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ABSTRAK
Komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih material yang disusun

dengan cara tertentu untuk mendapatkan sifat yang baru pada material. Untuk itu
pembuatan komposit berpenguat fiberglass dengan matrik High Density Polyethylene
(HDPE) merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sifat material yang baru dan
dapat mengetahui kekuatan bending komposit.

Bahan yang digunakan dalam pembuatan komposit ini adalah fiberglass dan
plastik HDPE dengan variasi panjang serat 10 mm, 30 mm, dan 50 mm. Pengujian
dilakukan berdasarkan pada standar ASTM D790 untuk pengujian bending. Untuk
mengetahui signifikan pengaruh dari variasi panjang serat digunakan One ways
analysis of Variance (ANOVA).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa semakin panjang serat-fiberglass yang di
gunakan, maka nilai kekuatan bending meningkat juga. Kekuatan bending tertinggi
diperoleh data sebesar 44,52 Mpa terdapat pada panjang serat 50 mm. Hal ini
disebabkan karena panjang serat 50 mm lebih mampu mendistribusikan tegangan
bending secara merata dari pada panjang serat 10 mm dan 30 mm. Semakin panjang
serat, memberikan sifat penguatan terhadap matrik lebih baik, sehingga dapat
meningkatakan kekuatan bending dari spesimen komposit. Namun dari analisis statistik
one ways analysis of varians menujukkan nilai Fhit (3,25306) < Ftabel (5,143253),
sehingga variasi panjang serat pada komposit tidak berpengaruh signifikan terhadap
kekuatan bending komposit serat-fiberglass yang bermatrik plastik HDPE.

Kata kunci : Fiberglass, plastik HDPE, dan kekuatan bending.

ABSTRACK
The composite is a composite of two or more materials arranged in a certain way

to obtain new properties in the material. Therefore, the manufacture of fiberglass
composites with High Density Polyethylene (HDPE) matrix is one way to obtain new
material properties and to know the strength of composite bending.

The materials used in the manufacture of these composites are fiberglass and
HDPE plastics with variations in fiber lengths of 10 mm, 30 mm, and 50 mm. The tests
were performed based on ASTM D790 standard for bending test. To know the
significant effect of variation of fiber length used One ways analysis of Variance
(ANOVA).

From the results of the study, it was found that the longer the fiberglass fibers
are used, the value of bending strength increases as well. The highest bending strength
obtained by data of 44.52 Mpa is found at 50 mm fiber length. This is because the fiber
length of 50 mm is more able to distribute the bending voltage evenly than the fiber
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length of 10 mm and 30 mm. The longer the fiber, giving better reinforcing properties to
the matrix, so as to increase the bending strength of the composite specimen. However,
the statistical analysis of one ways analysis of variance shows Fhit (3,25306) <Ftabel
(5,143253), so that the variation of fibers in the composite does not significantly affect
the bending strength of the HDPE plastic-fiberglass composite fiberglass.

Keywords: Fiberglass, HDPE plastic, and bending strength.

1. PENDAHULUAN
Pada tahun 1950-an, para ilmuan

memberikan perhatian yang lebih terhadap
material komposit. Mereka mulai meneliti dan
mengembangkan potensi yang terkandung
dalam komposit. Jenis komposit yang paling
banyak dikembangkan dan digunakan adalah
komposit penguatan serat.

Penggunaan dan pemanfaatan
material komposit dewasa ini semakin
berkembang, seiring dengan meningkatnya
penggunaan bahan tersebut yang semakin
meluas mulai dari yang sederhana seperti
alat-alat rumah tangga sampai sektor industri
baik industri skala kecil maupun skala besar.

Salah satu bahan komposit yang
umum dipakai adalah serat kaca (fiberglass)
atau sering juga diterjemahkan menjadi serat
gelas.

Ketersediaan sampah plastik High
Density Polyethylene (HDPE) masih
berlimpah namun penggunaan masih
terbatas, sehingga menjadi permasalahan
utama dalam penelitian ini. Pemanfaatan
limbah plastik High Density Polyethylene
(HDPE) daur ulang untuk di jadikan serbuk
dengan penguat serat fiberglass, di
harapakan menjadi solusi produk bahan
bangunan (penutup lantai).

