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ABSTRAK 

Pemakaian material ramah lingkungan yang mampu didaur ulang serta mampu 

dihancurkan sendiri oleh alam merupakan tuntutan teknologi saat ini. Kebutuhan komposit 

sandwich dapat memenuhi karakteristik suatu material dengan polyurethane yang 

diaplikasikan sebagai pengganti karet, besi, kayu dan plastik.  Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan foam yang baik dari sifat fisis dan mekanik dengan standar (ASTM, 2006). 

Dan untuk mengetahui pengaruh serbuk dedak terhadap densitas dan kekuatan bending pada 

material komposit sandwich dengan berinti dedak dan foam polyurethane.  

Dalam penelitian ini dedak dijadikan sebagai bahan baku untuk inti (core) dari 

komposit sandwich, polyurethane digunakan sebagai matrik pengikat serbuk dedak dan kayu 

lapis menjadi skin (kulit). Fraksi volume serbuk untuk membuat inti adalah 5%, 10%, 15% 

dan 20%. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian densitas yang mengacu pada standar  

ASTM C271, pengujian bending yang mengacu pada standar  ASTM C393. 

Hasil penelitan menunjukan bahwa densitas komposit sandwich dengan inti foam de 

dak yang diperoleh mencapai 0,15 gr/cmᶟ, kekuatan bending cendrung menurun dengan 

bertambahnya fraksi volume dedak kekuatan bending terendah yaitu 2,691 MPa pada volume 

dedak 15%, akan tetapi pada fraksi volume dedak 20% menunjukan nilai kekuatan bending 

mulai meningkat sehingga variasi fraksi volume dedak berpengaruh signifikan terhadap 

kekuatan bending. 

 

Kata kunci : komposit sandwich, fraksi volume dedak, inti foam dedak,                         

polyurethane, bending. 

 

ABSTRACT 

 The use of environmentally friendly materials that are able to be recycled and 

capable of being destroyed by nature is the current technological demand. The need for 

sandwich composites can meet the characteristics of a material with polyurethane which is 

applied as a substitute for rubber, iron, wood and plastic. This study aims to produce foam 

that is good from physical and mechanical properties with standards (ASTM, 2006). And to 

determine the effect of bran powder on the density and bending strength of sandwich 

composite material with bran core and polyurethane foam. 

 In this study bran is used as raw material for cores from sandwich composites, 

polyurethane is used as a bran binding matrix and plywood into skin. The volume fraction of 

the powder to make the core is 5%, 10%, 15% and 20%. The tests carried out are density 
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testing which refers to ASTM C271 standard, bending testing which refers to ASTM C393 

standard. 

 The results showed that the density of sandwich composites with bran foam core 

obtained reached 0.15 gr / cmᶟ, bending strength tends to decrease with increasing lowest 

bran volume fraction strength of 2.691 MPa at 15% bran volume, but at 20% bran volume 

fraction shows the value of bending strength starts to increase so that the variation of bran 

volume fraction has a significant effect on bending strength. 

 

Keywords: sandwich composite, bran volume fraction, bran foam core, polyurethane, 

bending. 

 

PENDAHULUAN 

 

Saat ini ilmu pengetahuan semakin 

berkembang, dengan kemajuan teknologi 

dalam bidang rekayasa material serta 

dalam hal menciptakan berbagai produk 

yang terdiri dari gabungan lebih dari satu 

bahan untuk menghasilkan suatu bahan 

yang lebih kuat dan juga ramah 

lingkungan. Hal ini didorong oleh 

kebutuhan akan bahan yang dapat 

memenuhi karakteristik tertentu yang 

dikehendaki. Salah satu hasilnya adalah 

bahan komposit. Kemampuan untuk 

mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, 

baik dalam segi kekuatan, bentuk maupun 

keunggulannya mendorong penggunaan 

komposit sebagai bahan pengganti 

material logam konvensional pada 

berbagai produk. Perkembangan teknologi 

material tidak hanya bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia namun juga 

lebih mempertimbangkan aspek 

lingkungan. Material ramah lingkungan, 

mampu didaur ulang serta mampu 

dihancurkan sendiri oleh alam merupakan 

tuntutan teknologi saat ini. 

