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ABSTRACT 

Along  with manucfacturing development in manufacturing industry the use of composite 

materials which are environmentally friendly and recyclable are the current technological guidance. 

Composite materials of natural fibers are one of the composite materials which are expected to industry. 

This study aims to determine how the values of tensile strength and bending strength on the variation of 

fiber length of borassus flabellifer to the mechanical properties of siwalan fiber reinforced polyester 

composite. This research uses experiment method. In the manufacture specimens of experimental design 

for tensile and bending tests use was factorial design (variation for fiber length for 3 repetitions). While 

the data analysis uses a one-way analysis of fariance (One ways Anova).  In tensile test, the highest fiber 

composite tensile strength was found at 30 mm length is 16.86 MPa and the lowest value of 10 mm is 10 

mm fiber length. Similarly, tensile testing, on bending test, the highest bending strength value is at 30 mm 

length of 57.25 Mpa and the lowest value at 10 mm fiber length is 30,91 Mpa. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya dunia 

industri manufaktur, penggunaan material 

komposit yang ramah lingkungan dan bisa di 

daur ulang  menjadi salah satu tuntutan utama 

teknologi saat ini.  Salah satu material komposit 

yang diharapkan di dunia industri yaitu material 

komposit yang berpenguat serat alam. 

Penggunaan serat alam sebagai penguat material 

komposit memberikan beberapa keuntungan, 

diantaranya  serat alam memiliki massa jenis 

yang rendah, mudah di daur ulang, murah, 

memiliki sifat mekanik yang baik dan dapat 

diperbaharui karena berasal dari alam. 

Penggunaan serat alam sebagai bahan penguat 

material komposit salah satu alasannya karena 

serat alam mudah didapat dan variasinya banyak. 

Komposit dari bahan serat ini terus diteliti dan 

dikembangkan  guna menjadi bahan alternatif  

pengganti bahan logam. 

Material komposit adalah material multi 

fase yang diperoleh melalui kombinasi dari dua 

material atau lebih yang memiliki karakteristik 

sifat yang berbeda, sehingga digabungkan untuk 

mencapai sifat karakteristik yang lebih baik dari 

yang  dimiliki material penyusunnya. Material 

komposit tersusun atas dua unsur utama yaitu 

serat sebagai bahan penguat dan matrik sebagai 

bahan pengikat (Susandi, 2017).  

Pohon siwalan (Borassus flabellifer) atau 

biasa disebut lontar adalah sejenis palma 

(pinang-pinangan) yang tumbuh di Asia 

Tenggara dan Asia Selatan. Pemanfaatan dari 

pohon siwalan ini sendiri sudah dilakukan sejak 

zaman dahulu oleh nenek moyang kita. 

Contohnya seperti daun siwalan yang digunakan 

sebagai media penulisan naskah  dan bahan 

kerajinan seperti kipas, tikar, topi, aneka 

keranjang, tenunan untuk pakaian dan sasando 

alat musik tradisional dari Timor. Adapun juga 

tangkai dan pelepah pohon siwalan yang dapat 

menghasilkan sejenis serat yang baik. Serat dari 

pelepah siwalan ini cukup banyak digunakan di 

Sulawesi Selatan untuk menganyam tali atau 

membuat topi. Jika dilihat dari pemanfaatan 

seratnya yang masih terbatas ini, maka akan 

sangat bermanfaat apabila serat yang ada pada 

pelepah siwalan ini dijadikan sebagai penguat 

untuk material komposit.  (Yuwono, 2015). 

 

Gambar 1.1 Bentuk pohon siwalan. 

http://darsatop.lecture.ub.ac.id/


2 
 

Resin  polyester merupakan salah satu resin 

yang banyak di gunakan dalam berbagai aplikasi 

komposit yang menggunakan resin termoset 

dalam bentuk material komposit. Sampai saat ini 

resin polyester menjadi salah satu resin yang 

mudah diperoleh dan digunakan masyarakat 

umum dan industri skala kecil maupun besar. 

Resin  polyester  ini juga mempunyai 

kemampuan berikatan baik dengan serat. 