Pembuatan komposit bermatrik
plastik High Density Polyethylene (HDPE)
perlu dilakukan, sehingga dapat mewujudkan
material panel/penutup lantai ramah
lingkungan. Penggunaan Polyethylene yang
sangat luas menjadi masalah lingkungan
yang amat serius. Polyethylene dikategorikan
sebagai sampah yang sulit di degradasi oleh
alam, membutuhkan waktu ratusan tahun
bagi alam untuk mendegradasinya secara
efisien.

Dalam hal ini bahan material yang
dipakai untuk penguat komposit adalah serat
fiberglass, karena keunggulan dari serat
fiberglass itu sendiri lebih mampu menahan
panas dibandingkan dengan serat alam pada
umumnya. Sedangkan untuk bahan

matriknya peneliti menggunakan limbah
plastik High Density Polyethylene (HDPE)
yang sudah berbentuk serbuk, guna
mengatasi permasalahan limbah plastik High
Density Polyethylene (HDPE)  yang
berlimpah di lingkungan sekitar.

Berdasarkan penjelasan di atas
maka penulis tertarik untuk meneliti tentang
“Pengaruh Variasi Panjang Serat Fiberglass
Dengan Matrik Plastik High Density
Polyethylene (Hdpe) Terhadap Kekuaatan
Bending Komposit” guna mendapatkan data
tentang kemampuan sifat fisik dan sifat
mekanik kekuatan bending dari komposit
serat tersebut.
2. LANDASAN TEORI

Di dunia modern, sampah plastik
menjadi permasalahan yang serius bagi
lingkungan karena ketidak mampuannya
untuk terdegradasi secara alami dalam waktu
yang relatif singkat.

Penanganan yang menjadi trend bagi
sampah polimer termoplastik adalah dengan
daur ulang, karena plastik jenis ini dapat
dibentuk kembali dengan dipanaskan tanpa
terjadi kerusakan. Namun metode daur ulang
ini hanya cocok untuk limbah plastik sejenis
dan produk yang dihasilkan biasanya inferior
dibanding dengan bahan murni. Limbah
termoplastic juga dapat didaur ulang untuk
dijadikan matrik komposit baik dengan
penguat fiberglass maupun serat-serat alam.
Namun untuk menghasilkan bahan komposit
yang ramah lingkungan, serat alam (jute,
kenaf, sisal dan lainnya) lebih cocok dengan
berbagai keunggulannya dibanding serat
sintesis, seperti tidak menimbulkan iritasi,
mampu terurai secara alami, ketersediaan
melimpah dengan banyak variasi jenisnya
dan mampu juga diperbaharui. Limbah plastik
yang merupakan limbah perkotaan dan
rumah tangga adalah PE, PP EPS, dan PVC.
Limbah ini dapat didaur ulang dan penelitian
tentang pemanfaatan limbah ini untuk matrik
komposit serat alam telah banyak
dilakukan(Sari et al. 2013). Adhikary et al.
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(2008) membandingkan sifat mekanik
komposit dengan matrik dari High Density
Polyethylene (HDPE) daur ulang dan HDPE
murni dengan filler sebuk kayu (pinus pirata).
Coupling agent maleated polypropylene
(MAPP) digunakan untuk meningkatkan
kekuatan ikatan HDPE-serbuk kayu. Hasilnya
menunjukkan bahwa sifat mekanik komposit
dan stabilitas dimensi serbuk kayu/HDPE
dengan coupling agent dapat setara atau
dalam hal tertentu bahkan lebih tinggi dari
komposit dengan HDPE murni.

Ashori dkk (2009) menggunakan
limbah High Density Polyethylene (HDPE),
PP dan limbah kertas untuk membuat panel,
mereka menunjukkan bahwa komposit panel
dari limbah HDPE lebih baik dari pada
komposit dari PP. Pemakaian coupling agent
untuk meningkatkan ikatan serat dan matrik
mampu meningkatkan sifat mekanik
(kekuatan tarik, bending dan impact)
komposit kedua jenis matrik tersebut.