Bahan komposit akan mudah 

dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang 

dapat memenuhi karateristik suatu material 

dengan polyurethane, dimana 

Polyurethane merupakan polymeric 

material yang mengandung urethane grup 

(–NH-CO-O-), hasil reaksi dari polyol 

dengan isocyanate yang berbentuk liquid 

(cairan). Sampai saat ini Polyurethane 

telah banyak diaplikasikan untuk 

mengganti bahan-bahan seperti karet, besi, 

kayu, dan plastik. Dengan aplikasi 

Polyurethane yang sangat begitu luas, 

populasi di Indonesia +250 Juta jiwa orang 

dan juga industri di Indonesia yang sedang 

berkembang maka prospek dibidang 

Polyurethane yang sangat baik dimana 

Polyurethane itu sendiri merupakan salah 

satu perekat suatu material komposit pada 

serbuk dedak. 

Dalam penelitian ini, serbuk dedak 

dibuat menjadi semacam gabus (opened 

cell foam) yang mempunyai berat jenis 

ringan tetapi sangat kaku sebagai inti 

sebuah komposit sandwich. Kelebihan 

komposit sandwich adalah ringan tetapi 

mempunyai kekakuan yang tinggi yang 

terdiri dari inti (core) dari honeycomb atau 

foam dengan densitas sangat rendah dan 

kulit yang tipis dan kaku. Kebanyakan 

foam yang tersedia secara komersial 

terbuat dari bahan plastik seperti 

styrofoam, PVC foam, polyurethane foam 

dan sebagainya. Foam tersebut tidak 

mampu terurai secara alami sehingga 

sangat membebani lingkungan setelah 

habis pakai (bertahan sampai 500 tahun). 

(Gaggino, 2012). Sehingga foam dari 

bahan dedak sangat potensial diaplikasikan 

dapat mengurangi pemakaian foam 

polyurethane dan sebagai pengganti foam 

plastik. Namun untuk menjadi foam yang 

komersial beberapa sifat fisis dan 

mekanisnya harus dikarakterisasi, 

demikian juga produk komposit sandwich 

yang akan digunakan, sehingga layak 

untuk diproduksi secara komersial dan 

diaplikasikan baik di dalam maupun di 

luar ruangan. 
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DASAR TEORI 

 Penggunaan material komposit 

dengan bahan-bahan serbuk alam 

merupakan kandidat sebagai bahan 

penguat untuk dapat menghasilkan bahan 

komposit yang kuat, ringan, ramah 

lingkungan, mampu didaur ulang, serta 

mampu dihancurkan sendiri oleh alam. Ini 

sebagai upaya tuntutan teknologi sekarang 

yang lebih mengedepankan penggunaan 

teknologi yang ramah terhadap lingkungan 

guna menekan terjadinya pemanasan 

global (global warming). 

 Berdasarkan penelitian Sulistijono 

(2008) mengenai analisa pengaruh fraksi 

volume serat kelapa pada komposit 

matriks polyester terhadap kekuatan tarik, 

impact dan bending menunjukkan bahwa 

serat kelapa yang dikombinasikan dengan 

polyester sebagai matriks akan dapat 

menghasilkan komposit alternative yang 

salah satunya berguna sebagai duduk 

bantal mobil, papan/meja. Dengan 

memvariasikan fraksi volume serat kelapa, 

diharapkan akan didapat kekuatan tarik, 

impact dan bending komposit yang 

maksimal untuk mendukung pemanfaatan 

komposit alternative. 

Berdasarkan penelitian Nurhilal M. 

