
17 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

  Kegiatan penelitian dilakukan dari bulan februari hingga bulan juli 

2021. Adapun pembuatan alat, pembuatan sampel dan pengujian sampel 

dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Berikut 

adalah tabel proses kegiatan penelitian yang akan dilakukan dari bulan februari 

sampai bulan juli 2021. 

Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Dan Waktu Penelitian  

 

3.2. Alat dan Bahan  

3.2.1. Alat  

  Alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1.  Universal Testing Machine 

 Universal testing machine digunakan untuk pengujian tarik dan bending 

pada penelitian. Gambar 3.1 menunjukan universal testing machine yang 

digunakan.   

 

No Kegiatan  
Bulan 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Studi Literatur       

2 Persiapan alat dan bahan       

3 Uji Coba       

4 Proposal Penelitian       

5 Preparasi spesimen       

6 Proses Pengujian       

7 Analisa dan 

Pengujian 

      

8 Pembuatan Laporan       
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Gambar 3.1 Universal Testing Machine 

2. Alat Uji Struktur Makro 

 Alat uji struktur makro yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan alat Mikroskop portable. Gambar 3.2 menunjukan  Mikroskop 

Portable yang digunakan. 

 

Gambar 3.2 Miskroskop Portable 

3. Alat press 

 Alat press digunakan untuk membuat komposit dengan metode 

Compressing atau press. Dengan spesifikasi alat beban 20 ton dan ukuran 

cetakan 200mm x 250mm x 5mm. Gambar 3.3 menunjukan alat press yang 

digunakan. 
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Gambar 3.3 Alat Press 

 

4. Timbangan digital 

 Timbangan digital diunakan untuk menimbang spesimen komposit pada 

uji densitas. Gambar 3.4 menunjukan timbangan digital yang digunakan. 

 

Gambar 3.4 Timbangan Digital 

 

3.2.2. Bahan  

  Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Serat TKKS  

 Serat TKKS diambil dari limbah kebun kelapa sawit Ciseeng Bogor. 

Pengambilan serat dipesan secara online melalui toko online. Gambar 3.5 

menunjukan serat TKKS yang digunakan. 
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Gambar 3.5 Serat TKKS 

2. Serat ampas tebu 

 Serat ampas tebu diambil dari hasil limbah pedagang es tebu yang 

berlokasi di sekitaran kota bandar lampung. Gambar 3.6 menunjukan serat 

ampas tebu yang digunakan. 

   

Gambar 3.6 Serat Ampas Tebu 

3. Matrik 

 Matrik yang digunakan pada penelitian ini adalah Unsaturated 

Polyester Resin Yukalac C-108B. Gambar 3.7 menunjukan matrik yang 

digunakan. 

 

Gambar 3.7 Unsaturated Polyester Resin Yukalac C-108B 

 

 



21 
  

 

4. Alkali 

 Alkali yang digunakan adalah NaOH. Gambar 3.8 menunjukan NaOH 

yang digunakan 

  

Gambar 3.8 Larutan NaOH 

3.3. Prosedur Penelitian 

3.3.1. Proses pembuatan Komposit 

  Pada tahap ini meliputi proses pengambilan serat, pembersihan dan 

pengeringan serat, penyusunan serat dan pencetakan komposit. 

1. Proses pengambilan serat 

 Serat TKKS diambil dari limbah kebun kelapa sawit Ciseeng Bogor. 

Sedangkan serat ampas tebu diambil dari hasil limbah pedagang es tebu 

yang berlokasi di sekitaran kota bandar lampung. Limbah tebu yang telah 

dikumpulkan kemudian dikeringkan terlebih dahulu sebelum dipisahkan 

bagian-bagian serat yang akan diambil. Setelah kering, limbah tebu 

kemudian dipisahkan bagian seratnya untuk dijadikan sebagai penguat 

dalam pembuatan komposit. 

2. Pembersihan dan pengeringan serat 

 Serat TKKS dan serat ampas tebu yang sudah diambil kemudian 

dipotong sepanjang 5 cm dan kemudian direndam dengan perlakuan alkali 

NaOH 5% selama 2 jam secara bergantian. Setelah direndam, serat 

kemudian dilakukan pengeringan pada suhu ruanagan selama 5-7 hari agar 

kadar air pada serat TKKS dan ampas tebu berkurang.  
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3. Membagi komposisi serat dan resin sesuai dengan fraksi volume yang 

diinginkan. 

 Untuk membagi komposisi serat dan resin, perlunya perhitungan 

terhadap massa jenis serat dan resin.  

4. Penyusunan serat 

 Penyusunan serat dilakukan secara acak agar setiap titik pengujian pada 

komposit memiliki kekuatan yang sama.  

5. Pembuatan komposit 

 Pembuatan komposit dilakukan dengan metode compression molding. 

