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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada penelitian sebelumnya, penelitian terhadap komposit sudah 

cukup banyak dilakukan. Begitupun dengan komposit yang menggunakan 

bahan serat alam, salah satunya penggunaan serat alam dari serat rambut 

manusia. Umumnya, serat rambut manusia yang digunakan sebagai 

komponen penguat pada komposit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh [8] yang melakukan penelitian terkait variasi perendaman alkali, dapat 

disimpulkan bahwa perendaman serat rambut dengan menggunakan alkali 

selama 60 menit memberikan hasil terbaik. Selain perendaman, penelititan 

tentang fraksi volume juga menjadi salah satu penelitian penting pada 

komposit serat rambut manusia.  

Penelitian terkait fraksi volume sudah dilakukan oleh [9] dengan 

memvariasikan fraksi volume dan menunjukkan jika fraksi volume yang 

menghasilkan kekuatan terbaik untuk serat rambut adalah sebesar 17,73% 

dengan kemampuan terhadap experimental stress sebesar 23,5 MPa. Dalam 

pembuatan komposit, selain perendaman dan juga fraksi volume variasi 

sudut anyaman juga sangat penting dalam pembuatan komposit karena 

orientasi sudutsangat berpengaruh pada kekuatan komposit. 

Penelitian menggunakan metode serat yang disusun secara acak sudah 

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

[10] dengan menggunakan serat kenaf acak, densitas serat kenaf yang 

terbaik dihasilkan oleh densitas sebesar 500 gr/m2 dengan menghasilkan 

64,59 MPa dengan menggunakan metode pengujian bending. 

Pada penelitian lainnya menggunakan serat sabut kelapa yang juga 

diacak dengan variasi fraksi volume 20%, 25%, dan 30% menunjukkan 

hasil pengujian tarik terbaik pada fraksi volume serat sebesar 30%. Nilai 

pengujian tarik terbaik dihasilkan oleh fraksi volume serat 30% dengan 

panjang serat 15mm. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Komposit 

Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua 

atau lebih material, dimana sifat mekanik dari material pembentuknya 

berbeda-beda dimana satu material sebagai pengisi (matrix) dan lainnya 

sebagai fasa penguat (reinforcement) [11]. Jika suatu komposit memiliki 

lebih dari satu jenis material penguat, material komposit tersebut disebut 

material komposit hybrid [12].  

Komposit dapat digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, 

penerbangan, dan pertahanan. Hal ini disebabkan oleh biaya fabrikasi 

komposit yang cukup rendah, dan sifat mekanik yang baik. Komposit 

dengan sifat mekanik yang baik dari serat alam saat ini juga sedang 

dikembangkan untuk diproyeksikan sebagai pengganti dari komposit 

konvensional [13]. 

Matrik pada komposit dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu 

thermoplastic dan thermoset. Jenis matrik thermoplastic yang sering 

digunakan adalah polyethylene, nylon, dan polycarbonate. Sedangkan untuk 

jenis thermoset jenis matrik yang sering digunakan adalah polyester, 

polyamids, dan epoxy [14]. 

Selain matrik, komposit juga dapat dikelompokkan berdasarkan 

bahan penguat yang diaplikasikan. Kelompok kelompok tersebut adalah  

komposit berserat, komposit laminar, dan komposit partikel dengan penguat 

berbentuk serbuk [15]. 

 

Gambar 2. 1 Klasifikasi Komposit Berdasarkan Penguatnya (William 

& Callister, 2001) [16] 
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Proses pembuatan komposit dapat dilakukan dengan berbagai cara 

pembuatan. Berikut ini merupakan beberapa metode pembuatan komposit: 

1. Hand Lay Up 

Metode hand lay-up merupakan metode yang melakukan 

laminasi serat secara manual. Metode hand lay-up lebih ditujukan 

untuk pembuatan produk produk sederhana yang memiliki 

permukaan halus [16]. 

2. Vacuum Bag 

Metode vacuum bag merupakan metode yang secara umum 

sama dengan metode pembuatan hand lay-up. Akan tetapi, pada 

metode vacuum bag dilakukan proses penyedotan dengan alat 

vacuum sebagai bentuk penyempurnaan dari metode hand lay-up. 

Proses ini ditujukan untuk menghilangkan resin berlebih dan udara 

yang terperangkap selama proses laminasi [17]. 