(2017) mengenai karakteristik papan 

partikel sekam padi variasi campuran 

dedak (sekam padi giling) dan rasio 

kompaksi menunjukkan bahwa 

pencampuran  resin  dan  katalis  dalam  

jumlah  yang konstan, campuran dedak 

dengan sekam padi 70:30, 80:20, dan 

90:10, serta variasi tekanan kompaksi 3:1, 

4:1, dan  5:1.  Hasil  pengujian  internal  

bond  strength,  modulus  elastis,  dan  

modulus  rupture  dari  komposisi  sekam 

padi  dengan  dedak  dan  rasio  kompaksi  

tetinggi  pada  komposisi  80:20  dan  rasio  

kompaksi  5:1,  yaitu  secara berturut-turut 

sebesar 3,200 kg/cm2, 7585 kg/cm2, dan 

70,523 kg/cm2. Harga densitas dan massa 

jenis air tertinggi berturut-turut  pada  

komposisi  80:20  dan  70:30,  dan  

keduanya  pada  kompaksi  5:1  yaitu  0,2 

56  gr/cm3,  dan 1,298%. 

Maryani dkk (2011) telah meneliti 

sintesis karakterisasi busa sel terbuka 

polyurethane dengan aditif expancel 

microsphere sebagai material peredam 

bising. Berdasarkan penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa busa poliuretan telah 

berhasil disintesis dari metilena -4,4’ 

(MDI) dan polietilena glikol -400 (PEG-

400). Dan polyuretane dari sintesis 

PEG/MDI –Exapancel microsphere dapat 

efektif sebagai penyerap bising (sound 

absorben). 

Komposit 

Komposit merupakan 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. Di dalam komposit unsur 

utamanya adalah serat, sedangkan bahan 

pengikatnya menggunakan bahan polimer 

yang mudah dibentuk dan mempunyai 

daya pengikat yang tinggi. Penggunaan 

serat untuk menentukan karakteristik 

bahan komposit seperti: kekakuan, 

kekuatan serta sifat-sifat mekanis lainnya. 

Sebagai bahan pengisi, serat digunakan 

untuk menahan sebagian besar gaya yang 

bekerja pada bahan komposit, matrik 

sendiri mempunyai fungsi melindungi dan 

mengikat serat agar dapat bekerja dengan 

baik terhadap gaya-gaya yang terjadi. 

 

Polyurethane 

Polyurethane adalah suatu bahan 

campuran atau hasil pengisolvenan antara 

karet dan plastik sehingga didapatkan 

pelarutan material yang memiliki 

keunggulan sangat tahan gesek, tahan aus, 

tahan terhadap beberapa kimia ringan, 

stabil dalam suhu dingin dan panas. Kimia 

suatu bahan atau campuran yang 

didalamnya terdapat kandungan nitrogen, 

karbon dioksida dan oksigen, 

Polyurethane merupakan bahan polymeric 

yang mengandung berbagai kumpulan 

urethane (-NH-CO-O-) yang terbentuk dari 

reaksi antara polyol (alkohol dengan lebih 
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dari dua grup hidroksil reaktif per 

molekul) dengan diisocyanate atau 

polymeric isocyanate dengan ketersediaan 

katalis yang sesuai serta bahan-bahan 

tambahan.  

Adadupun Pori - pori yang terbentuk 

pada polyurethane umumnya terdiri dari 2 

jenis yaitu susunan terbuka (open-cell) dan 

tertutup (closed-cell). Pada material 

dengan susunan terbuka terdapat 

pemutusan dinding rongga dan bersifat 

flexible. Material dengan closed cell tidak 

ada pemutusan dinding rongga dan bersifat 

kaku. Perbedaan kedua jenis susunan 

rongga tersebut ditunjukkan pada Gambar 

2.1 

 
Gambar 2.1 (a) Jenis Material Berongga 
(Klempner dan Sendijarevic, 2004) 

memperlihatkan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh PU. Tabel 2.3 

memperlihatkan koefisien pengurangan 

suara oleh material foam.  

Tabel 2.2 Sifat-Sifat Polyurethane 

(Kricheldorf, 2005) 

Sifat Fisik 

Massa jenis 1.12-1.24 

gr/cm
3 

Serapan air 0.15-0.19 % 

Penyusutan 0.4-1 % 

Sifat Mekanik 

Kekuatan Tarik 4500-9000 Psi 

Perpanjangan hingga 

patah 

60-550 % 

Kekuatan terhadap 

impak Izod 

1.5-1.8 ft-lb/in 

(tidak patah) 

Sifat Thermal 

Titik lebur 75-137 °C 

Temperatur proses 370-500 °F 

 

Kekuatan Tarik 4500-9000 Psi 

Perpanjangan hingga patah 60-550 % 

Kekuatan terhadap impak Izod 1.5-1.8 ft-

lb/in (tidak patah) Sifat thermal Titik lebur 

75-137 °C Temperatur proses 370-500 °F. 