Dari uraian di atas akan diteliti sifat
fisik dan sifat mekanik berupa kekuatan
bending komposit bermatrik limbah plastik
High Density Polyethylene (HDPE) dengan
memvariasikan panjang serat 10 mm, 30 mm,
dan 50 mm terhadap serat gelas.
A. Komposit

Komposit merupakan perpaduan dari
bahan yang dipilih gabungan dari dua atau
lebih bahan yang berbeda yang digabung
atau dicampur menjadi satu secara
makroskopis. Bahan komposit pada
umumnya terdiri dari dua unsur yaitu serat
(fiber) sebagai bahan pengisi dan bahan
pengikat serat-serat tersebut yang disebut
matrik. Kroschwitz et al (1987) telah
menyatakan bahwa komposit adalah bahan
yang terbentuk apabila dua atau lebih
komponen yang berlainan digabungkan.
Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa
bahan komposit adalah kombinasi bahan
tambah yang berbentuk serat, butiran seperti
pengisi serbuk logam, serat kaca, karbon,
aramid (kevlar), keramik dan serat logam
dalam julat panjang yang berbeda-beda di
dalam matrik.
B. Faktor yang mempengaruhi performa

komposit.
Penelitian yang menggabungkan antara

matrik dan serat harus memperhatikan

beberapa faktor yang mempengaruhi
performa komposit (Fiber-Matriks Composite)
antara lain:

a. Faktor Serat
Serat adalah bahan pengisi matrik

yang digunakan untuk dapat memperbaiki
sifat dan strukur matrik yang tidak dimilikinya.
Serat juga diharapkan mampu menjadi bahan
penguat matrik pada komposit untuk
menahan gaya yang terjadi. Kemampuan ini
dipengaruhi oleh arah serat.(lihat gambar
2.1)

Serat searah Serat anyam

Serat acak
Gambar 2.1 Tiga tipe orientasi pada
reinforcement (Schwatz, 1984).

b. Faktor Matrik.
Dalam pembuatan komposit, matrik

dalam komposit harus berfungsi sebagai
bahan yang mengikat serat menjadi sebuah
unit struktur, melindungi dari perusakan
eksternal. Matrik jugadapat meneruskan atau
memindahkan beban eksternal pada bidang
geser antara serat dan matrik. Untuk memilih
matrik harus diperhatikan sifat-sifat seperti
tahan terhadap panas, tahan cuaca yang
buruk, dan tahan terhadap goncangan.
Bahan polymer yang sering digunakan
sebagai material matrik dalam komposit ada
dua macam, yaitu termoplastik dan thermoset
(Schwatz, 1984).
c. Faktor Ikatan Fiber-Matrik

Hal yang mempengaruhi ikatan antara
serat dan matrik adalah void, yaitu adanya
celah pada serat yang menyebabkan matrik
tidak mampu mengisi ruang kosong pada
cetakan. Akibatnyaikatan interfacial antara
matrik dan serat kurang baik. Kemudian bila
komposit tersebut menerima beban, maka
daerah tegangan akan berpindah ke daerah
void, sehingga akan mengurangi kekuatan
komposit tersebut (Schwatz, 1984).
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C. Komponen komposit.
1) Plastik

Plastik adalah polimer rantai panjang
dari atom yang mengikat satu samalain.
Rantai ini membentuk banyak unit molekul
berulang, atau "monomer". Plastik dapat
dibentuk menjadi film atau fiber sintetik.
Plastik didesain dengan variasi yang sangat
banyak dalam properti yang dapat
mentoleransi panas, keras, dan lain-lain.

Adapun beberapa Jenis- jenis plastik
yaitu termoplastik, termoset dan elastomer.
a.) Termoplastik

Merupakan material yang melunak jika
di panaskan (dan akhirnya akan mencair)
dan mengeras jika didinginkan, dan
reaksinya dapat balik. Terdapat dua jenis
termoplastik, Jenis termoplastik yang
pertama adalah termoplastik yang berstruktur
gelas (amorf). Jenis termoplastik ini sangat
berguna pada lingkungan dibawah suhu
transisi gelasnya. Jenis yang kedua adalah
termoplastik berstruktur semi-kristalin.
Terminology semi-kristalin digunakan karena
rantai-rantai polimertermoplastik dapat
tersusun teratur dalam tingkatan tertentu,
dimana dapat menyerupai tingkat struktur
Kristal pada logam. Polimer jenis ini lebih
tahan terhadap senyawa-senyawa kimia.
b.) Termoset

Merupakan jenis plastik yang tidak
bisa didaur-ulang/dicetak lagi. Pemanasan
ulang akan menyebabkan kerusakan
molekul-molekulnya. Termoset lebih keras
dan lebih kuat dari pada termoplastik dan
memiliki stabilitas dimensi yang lebih baik.
Aplikasi termoset biasanya pada komponen-
komponen yang digunakan pada suhu tinggi.
Contoh: resin epoxy, bakelit, resin melamin,
urea-formaldehida.
c.) Elastomer