3. Spray-up 

Metode spray-up merupakan sebuah metode yang lebih 

ekonomis dan juga lebih kompleks dari metode hand lay-up. Bentuk 

yang dihasilkan oleh metode spray-up lebih kompleks dari spray-

up. Metode ini dilakukan dengan menyemprotkan serat yang telah 

melewati proses pemotongan. Resin yang sudah dicampur dengan 

katalis juga secara bersamaan disemprotkan [18]. 

Komposit selain dapat dibuat dengan menggunakan berbagai 

metode, berbagai varasi anyaman juga dapat diberikan pada suatu material 

komposit untuk meningkatkan mechanical properties dari komposit 

tersebut. Anyaman merupakan rangkaian serat yang digunakan dalam 

pembuatan komposit. Sudut anyaman pada komposit juga diberikan untuk 

meningkatkan mechanical properties serat yang digunakan sehingga 

besarnya sudut anyaman dari serat akan mempengaruhi sifat mekanik dari 

komposit tersebut. 

Pola anyaman terhadap serat yang dapat diberikan dan diaplikasikan 

pada pembuatan komposit yaitu anyaman polos (plain), twin, dan campuran 

[19]. Sudut dari serat pada anyaman yang digunakan juga dilakukan dalam 



 

9 

 

proses pembuatan komposit. Pemberian sudut ini dilakukan untuk 

mendapatkan kesimpulan terkait sudut anyaman terbaik yang dapat 

diberikan pada komposit tersebut. 

Selain sudut anyaman dan pola anyaman, fraksi volume juga 

mempengaruhi kekuatan dari suatu komposit. Fraksi volume merupakan 

perbandingan antara kadar serat dan matrik pada suatu komposit. Nilai 

fraksi volume penting diketahui untuk dapat mendapatkan kombinasi 

terbaik agar mendapatkan sifat mekanis yang baik dari suatu komposit. Nilai 

fraksi volume umumnya ditujukan dalam bentuk persentase. 

𝑉𝑓 =  
𝑣𝑓

𝑣𝑐
 𝑥 100%..........................................................(2.1) 

 Keterangan:  Vf = Volume Serat 

   Vc = Volume Komposit 

 

2.2.2 Serat Rambut Manusia 

Serat merupakan salah satu jenis bahan dalam pembuatan komposit 

yang memiliki bentuk potongan komponen yang dapat membentuk suatu 

jaringan utuh. [20]. Serat yang digunakan sebagai salah satu komponen pada 

komposit menmiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keuletan, 

kekerasan, dan juga kekuatan dari komposit tersebut. Serat alam merupakan 

komponen serat yang tersedia di alam. Serat alam mudah didapatkan dan 

juga dapat didapat dengan harga yang sangat murah, bahkan gratis. Serat 

alam seperti rumput teki, pelepah pisang dan juga rambut manusia dapat 

dengan mudah ditemukan dan juga didapatkan. 

Rambut manusia merupakan serat yang memiliki ketahanan yang 

cukup baik diantara serat alami lainnya. Serat rambut manusia memiliki 

kekuatan bending dan juga kekuatan tarik yang cukup optimal. Komposit 

serat rambut manusia dengan penambahan 6% serat menunjukkan kekuatan 

bending yang optimal. Bahkan lebih kuat dari e-glass polyester. Dengan 

penambahan 12% serat rambut, komposit tersebut menunjukkan nilai 

maksimum dari kekuatan tariknya [8]. Serat rambut sangat mudah ditemui 

pada kehidupan sehari hari karena setiap manusia memiliki rambut yang 
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dapat dimanfaatkan dengan baik. Limbah rambut dari barbershop juga 

kurang termanfaatkan sehingga kerap kali menjadi limbah yang tidak 

digunakan lagi 

Serat rambut menjadi bahan alami yang memiliki potensi yang 

sangat besar, akan tetapi serat rambut manusia masih sangat jarang 

dimanfaatkan sebagai bahan material komposit. Serat rambut memiliki 

kekuatan terhadap asam, korosif, dan kelembaban [8]. Serat rambut manusia 

yang terbuat dari keratin sehingga memiliki ketahanan terhadap enzim 

proteolitik. Serat rambut terdiri dari susunan struktur penyusun yang 

membentuk suatu rantai panjang yang membuat material kompoit rambut 

awet dan kuat [9].  