Tabel 2. 3 Noise Reduction 

Coefficient (NRC) dari Beberapa Produk 

Foam (Lee, 2009)  

Material Density 

(lb/ft3) 

NRC 

Polystyrene foam 2.5 0.18 

Rigid polyurethane 

foam 

2.0 0.32 

Flexible 

polyurethane foam 

1.9 0.6-0.7 

Phenolic foam 2.0-4.0 0.5-

0.75 

Fiberglass board 

at 2” thick 

1.0 1.0 

Klasifikasi bahan komposit 

Klasifikasi komposit dapat 

dibentuk dari sifat dan strukturnya.Bahan 

komposit dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa jenis. Secara umum klasifikasi 

komposit yang sering digunakan antara 

lain seperti : 

 Klasifikasi menurut kombinasi 
material utama, seperti metal organic 

atau metal anorganic. 

 Klasifikasi menurut karakteristik 

bulk-form, seperti sistem matrik atau 

laminate. 

 Klasifikasi menurut distribusi 
unsur pokok, seperti continous dan 

discontinuous. 

 Klasifikasi menurut fungsinya, 
seperti elektrikal atau struktural 

(Schwartz, 1984). 

Sedangkan klasifikasi untuk 

komposit serat (fiber-matrik komposit) 

dibedakan menjadi beberapa macam antara 

lain : 

 Fiber composites (komposit serat) 
adalah gabungan serat dengan matrik. 

 Flake composites adalah gabungan 

serpih rata dengan matrik. 

 Particulate composites adalah 
gabungan pertikel dengan matrik. 
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 Filled composites adalah gabungan 
matrik continous skeletal dengan                                              

matrik yang kedua. 

 Laminar composites adalah 

gabungan lapisan atau unsur pokok 

laminat (Schwartz, 1984). 

Komposit sandwich 

Komposit sandwich merupakan 

komposit yang tersusun dari 3 lapisan 

terdiri dari flat composit dan metal sheet 

sebagai skin serta core dibagian tengahnya 

(lihat Gambar 2.4). Komposit sandwich 

dibuat dengan tujuan efisiensi berat yang 

optimal, namun mempunyai kekakuan dan 

kekuatan yang tinggi. Sehingga untuk 

mendapatkan karakteristik tersebut, pada 

bagian tengah di antara kedua skin 

dipasang core. 

Komposit sandwich merupakan 

jenis komposit yang sangat cocok untuk 
menahan beban lentur, impak, meredam 

getaran dan suara. Komposit sandwich 

dibuat untuk mendapatkan struktur yang 

ringan tetapi mempunyai kekakuan dan 

kekuatan yang tinggi. Biasanya pemilihan 

bahan untuk komposit sandwich syaratnya 

adalah ringan, tahan panas dan korosi serta 

harga jual rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan mengunakan metode 

hand lay up dengan cetakan yang terbuat 

dari besi plat datar. Komposit sandwich 

terdiri dari dua kulit dan satu inti. Inti 

sandwich terbuat dari foam dedak, 

sedangkan jenis kult sandwich dari bahan 

kulit yang dipakai yaitu kayu lapis, 

pemilihan jenis kulit tersebut berdasarkan 

estetika dan pemakaian didalam atau diluar 

rang. Ketebalan kulit yaitu 3 mm. inti 

foam dedak direkatkan kekulit dengan 

polyurethane. Ukuran sandwich yang 

dicetak adalah sesuai dengan standar uji 

ASTM  C393 

 

 

 

 

Hasil dan pembahasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan data densitas 

komposit sandwich dilakukan di 

laboratirium metalorgi jurusan teknik 

mesin fakultas teknik universitas mataram. 