Keuntungan lain dari matrik polyester ini adalah 

mudah dikombinasikan dengan serat dan dapat 

digunakan untuk semua bentuk penguatan 

plastik. Resin ini banyak digunakan pada proses 

hand lay up dan proses press mold.  Oleh karena 

itu resin polyester digunakan dalam penelitian 

ini. 

Adapun hasil penelitian yang sudah di 

lakukan oleh Pratama, dkk (2014).  Didalam 

penelitiannya dia menggunakan serat sabut 

kelapa yang bermatrik resin polyester dan 

perlakuan alkali NaOH 5% dengan variasi waktu 

perendaman 1, 2, 3, dan 4 jam, variasi panjang 

10, 20, dan 30 mm dan  fraksi volume serat 35%, 

40% dan 45%. Dari hasil kesimpulan 

penelitiannya, kekuatan tarik tertinggi diperoleh 

pada spesimen komposit dengan kombinasi 

faktor perlakuan alkali selama 2 jam, panjang 

serat 10 mm dan fraksi volume serat 35%. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui nilai kekuatan tarik dan bending 

yang paling optimal dari material komposit serat 

pelepah siwalan yang direndam menggunakan 

NaOH 5% dengan waktu perendaman selama 2 

jam dan disusun secara acak dengan variasi 

panjang serat 10 mm, 20 mm, dan 30 mm dan 

fraksi volume serat 35% . 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengujian Tarik 

Pengujian  tarik ini bertujuan untuk 

mengetahui tegangan dan regangan bahan 

dengan cara menarik spesimen sampai putus. 

Pengujian tarik dilakukan dengan mesin uji tarik 

atau dengan  menggunakan Universal Testing  

Machine. 

Kekuatan tarik material dapat dihitung 

dengan persamaam berikut: 

 

Keterangan ;      

σ  : Besarnya tegangan (kg/mm
2
) 

F  : Gaya 

A0 : Luas penampang awal benda uji (mm
2
) 

Regangan yang digunakan untuk kurva 

tegangan-regangan teknik adalah regangan linier 

rata-rata, yang diperoleh dengan cara membagi 

perpanjangan yang dihasilkan setelah pengujian 

dilakukan dengan panjang awal. Dituliskan 

seperti dalam persamaan berikut: 

 

Keterangan ;   

   : Besar regangan 

 : pertambahan panjang (mm) 

Lo : Panjang daerah ukur (mm) 

 
Gambar 2.1 dimensi spesimen uji tarik (Standar 

ASTM D 3039). 

2.2  Pengujian Bending 

Material  komposit  mempunyai sifat tekan 

lebih baik dibanding tarik.  Pada perlakuan uji 

bending spesimen, bagian atas spesimen terjadi 

proses tekan dan bagian bawah  terjadi proses 

tarik sehingga kegagalan yang terjadi akibat uji  

bending  yaitu mengalami patah bagian bawah 

karena tidak mampu menahan tegangan  tarik. 

Dimensi spesimen bending dapat kita lihat pada 

gambar berikut ini : (Standar ASTM D 790 ). 

 
Gambar 2.2 Penampang Uji Bending (Standar 

ASTM D 790). 

Menentukan kekuatan bending  

menggunakan persamaan : 

σb =      

Keterangan : 

σb : kekuatan bending (MPa)  

P   : beban yang diberikan(N)  

L    : panjang span (mm) 

b    : lebar spesimen (mm) 

d    : tebal spesimen (mm)  
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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

  
Gambar 3.1 diaram alir penelitian 

3.2 Tempat Penelitian.  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Material Fakultas Teknik dan Laboratorium 

Fisika Fakultas Mipa Universitas Mataram. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Kekuatan Tarik. 

Pengujian kekuatan tarik dilakukan dengan 

mesin Uiniversal Testing Machine yang ada di 

Laboratorium Material  Jurusan  Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Mataram, dengan 

menggunakan standar pengujian ASTM D 3039. 

 
Gambar 4.1 Grafik hubungan antara tegangan 

dengan regangan untuk variasi panjang serat 10, 

20 dan 30 mm. 