 Rambut memiliki ketahanan yang sangat baik. Berdasarkan pada 

sifat fisiknya, rambut dapat bertahan hingga pada suhu 180°. Sekitar 65-

95% dari bobot berat rambut terdiri dari protein, 32% lebih banyak dari air, 

pigmen lipid, dan komponen lainnya. Secara sifat kimianya, rambut terdiri 

dari 80% keratin dengan sulfir yang tinggi dari asam amino. Dengan 

demikian, struktur komponen rambut didominasi oleh keratin [21]. Rambut 

juga memiliki elastisitas yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Pada 

kondisi kering, rambut memiliki elastisitas 20-30% dan elastisitas rambut 

meningkat menjadi 50% pada keadaan basah. Gambar 2.2 dibawah ini 

menunjukkan struktur dari serat rambut yang digunakan untuk pembuatan 

komposit. 
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2.2.3 Serat Boehrmia Nivea 

Rami atau dapat juga disebut (Boehmeria Nivea) termasuk 

dalam family Urticaceae yang umumnya disebut sebagai rumput 

tiongkok [22]. Serat boehrmia nivea sendiri banyak tumbuh dan 

ditemukan di Jepang, Tiongkok, Asia Tenggara dan Brazil. 

Produksi serat boehrmia nivea di dunia secara keseluruhan 

cukup besar. Serat boehrmia nivea yang digunakan pada penelitian 

ini dapat menyentuh angka produksi sebanyak 100.000 ton per 

tahunnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan serat abaca 

yang hanya mencapai angka 70.00 ton per tahun [10]. Serat 

boehrmia nivea juga sudah banyak dikembangkan menjadi 

kerajinan tangan, aksesoris, paper pulp, komposit, geotekstil, dan 

lain lain [23] 

Serat boehrmia nivea memiliki berbagai keunggulan yang 

memuat serat boehrmia nivea cukup tepat untuk dijadikan serat 

penguat komposit. Serat boehrmia nivea memiliki berbagai 

kelebihan seperti memiliki kekuatan tarik yang cukup baik, tahan 

Gambar 2. 2 Struktur rambut manusia 

(Verma et al., 2016) [2] 
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kelembaban, tahan terhadap panas dan juga lebih ringan 

dibandingkan serat sintetis [7]. 

Serat boehrmia nivea terdiri dari berbagai komponen dengan 

didominasi oleh selulosa sebanyak 68.6 hingga 76.2%. Selain 

selulosa, terdapat juga kandungan lignin sebesar 0.6 hingga 0.7%, 

hemiselulosa sebesar 13.1 hinga 16.7%, pektin sebesar 1.9% 

kandungan lilin sebesar 0.3% dan kandungan kelembaban sebesar 

8% [22]. 

 

 

2.2.4 Potensi Penggabungan Serat 

Serat rambut manusia dan serat boehrmia nivea memiliki 

karakteristik dan kelebihan masing masing yang membuat kedua 

serat tersebut dapat digabungkan dalam sebuah komposit. 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Purboputro [7], 

serat rami memiliki kekuatan tarik yang cukup baik, tahan 

kelembaban, tahan terhadap panas dan juga lebih ringan 

dibandingkan serat sintetis. Sementara serat rambut manusia 

Gambar 2. 3 Struktur Serat Boehrmia nivea (Roy et al., 

2012) [23] 
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memiliki kekuatan terhadap asam, korosif, dan kelembaban [8]. 

Berdasarkan populasinya, tidak ada masalah untuk penggunaan serat 

rambut manusia karena serat rambut manusia dapat ditemukan 

dimanapun. Serat boehrmia nivea juga merupakan serat yang 

memiliki jumlah produksi terbesar diantara beberapa serat alam 

lainnya. Potensi serat boehrmia nivea pada Provinsi Lampung 

sendiri cukup besar dimana terdapat beberapa daerah 

pengembangan serat boehrmia nivea di daerah Lampung Utara, 

Lampung Barat, Way Kanan, dan Tanggamus. 

2.2.5 Matrik 

Matrik merupakan komponen pada komposit yang dapat 

berupa logam, keramik, maupun polimer. Matrik harus dapat 

mendistribusikan beban secara merata pada tiap bagian material 

dengan baik, dan serat yang digunakan dalam pembuatan komposit 

juga harus dapat menempel dengan baik pada matrik tersebut. 

Matrik secara umum mempunyai sifat yang tahan terhadap panas. 

Polimer dan logam digunakan sebagai matrik karena sifatnya yang 

cukup ulet. Sedangkan penggunaan matrik keramik digunakan untuk 

meningkatkan kekuatan dari komposit [15].  