Elastomer merupakan polimer yang
elastis atau dapat mulur jika ditarik, tetapi
kembali ke bentuk semula jika gaya tarik
ditiadakan. Oleh karena itu, elastomer juga
merupakan singkatan dari "elastic polymer"
(polimer elastis). Pada kondisi normal,
molekul materi elastomer membentuk
semacam pilinan. Kemudian jika
direntangkan, lilitan molekul terbentang,
menjadi lurus, dan memanjang kearah gaya
diberikan. Ketika elastomer dilepaskan,

secara spontan, molekul akan kembali ke
bentuk asalnya, yaitu untaian molekul yang
terpilin dan terlilit.
2) Plastik HDPE

Polyethylene berdensitas tinggi High
density polyethylene (HDPE) adalah
polyethylene termoplastik yang terbuat
dari minyak bumi. Membutuhkan 1,75 kg
minyak bumi (sebagai energi dan bahan
baku) untuk membuat 1 kg HDPE. HDPE
dapat didaur ulang, dan memiliki nomor 2
pada simbol daur ulang.

Gambar 2.3.Limbah Plastik High Density
Polyethylene (HDPE)

Sumber: (Meldawati, 2012)
High Density Polyethylene (HDPE)

dicirikan dengan densitas yang melebihi atau
sama dengan 0.941 g/cm3. HDPE memiliki
derajat rendah dalam percabangannya dan
memiliki kekuatan antar molekul yang sangat
tinggi dan kekuatan tensil. High Density
Polyethylene (HDPE) bisa diproduksi dengan
katalis kromium/silika, katalis Ziegler-Natta,
atau katalis metallocene. High Density
Polyethylene (HDPE) digunakan sebagai
bahan pembuat botol susu, botol/kemasan
deterjen, kemasan margarin, pipa air, dan
tempat sampah.

Melihat kristalinitas dan massa
molekul, titik leleh, dan transisi gelas sulit
melihat sifat fisik Polyethylene. Temperatur
titik tersebut sangat bervariasi bergantung
pada tipe polyethylene. Pada tingkat
komersil, polyethylene berdensitas
menengah dan tinggi, titik lelehnya berkisar
120oC hingga 135oC. Titik leleh polyethylene
berdensitas rendah berkisar 105oC hingga
115oC.
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3) Fiberglass (E-glass)
Bahan penguat yang paling sering

dipakai adalah serat glass (fiberglass).
Sebagai bahan baku serat, umumnya dipakai
gelas non-alkali. Serat gelas ini mempunyai
kekuatan tarik 34,50 MPa dan massa jenis
2,58 g/cm3 (Herakovich, 1998). Fiberglass
adalah kaca cair yang ditarik menjadi serat
tipis dengan garis tengah sekitar 0,005 mm-
0,01 mm.(Istanto, 2006).

Serat glass mempunyai karakteristik
yang berbeda-beda. Pada penggunaannya,
serat glass disesuaikan dengan
sifat/karakteristik yang dimilikinya. Serat
gelas terbuat dari silica, alumina, lime,
magnesia dan lain-lain. Karena biaya
produksi rendah dan proses produksi sangat
sederhana, memberikan serat gelas unggul
dalam ratio (perbandingan) harga dan
performance. Serat gelas banyak digunakan
di industri-industri otomotif seperti pada panel
panel body kendaraan, bahkan sepeda motor
sekarang seluruh body terbuat dari komposit
yang berpenguat serat glass (Carli, 2012).
Sifat-sifat mekanis dan keunggulan serat
glass yaitu dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan
Tabel 2.2.

D. Kekuatan bending komposit
Dalam penelitian ini pengujian yang

dilakukan adalah pengujian bending tehadap
komposit serat. Kekuatan bending atau
kekuatan lengkung adalah tegangan bending

terbesar yang dapat diterima akibat
pembebanan luar tanpa mengalami
deformasi yang besar atau kegagalan. Akibat
pengujian bending, pada bagian atas
spesimen akan mengalami tekanan, dan
bagian bawah akan mengalami tegangan
tarik. Material komposit kekuatan tekannya
lebih tinggi terhadap tegangan tariknya.
Kegagalan yang terjadi akibat pengujian
bending, komposit akan mengalami patah
pada bagian bawah yang disebabkan karena
tidak mampu menahan tegangan tarik yang
diterima.