Dari data densitas komposit 

sandwich menunjukkan sifat ringan dari 

bahan komposit. semakin besar nilai 

densitas komposit, maka semakin berat 

komposit tersebut. sifat ringan merupakan 

sifat mutlak yang diperlukan untuk 

beberapa bahan komposit yang digunakan 

dalam industri manufaktur. Adapun 
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densitas komposit sanwich pada penelitian 

ini diperoleh nilai sebesar 0,1537 gr/cm
3
 . 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik hubungan antara 

defleksi dengan tegangan bending 

komposit sandwich dengan fraksi volume 

0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. 

Dari Gambar 4.2 menunjukkan 

kurva beban-defleksi komposit sandwich 

pada fraksi volume dedak 0%, 5%, 10%, 

15% dan 20%. Terlihat bahwa secara 

umum ada perubahan perilaku grafik dari 

fraksi volume rendah (0%) ke fraksi 

volume tinggi (20%). Sehingga semakin 

tinggi dsfleksi maksimum maka 

materialnnya akan semakin elastis. 

Berdasarkan hasil pengujian 

bending yang telah dilakukan dengan 

variasi fraksi volume dedak dihitung 

kekuatan bending dan hasil dengan 

persamaan (2-6)  ditunjukan pada tabel 

4.3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data hasil pengujian 

bending diperoleh grafik hubungan antara 

kekuatan bending dengan variasi fraksi 

volume dedak yang dapat dilihat pada 

gambar 4.3.  
 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik hubungan 

antara variasi fraksi volume dedak dengan 

tegangan bending komposit sandwich.  

Pada Gambar 4.3 menunjukan 

bahwa nilai kekuatan bending komposit 

cendrung menurun dengan bertambahnya 

fraksi volume dedak, akan tetapi 

meningkat kembali dari variasi fraksi 

volume 15% ke 20%. Pada komposit 

sandwich dengan fraksi volume 0% 

kekuatan bending yaitu sebesar 4.408 
MPa, sedangkan untuk fraksi volume 5% 

memiliki nilai rata-rata kekuatan bending 

3.642MPa, kemudian pada komposit fraksi 

volume 10% memiliki kekuatan bending 

2.878 MPa, dari tiga kali pengulangan 

pengujian dengan jenis yang sama. Maka 

pada komposit sandwich fraksi volume 

15% cendrung mengalami penurunan 

tetapi pada 20% menunjukkan bahwa nilai 

kekuatan bending mulai meningkat, itu 

membuktikan  bahwa seharusnya semakin 

besar fraksi volume dedak maka komposit 

serbuk akan lebih padat dan dapat 

meningkatkan kekuatan bending. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada pengaruh fraksi volume 

dedak (fraksi volume antara 5% dan 20%) 

yang dibuat sel terbuka terhadap densitas 

dan kekuatan bending, maka dapat ditarik 

kesimpulan antara lain: 
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1. Semakin besar fraksi volume maka 

densitas yang peroleh semakin tinggi. 

Densitas tertinggi 0.1677 g/    

didapat pada fraksi volume serat 20%, 

sedangkan densitas terendah yaitu 

sebesar 0.1409 g/     dengan fraksi 

volume serat 5%. 

2. Variasi volume dedak pada pengujian 

bending menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap kekuatan bending. 

Pada pengujian bending semakin tinggi 

fraksi volume didapat kekuatan 

bending cenderung menurun. Kekuatan 

bending tertinggi sebesar 3,642 MPa 

pada fraksi volume dedak 5%, 

sedangkan kekuatan bending terendah 

sebesar 2,691 MPa di dapatkan pada 

fraksi volume dedak 15%. Tetapi pada 

fraksi volume dedak 20% 

menunjukkan bahwa kekuatan bending 

mulai meningkat. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian generasi selanjutnya  

perlu dikembangkan pada variasi mesh 

agar bisa mendapatkan mesh optimum 

untuk pembuatan komposit sandwich 

2. Serbuk dedak ini dapat di variasikan 

dengan menggunakan serbuk alam yang 

lain 

3. Penelitian komposit sandwich terutama 

dengan serbuk dedak sangat baik untuk 

dikembangkan pada bagian skin untuk 

penelitian selanjutnya. 
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