Komposit dengan menggunakan matrik polimer dapar dibagi 

menjadi dua jenis yaitu thermoset dan thermoplastic [3]. Polimer 

thermoplastic digunakan pada proses produksi massal karena 

memiliki tingkat keawetan yang tinggi dibandingkan dengan 

thermoset. Matrik yang digunakan pada komposit umumnya 

menggunakan resin. Resin akan dicampurkan dengan komponen 

hardener atau pengeras agar dapat mengeras dengan sendirinya pada 

suhu ruang. 

Resin yang digunakan sebagai matrik disebut sebagai resin 

polyester. Resin polyester sangat cocok diaplikasikan pada komposit 

karena memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan, tahan 

terhadap berabgai jenis cuaca, dan bentuk yang baik. Resin polyester 

juga memiliki berbagai kelebihan lainnya seperti harga yang 
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terjangkau, stabil terhadap cahaya, dan daya rekat yang baik. Akan 

tetapi, dari kelebihan kelebihan tersebut, resin polyester juga 

memiliki kelemahan seperti mudah terbakar, dan tidak tahan lembab 

[24]. 

2.2.6 Rule of Mixture 

Rule of Mixture merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk menghitung atau memperkirakan nilai pencampuran komposit 

secara teoritis [25]. Rule of Mixture dapat dihitung dengan 

persamaan: 

a. Densitas komposit 

𝑑𝑐 = (𝑑𝑚 × 𝑉𝑚) + (𝑑𝑓 × 𝑉𝑓)............(2.2) 

Keterangan : dc   = Densitas komposit (kg/m³) 

  dm  = Densitas matriks (kg/m³) 

  df    = Densitas serat (kg/m³) 

  Vm = Volume matriks (m³) 

  Vf   = Volume fiber (m³) 

b. Modulus elastisitas 

𝐸𝑐𝑙 = (𝐸𝑚 × 𝑉𝑚) + (𝐸𝑓 × 𝑉𝑓)..........(2.3) 

Keterangan : Ecl   = Modulus elastisitas komposit (N/m²) 

  Em  = Modulus elastisitas matriks (N/m²) 

  Ef    = Modulus elastisitas serat (N/m²) 

  Vm = Volume matriks (m³) 

  Vf   = Volume fiber (m³) 

c. Kekuatan tarik 

𝜎𝑐 = (𝜎𝑚 × 𝑉𝑚) + (𝜎𝑓 × 𝑉𝑓)............(2.4) 

Keterangan : σc   = Kekuatan tarik komposit (N/m²) 

  σm  = Kekuatan tarik matriks (N/m²) 

  σf    = Kekuatan tarik serat (N/m²) 

  Vm = Volume matriks (m³) 

Vf   = Volume fiber (m³) 
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 2.2.7 Kekuatan Tarik 

 Salah satu uji regangan dan tegangan yang paling banyak 

dilakukan pada sebuah material ialah uji tarik. Dari uji tarik tersebut 

dapat digunakan untuk mengetahui sifat mekanik material pada 

material tersebut. Pengujian tarik dilakukan dengan memberikan 

beban tarik secara bertahap yang diterapkan secara uniaksial di 

sepanjang sumbu dari spesimen yang diuji hingga spesimen tersebut 

mengalami kegagalan atau fraktur. Kekuatan tarik dapat dihitung 

dengan persamaan : 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
 ....................................................(2.5) 

Keterangan : σ = Kekuatan tarik (MPa) 

   P = Beban yang bekerja (N) 

   A = Luas penampang benda kerja (mm²) 

 

Kemudian, regangan yang terjadi pada spesimen dapat dihitung 

dengan: 

𝜀 =  
𝑙𝑖−𝑙𝑜

𝑙𝑜
=  

∆𝑙

𝑙𝑜
.....................................(2.6) 

Keterangan : ε   = Regangan 

   li  = Panjang akhir (mm) 

   lo = Panjang awal (mm) 

 

Pada uji tarik ini menggunakan mesin Universal Testing 

Machine. Mesin tersebut dirancang untuk memanjangkan spesimen 

pada kecepatan konstan secara terus menerus dan sekaligus 

mengukur beban yang diberikan selama proses pengujian. Mesin uji 

tarik terbentuk dari sejumlah bagian diantaranya adalah bagian 

bawah terdapat crosshead atau bagian yang memegang spesimen 

pada bagian atas dan bagian yang diam pada pengujian ini. 

Kemudian pada bagian crosshead terdapat bagian sensor loadcell, 

sensor tersebut berfungsi untuk menghitung beban tarik yang 

diberikan pada spesimen. Lalu extensometer berfungsi untuk 
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mengukur perubahan panjang yang terjadi pada spesimen yang 

sedang diuji. Dan yang terakhir adalan moving crosshead, bagian ini 

adalah bagian yang menarik benda yang sedang diuji dengan 

menggunakan silinder yang terdapat ulir untuk membawa dan 

menggerakkan bagian dari moving crosshead tersebut.  