Adapun proses pembuatannya diawali dengan pengolesan wax pada 

cetakan agar komposit tidak menepel saat dikeluarkan dari cetakan. Setelah 

itu resin dimasukkan kedalam cetakan yang kemudian dilanjutkan dengan 

penyusunan serat TKKS dan ampas tebu. Kemudian resin dituangkan 

kembali hingga menutupi kedua serat tadi. Pada pembuatan komposit ini 

penyusunan serat terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama diisi serat tebu, 

lapisan kedua serat TKKS dan lapisan ketiga diisi dengan serat tebu 

kembali. Gambar 3.9 merupakan ilustrasi penyusunan serat yang akan 

dilakukan berikut.  

 

Gambar 3.9 Ilustrasi Penyusunan Letak Serat 

3.3.2. Pembuatan Spesimen 

Pada penelitian ini rasio fraksi volume yang digunakan pada komposit 

adalah sebesar 80% matrik dan 20% serat TKKS dan serat ampas tebu. Volume 

cetakan yang digunakan untuk pembuatan spesimen yaitu sebesar 250 cm3. 

Maka dari volume tersebut dapat dihitung volume masing-masing bahan, yaitu: 

 Volume matrik: 0,80 x 250 cm3 = 200 cm3 
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 Volume serat: 0,20 x 250 cm3 = 50 cm3 

Pada pembuatan spesimen ini, terdapat 3 spesimen yang akan digunakan 

pada 2 jenis pengujian berbeda yaitu: 

1. Pembuatan spesimen uji tarik 

  Material hybrid composite gabungan serat TKKS dan serat ampas tebu 

yang dihasilkan akan dilakukan pengujian tarik. Pengujian tarik tersebut 

mengacu pada dimensi spesimen standar pengujian ASTM D3039 yang 

dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut.  

 

Gambar 3.10 Spesimen Uji Tarik ASTM D3039 (Djamil et al.,2019) 

2. Pembuatan Spesimen Uji Bending 

 Material hybrid komposit gabungan serat TKKS dan serat ampas tebu 

yang dihasilkan akan dilakukan pengujian bending dengan menggunakan 

metode bending three point. Pengujian bending tersebut mengacu pada 

dimensi spesimen standar pengujian ISO 178. Bentuk dan dimensi 

ditunjukkan pada gambar 3.11 dibawah ini. 

 

Gambar 3.11 Spesimen Uji Bending ISO 178[26] 

3. Pembuatan Spesimen Uji Densitas 

  Material hybrid komposit gabungan serat TKKS dan serat ampas tebu 

yang dihasilkan akan dilakukan pengujian densitas. Pengujian densitas 
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tersebut mengacu pada dimensi spesimen standar pengujian ASTM C271. 

Bentuk dan dimensi ditunjukkan pada gambar 3.12 dibawah ini. 

 

Gambar 3.12 Spesimen Uji Densitas ASTM C271 [27] 

3.3.3. Pengujian Spesimen 

Pada tahap ini, spesimen dilakukan pengujian untuk mendapatkan 

karakteristik dan sifat mekanik dari material tersebut. Pengujian yang dilakukan 

pada penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Pengujian Tarik 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan material apabila 

diberikan gaya maksimum yang sesumbu. Pengujian ini dilakukan di 

Laboratorium Rekayasa Material Institut Teknologi Sumatera dengan 

menggunakan mesin Universal Testing Machine Zwick Roell All Round 

Z250SR. 

 Pada pengujian ini ukuran spesimen dibuat sesuai dengan standar yang 

akan digunakan. Standar yang digunakan pada pengujian ini adalah ASTM 

D3039. 

b. Pengujian Bending 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tegangan suatu material 

apabila diberikan pembebanan maksimum. Pengujian ini dilakukan di 

Laboratorium Rekayasa Material Institut Teknologi Sumatera dengan 

menggunakan mesin Universal Testing Machine Zwick Roell All Round 

Z250SR 
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 Pada pengujian ini ukuran spesimen dibuat sesuai dengan standar yang 

akan digunakan. Standar yang digunakan pada pengujian ini adalah ASTM 

ISO 178. 

c. Pengujian Densitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kerapatan massa dari 

komposit yang telah dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan metode yang 

sangat sederhana, yaitu dengan cara pengukuran massa dan volume dari 

komposit tersebut. Pengujian ini dilakukan di Laboratorium Rekayasa 

Material Institut Teknologi Sumatera.  

Pengukuran massa komposit dilakukan dengan cara spesimen 

ditimbang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat dari spesimen 

tersebut. Kemudian untuk mengetahui volume dari spesimen dapat 

dilakukan dengan cara mengukur dimensi spesimen menggunakan jangka 

sorong. 

d. Pengujian Struktur Makro  

 Pengujian struktur makro ini tujuannya adalah untuk mengamati jenis 

patahan yang trjadi pada spesimen benda uji setelah dilakukannya pengujian 

tarik maupun pengujian bending.  
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3.4. Diagram Alir 

 

Gambar 3.13 Diagram Alir Penelitian 

  