Gambar 2.4 Sketsa pengujian spesimen uji
bending

3. METODE PENELITIAN
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.) Kekuatan Bending

Pada pengujian bending ini dilakukan
dengan cara there point bending dengan
variasi panjang serat fiberglass, bermatrik
plastik High Density Polyethylene (HDPE).
Prosedur dari uji bending mengacu pada
standar ASTM D790 data pengujian bending
komposit dapat dilihat pada Table 4.1.

Dari Gambar 4.1 ditunjukkan bahwa nilai
kekuatan bending komposit cenderung
meningkat seiring dengan bertambah
panjang serat yang digunakan. Hal ini
disebabkan karena panjang serat 50 mm
lebih mampu mendistribusikan tegangan
bending secara merata dari pada panjang
serat 10 mm dan 30 mm. Semakin panjang
serat memberikan sifat penguatan terhadap
matrik lebih baik, sehingga dapat
meningkatakan kekuatan bending dari
spesimen komposit. Pada panjang serat 30
mm kekuatan bending mengalami kenaikan
yaitu sebesar 3,96% dari panjang serat 10
mm dan pada panajang serat 50 mm juga
mengalami kenaikan sebesar  10,26%  dari
panjang serat 30 mm. Kekuatan bending
terendah sebesar 36,89 MPa pada panjang
serat 10 mm dan kekuatan bending tertinggi
sebesar 42,80 MPa terjadi pada panjang
serat 50 mm.

2.) Analisa Anova Satu Arah

Table 4.2 Hasil perhitungan uji bending
dengan anova satu arah.

Berdasarkan perhitungan one ways
analysis of varians (Anova) menujukkan
bahwa nilai Fhit < Ftabel,namun variasi
panjang serat pada komposit serat tidak
berpengaruh signifikan terhadap kekuatan
bending komposit serat fiberglass yang
bermatrik plastik high density polyethyele
(HDPE).

3.) Beban dan Defleksi.
Hubungan antara beban dan

defleksi yang terjadi pada spesimen dalam
pengujian bending untuk variasi panjng serat
dapat di gambarkan dalam bentuk grafik di
bawah ini.

Gambar 4.3 menunjukkan grafik
beban-defleksi bending, terlihat bahwa
secara umum ada perubahan grafik yang
terjadi dari panjang serat 10 mm hingga
panjang serat 50 mm. Pada panjang serat 10
mm, 30 mm dan 50 mm sebelum mencapai
beban puncak terdapat daerah non linier
yang sempit, dan setelah beban puncak
tercapai, kurva menurun secara perlahan
dengan beban cenderung berfluktuasi.
Namun pada panjang serat 50 mm terdapat
daerah non linear, sebelum beban puncak
cenderung lebih lebar dan setelah beban
puncak tercapai, beban turun secara
perlahan. Pada panjang serat 50 mm
memiliki nilai beban tertinggi sebesar 267,15
N dengan defleksi yang dihasilkan sebesar
16,18 mm. Sedangkan beban terendah
terjadi pada panjang serat 10 mm dengan
nilai beban yang dihasilkan sebesar 238,57 N
dan defleksi yang dihasilkan sebesar 13,99
mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa
semakin panjang serat yang digunakan maka
semakin besar pula beban dan defleksi yang
dihasilkan.
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Dari Gambar 4.4 ditunjukkan bahwa
nilai modulus elastisitas bending komposit
juga cenderung meningkat seiring dengan
bertambah panjang serat yang digunakan.
Hal ini disebabkan karena panjang serat 50
mm lebih mampu mendistribusikan tegangan
bending secara merata dari pada panjang
serat 10 mm dan 30 mm. Semakin panjang
serat memberikan sifat penguatan terhadap
matrik lebih baik, sehingga dapat
meningkatakan kekuatan bending dari
spesimen komposit. Pada panjang serat 30
mm kekuatan bending mengalami kenaikan
yaitu sebesar 2,48% dari panjang serat 10
mm dan pada panajang serat 50 mm juga
mengalami kenaikan sebesar  9,01%  dari
panjang serat 30 mm. Modulus elastisitas
bending terendah sebesar 71,04 N/mm3
pada panjang serat 10 mm dan modulus
elastisitas bending tertinggi sebesar 80,06
N/mm3 terjadi pada panjang serat 50 mm.