Dari pengujian tarik tersebut, sifat mekanik suatu material 

dapat diketahui dengan melihat bagaimana material tersebut 

bereaksi terhadap beban atau gaya tarik dan pertambahan panjang 

yang terjadi pada saat pengujian tersebut. Berikut ini skema mesin 

pengujian tarik terhadap spesimen dapat dilihat pada gambar 2.4 

2.2.8 Kekuatan Bending 

Bending merupakan salah satu pengujian tegangan regangan 

yang seringkali dilakukan pada suatu material. Dari hasil pengujian 

tersebut, didapatkan data terkait pengujian bending yang 

menunjukkan mechanical properties dari material yang diuji. 

Pengujian bending dilakukan dengan memberikan beban pada 

bagian tengah spesimen material yang diuji dan beban tersebut terus 

diterapkan pada material hingga material uji mengalami kegagalan.  

Pengujian bending sendiri terbagi menjadi dua jenis 

berdasarkan pemberian bebannya. Kedua jenis pengujian bending 

tersebut adalah four point bending dan three point bending. 

Perbedaan antara kedua jenis pengujian tersebut terdapat pada 

Gambar 2. 4 Skema pengujian tarik (William & Callister, 2001) 

[16] 
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mekanisme pemberian bebannya. Untuk three point bending 

menggunakan satu buah batang pemberi beban sedangkan pada four 

point bending terdapat dua buah batang yang memberikan beban. 

Pengujian bending ini menggunakan mesin Universal 

Testing Machine yang didesain untuk memiliki kemampuan dalam 

memberikan beban bending secara konstan dan terus menerus pada 

kecepatan yang sama. Mesin ini juga mengukur beban yang 

diberikan sehingga data yang dihasilkan sangat akurat dan bersifat 

real time. Mesin ini memiliki beberapa bagian seperti upper 

crosshead yang menggenggam material yang akan diuji, load cell 

sensor yang berfungsi untuk menghitung beban yang diberikan 

selama pengujian dan juga movable cross head yang dapat bergerak 

menyesuaikan dengan panjang dari spesimen uji yang diuji. 

Berdasarkan pada pengujian bending yang dilakukan, 

mechanical properties dari suatu material dapat diketahui dan juga 

fenomena perubahan bentuk spesimen tersebut. Gambar 2.3 

dibawah ini menampilkan proses pengujian bending yang 

menggunakan metode pengujian three point bending dan four point 

bending. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun dalam perhitungan kekuatan bending, terdapat 

beberapa rumus yang dapat digunakan dalam menghitung momen 

dan kekuatan bending seperti berikut ini: 

 

Gambar 2. 5 Three point bending (kiri) dan Four point bending 

(kanan) 

(Zwick Roell) [26] 
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𝑀 =
𝐹𝐿

4
…………………………………...(2.7) 

 

𝜎𝑓𝑠 =  
3𝐹𝐿

2𝑏𝑑2
………………………………(2.8) 

 

Keterangan: M = Momen bending (Nmm) 

  F = Beban (N) 

  L = Panjang jarak tumpuan (mm) 

  σfs = Tegangan bending (MPa) 

  b = Lebar spesimen (mm) 

  d = Tebal spesimen (mm) 

 

2.2.9 Pengujian Densitas 

Densitas merupakan kerapatan dari zat yang disebut sebagai 

jumlah zat/massa per satuan volume. Semakin besar massa jenis 

suatu benda yang diuji, massa per volume suatu material akan 

membesar juga [27]. 

Pengujian densitas menggunakan prinsip Archimedes 

dengan menimbang spesimen pada wadah berisi air. Pengukuran 

secara konvensional ini menerapkan hukum Archimedes dengan 

menghitung perbandingan antara massa dan volume [28]. 

Pengujian ini dilakukan dengan tahap awal mencari massa 

dan volume dari komposit yang akan diuji. Setelah massa dan 

volume dari komposit yang akan diuji sudah diketahui nilainya maka 

nilai densitas dapat dihitung dengan persamaan berikut ini 

 

𝜌 =  
𝑚

𝑣
…………………………..(2.9) 

 

  Keterangan: ρ = Massa jenis (gr/ml) 

    m = Massa (gr) 

    v = Volume (ml) 