Gambar diatas menjelaskan grafik 

hubungan antara tegangan dengan regangan pada 

pengujian tarik komposit serat pelepah siwalan 

dengan fraksi volume serat 35% yang di rendam 

menggunakan NaOH 5% dalam waktu 2 jam 

untuk pengulangan pertama. Berdasarkan 

gambar diatas grafik menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan besar kekuatan tarik sebelum 

grafik  mengalami penurunan. Masing-masing  

spesimen memiliki kekuatan tarik yang berbeda-

beda, misalnya untuk spesimen dengan panjang 

serat 30 mm memiliki  tegangan tarik yang 

paling tinggi yaitu sebesar 15,77 Mpa, jika 

dibandingkan dengan spesimen yang panjang 

seratnya 20 mm dan 10 mm yaitu sebesar 12,08 

Mpa dan 8,75 Mpa. 

Tabel 4.1 Data hasil perhitungan kekuatan tarik 

rata-rata dalam satuan (Mpa). 

 Pada tabel diatas dapat dilihat hasil rata-

rata uji kekuatan tarik komposit, dengan variasi 

panjang serat 10 mm, 20 mm dan 30 mm. Data 

kekuatan tarik dianalisis dengan menggunakan 

anova single factor untuk mengetahui pengaruh 

panjang serat terhadap kekuatan tarik komposit 

serat bermatrik resin polyester. 

Hasil dari kekuatan tarik  rata-rata 

dapat digambarkan dalam grafik hubungan 

antara variasi panjang serat terhadap kekuatan 

tarik seperti ditunjukkan pada grafik sebagai 

berikut :  

 

Gambar 4.2 Grafik hubungan antara variasi 

panjang serat terhadap kekuatan tarik. 

Panjang 

serat  (mm) 

Pengulan

gan 

σ maks 

(Mpa) 

Rata – 

rata 

 

10 

1 8,75 

10,09 2 10,76 

3 10,76 

Standar deviasi 1,16 

 

20 

1 12,08 

11,63 2 11,56 

3 11,25 

Standar deviasi 0,41 

 

30 

1 15,77 

16,86 2 18,00 

3 16,81 

Standar deviasi 1,11 
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Pada gambar di atas menunjukkan bahwa 

panjang pendeknya serat mempengaruhi 

kekuatan tarik dari spesimen komposit bermatrik 

resin polyester. Semakin panjang serat yang 

digunakan maka akan semakin besar kekuatan 

tarik dari spesimen tersebut begitu juga 

sebaliknya. Hal ini disebabkan karena panjang 

serat 30mm mampu mendistribusikan tegangan 

atau gaya yang diberikan dengan baik dan  

merata sehingga transfer beban dari matrik ke 

serat lebih kecil dan ikatan interfacial pun lebih 

kuat, sedangkan untuk panjang serat 10 mm daya 

ikatan interfacial nya lebih kecil antara serat dan 

matrik sehingga kekuatannya pun lebih rendah. 

Serat yang lebih panjang memberikan sifat 

penguatan terhadap matrik yang lebih baik 

sehingga dapat meningkatkan kekuatan tarik dari 

spesimen tersebut. Berdasarkan hasil pengujian 

yang di tunjukkan  pada grafik diatas spesimen 

dengan panjang serat 30 mm mempunyai 

kekuatan tarik yang paling tinggi dengan nilai 

rata-rata kekuatan tarik sebesar 16,86 Mpa, jika 

dibandingkan dengan spesimen yang panjang 

seratnya 20 mm dan 10 mm yaitu sebesar  11,63 

Mpa dan 10,09 Mpa.  

4.2 Pengujian Kekuatan Bending 

Pengujian kekuatan bending ini dilakukan 

dengan mesin Uiniversal Testing Machine yang 

ada di Laboratorium Fisika, Fakultas MIPA 

Universitas Mataram dengan standar pengujian 

menggunakan ASTM D 790. Adapun data hasil 

perhitungan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Data hasil perhitungan kekuatan 

bending rata-rata dalam satuan Mpa. 