4.) Karakteristik Spesimen Uji
Bending Panjang Serat 10 mm

Hasil patahan dari gambar uji
bending pada Gambar 4.5 diatas tersebut
menunjukkan analisis patahan
mengidentifikasi bahwa kegagalan
dimulai dari komposit serat, dimana
bagian atas menerima gaya tekan yang
lebih besar dari pada bagian bawah,
sehingga pada bagian bawah menerima
gaya tarik yang mengakibatkan matrik
dan serat retak atau putus. Hasil dari

pengujian bending yang didapat pada
gambar (a) Spesimen 1 memperoleh nilai
kekuatan bending 39,76 Mpa, gambar (b)
Spesimen 2 kekuatan bendingnya 31,79
Mpa, dan Gambar (c) Spesimen 3
kekuatan bendingnya 39,11 Mpa. Jadi
rata-rata kekuatan bending untuk
panjang serat 10 mm yaitu 36,89 Mpa.
5.) Karakteristik Spesimen Uji

Bending Panjang Serat 30 mm

Hasil patahan dari gambar uji
bending pada Gambar 4.6 diatas tersebut
menunjukkan analisis patahan
mengidentifikasi bahwa kegagalan
dimulai dari komposit serat, dimana
bagian atas menerima gaya tekan yang
lebih besar dari pada bagian bawah,
sehingga pada bagian bawah menerima
gaya tarik yang mengakibatkan matrik
dan serat retak atau putus. Hasil dari
pengujian bending yang didapat pada
gambar (a) Spesimen 1 memperoleh nilai
kekuatan bending 36,21 Mpa, gambar (b)
Spesimen 2 kekuatan bendingnya 39,20
Mpa, dan Gambar (c) Spesimen 3
kekuatan bendingnya 39,82 Mpa. Jadi
nilai rata-rata kekuatan bending untuk
panjang serat 30 mm yaitu 38,41 Mpa.
6.) Karakteristik Spesimen Uji

Bending Panjang Serat 50 mm.

Hasil patahan dari gambar uji
bending pada Gambar 4.7 diatas tersebut
menunjukkan analisis patahan
mengidentifikasi bahwa kegagalan
dimulai dari komposit serat, dimana
bagian atas menerima gaya yang lebih
besar dari pada bagian bawah, sehingga
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pada bagian bawah menerima gaya tarik
yang mengakibatkan spesimen retak dan
tidak putus. Hasil dari pengujian bending
yang didapat pada gambar (a) Spesimen
1 memperoleh nilai kekuatan bending
41,20 Mpa, gambar (b) Spesimen 2
kekuatan bendingnya 44,52 Mpa, dan
Gambar (c) Spesimen 3 kekuatan
bendingnya 42,68 Mpa. Jadi rata-rata
kekuatan bending pada panjang serat 50
mm yaitu 42,80 Mpa.

Pada panjang serat 50 mm
memiliki kekuatan bending sangat
meningkat di bandingkan dengan
panjang serat 10 mm dan 30 mm. Hal ini
disebabkan oleh serat yang semakin
panjang, maka tingkat ikatan interfaces
meningkat, sehingga waktu diberikan
beban sangat lama mengalami patah.
Semakin panjang serat yang digunakan
maka ikatan antara serat dengan matrik
semakin bagus, hal ini menyebabkan
nilai kekuatan bendingnya meningkat dan
model patahannya semakin ulet.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
1.) Kesimpulan
Berdasarkan  hasil penelitian yang sudah
dilakukan  dapat disimpulkan bahwa :
1. Dari hasil penelitian pengaruh variasi

panjang serat fiberglass bermatrik
plastik high density polyethylene
(HDPE) terhadap kekuatan bending
komposit bahwa semakin panjang
serat yang digunakan, maka nilai
kekuatan meningkat juga. Kekuatan
bending tertinggi sebesar 44,52 Mpa
diperoleh pada panjang serat 50 mm.

2. Namun dari analisis statistik one
ways analysis of varians menujukkan
nilai Fhit (3,25306) < Ftabel (5,143253),
sehingga variasi panjang serat pada
komposit tidak berpengaruh
signifikan terhadap kekuatan bending
komposit serat fiberglass yang
bermatrik plastik HDPE.

2.) Saran
Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan, dapat   disampaikan adalah
sebagai berikut :
1. Serat fiberglass yang digunakan

dapat di variasikan dengan

menggunakan serat alam yang lain
atau serat sintetis.

2. Penelitian komposit serat bermatrik
plastik High Density Polyethylene
(HDPE) dapat dilanjutkan dengan
pengujian yang berbeda, seperti
kekuatan tarik dan kekuatan tekan.
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