 

Pada table di atas dapat dilihat hasil uji 

kekuatan bending komposit dengan variasi 

panjang serat 10 mm, 20 mm dan 30 mm. Data 

kekuatan bending dianalisis dengan 

menggunakan anova single factor untuk 

mengetahui pengaruh panjang serat terhadap 

kekuatan bending komposit serat bermatrik resin 

polyester. 

Hasil dari kekuatan bending  rata-rata dapat 

digambarkan dalam grafik hubungan antara 

variasi panjang serat terhadap kekuatan bending 

seperti ditunjukkan pada grafik sebagai berikut :  

 

 Gambar 4.3 Grafik hubungan antara variasi 

panjang serat terhadap kekuatan bending. 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa 

panjang pendeknya serat juga mempengaruhi 

kekuatan bending dari spesimen komposit 

bermatrik resin polyester. Semakin panjang serat 

yang digunakan maka semakin besar kekuatan 

bending dari spesimen dan semakin pendek serat 

yang digunakan maka semakin kecil pula 

kekuatan bending dari spesimen tersebut. Seperti 

yang sudah dijelaskan di atas pada pembahasan 

uji kekuatan tarik, pada kekuatan bending pun 

disebabkan karena panjang serat 30 mm ini 

mampu mendistribusikan tegangan atau gaya 

yang diberikan dengan baik dan  merata sehingga 

transfer beban dari matrik ke serat lebih kecil dan 

ikatan interfacial pun lebih kuat, sedangkan 

untuk panjang serat 10 mm daya ikatan 

interfacial nya lebih kecil antara serat dan matrik 

sehingga kekuatannya pun lebih rendah. Serat yg 

lebih panjang dapat memberikan sifat penguatan 

terhadap matrik yang lebih baik dari serat pendek 

sehingga dapat meningkatkan kekuatan bending 

dari spesimen tersebut. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang di tunjukkan  pada grafik 

diatas spesimen dengan panjang serat 30 mm ini 

mempunyai kekuatan bending yang paling tinggi 

dengan nilai rata-rata kekuatan bending sebesar 

57,25 Mpa dan nilai kekuatan bending terendah 

diperoleh pada panjang serat 10 mm yaitu 

sebesar 30,92 Mpa. 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan hasil uji yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan antara lain : 

Panjang 

serat  

(mm) 

Pengulan

gan 

Tegangan 

maks 

(Mpa) 

Rata – 

rata 

 

10 

1 35.51 

30,91 2 31.13 

3 26.11 

Standar deviasi 4,71 

 

20 

1 46.19 

40,88 2 41.52 

3 34.93 

Standar deviasi 5,66 

 

30 

1 70.03 

57,25 2 50.08 

3 51.64 

Standar deviasi 11,10 
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1. Pada pengujian tarik nilai kekuatan tarik 

komposit serat tertinggi terdapat pada 

panjang serat 30 mm yaitu sebesar 16,86 Mpa 

dan nilai terendah pada panjang serat 10 mm 

yaitu sebesar 10,09 Mpa . 

2. Pada pengujian bending nilai kekuatan 

bending tertinggi terdapat pada panjang serat 

30 mm yaitu sebesar 57,25 Mpa dan nilai 

terendah pada panjang serat 10 mm yaitu 

sebesar 30,91 Mpa . 

3. Berdasarkan perhitungan statistic one ways 

analysis of varians menunjukkan bahwa 

panjang serat berpengaruh signifikan 

terhadap kekuatan tarik dan bending. 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya dalam proses pencetakan spesimen 

jangan dilakukan ditempat yang tidak rata 

atau  bidang miring, sebab akan mempersulit 

proses pencetakan. 

2. Pada proses pengepresan sebaiknya 

dilakukan dengan perlahan-lahan agar resin 

mengalir rata pada celah-celah serat dan 

sebaiknya menggunkan alat pengepres yang 

jauh lebih kuat pembebanannya dikarenakan 

kurangnya pembebanan dapat menyebabkan 

void dan cacatnya pada komposit tersebut. 

3. Dalam proses pengujian tarik, diusahakan 

ujung spesimen dilapisi dengan triplek atau 

sejenisnya dan di lem dengan sebaik mungin 

agar tidak terjadi kesalahan seperti 

terlepasnya pelapis pada saat penarikan. 
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