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ABSTRAKS 
Subjek penelitian ini adalah komposit polymeric foam (PF) yang diperkuat serat tandan kosong kelapa sawit 

(TKKS). Komposit ini memiliki keunikan dengan adanya rongga (foam) dengan pemberian blowing agent (BA) dari 

jenis polyurethane (PU) dalam matrik polyester resin tak jenuh yang berfungsi menghasilkan foam sehingga 

menurunkan massa jenis material yang dibentuk sehingga diperoleh material komposit PF yang lebih ringan 

dibandingkan dengan material komposit jenis polimer tanpa PF. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan 

teknik pembuatan material komposit PF diperkuat serat TKKS, mendapatkan massa jenis material komposit PF 

diperkuat serat TKKS, dan mengetahui perilaku mekanik akibat beban tarik. Spesimen dicetak mengikuti standar 

pengujian tarik statik ASTM D638. Metode pembuatan spesimen uji dilakukan dengan metode penuangan. Dari 

hasil pengujian disimpulkan bahwa massa jenis ρrerata 45 % BA = 630 kg/m3  memiliki kekuatan tarik σ=13,05836 

MPa regangan ε=5,67 dan modulus elastisitas E=2,03 MPa. 

  

Kata kunci: metode penuangan, polymeric foam,  perilaku mekanik. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) 

adalah limbah hasil pengolahan Crude Palm 

Oil (CPO) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 

dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu 

mencapai 1,9 juta ton berat kering per tahun 

atau setara dengan sekitar 4 juta ton berat 

basah per tahun. Untuk di daerah Sumatera 

Utara sendiri khususnya di PT. Perkebunan 

Nusantara III (PTPN-III) menghasilkan 

TKKS hingga mencapai 1350 ton basah 

perhari (Umar, S, 2008). Dengan demikian 

limbah ini dipandang memiliki potensi yang 

baik untuk dimanfaatkan dan dikembangkan 

menjadi material-material teknik alternatif. 

Pengembangan material ini sebagai 

material penguat komposit PF dengan 

matriks berasal dari material-material 

polimer masih sangat jarang ditemukan. 

Adalah pembuatan parking bamper 

(Syurkarni Ali, 2012) kerucut lalu lintas 

(siswo, 2011) telah dikerjakan. Dalam 

penelitian ini serat TKKS akan 

dipergunakan sebagai penguat material 

komposit PF. 

 Ukuran diameter serat TKKS yang 

dipakai berkisar antara 0,1 s.d. 0,8 mm yang 

dicampurkan kedalam cairan polyster resin 

tak jenuh dan material pembentuk rongga 

(blowing agent, BA). Hasil yang diharapkan 

ialah memperoleh kekuatan dinamik dan 

energi yang diserap material komposit PF 

akibat pembebanan dinamik. Material baru 

ini akan dimanfaatkan sebagai material 

pengganti styrofoam untuk produk helm 

sepeda yang merupakan tahapan riset 

selanjutnya. 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini ialah: 

1. Untuk mendapatkan massa jenis 

komposit PF yang berasal dari 

material polyester resin tak jenuh 

sebagai matrik, serat TKKS sebagai 
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penguat, dan BA sebagai pembentuk 

struktur berongga.  

2. Untuk mendapatkan kekuatan beban 

dinamik dan energi yang diserap 

material komposit PF akibat beban 

dinamik. 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Material komposit didefinisikan 

sebagai campuran antara dua atau lebih 

material yang menghasilkan sebuah material 

baru dengan sifat-sifat ataupun 

karakteristiknya yang masih didominasi oleh 

sifat-sifat material pembentuknya (Hashim, 

J, 2009). Berdasarkan definisi ini maka 

pemilihan jenis material yang tepat dalam 

penelitian ini ialah jenis material komposit, 

dimana yang diharapkan adalah kekuatan 

material yang lebih baik dari penggabungan 

dua atau lebih material penyusunnya. 

 Pada umumnya material komposit 

dibentuk dalam dua jenis fasa, yaitu fasa 

matriks dan fasa penguat. Fasa matriks 

adalah material dengan fasa kontinu yang 

selalu tidak kaku dan lemah. Sedangkan fasa 

penguat selalu lebih kaku dan kuat, tetapi 

lebih rapuh. Penggabungan kedua fasa 

tersebut menghasilkan material yang dapat 

mendistribusikan beban yang diterima 

disepanjang penguat, sehingga material 

menjadi lebih tahan terhadap pengaruh 

beban tersebut. 

Teknik Pembuatan Material Komposit 

Polimer 

  Teknik pembuatan material komposit 

polimer pada umumnya tidak melibatkan 

penggunaan suhu dan impakan yang tinggi. 

Hal ini disebabkan material ini mudah 

menjadi lembut atau melebur (Gunawan, et 

al., 2009). Proses pencampuran penguat 

kedalam matriks dilakukan ketika matriks 

dalam keadaan cair.  

 Metode penuangan langsung 

dilakukan dengan cara melekatkan atau 

menyentuhkan material-material penyusun 

pada cetakan terbuka dan dengan perlahan-

lahan diratakan dengan menggunakan roda 

perata atau dengan pemberian impakan luar. 

Metode ini cocok untuk jenis penguat serat 

kontinu dan random.  

Material Komposit Polymeric Foam (PF) 

Poliester Resin Tak Jenuh 

 Poliester resin tak jenuh adalah jenis 

polimer thermoset yang memiliki struktur 

rantai karbon yang panjang. Data mekanik 

material matriks diperlihatkan pada tabel 

2.1. 

 

 

Tabel 2.1.Karakteristik mekanik polister 

resin tak jenuh. 

Sifat 

Mekanik 

Satuan Besaran 

Berat jenis () Mg.m-3 1,2 s/d 1,5 

Modulus 

Young (E) 

GPa  2,0 s/d 4,5 

Kekuatan 

Impak (T) 

MPa 40 s/d 90 

Sumber : Muftil Badri, 2010   

Serat TKKS 

 

  Serat TKKS ialah serat alami yang 

terbuat dari tandan kosong kelapa sawit 

yang merupakan limbah pada proses 

pengolahan di suatu pabrik kelapa sawit. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

sebuah institusi komersial (Roozenburg, 

1991) terhadap komposisi material kimianya 

diketahui bahwa kandungan material serat 

dalam TKKS merupakan kandungan 

maksimum seperti  diperlihatkan pada tabel 

2.2. 

Tabel 2.2. Parameter tipikal TKKS per kg. 

No. Material-material 

Kandungan 

Komposisi (%) 
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No. Material-material 

Kandungan 

Komposisi (%) 

1. Uap air 5.40 

2. Protein 3.00 

3. Serat 35.00 

4. Minyak 3.00 

5. Kelarutan Air 16.20 

6. Kelarutan Unsur 

Alkali 1% 

29.30 

7. Debu 5.00 

8. K 1.71 

9. Ca 0.14 

10. Mg 0.12 

11. P 0.06 

12. Mn, Zn, Cu, Fe 1.07 

 T O T A L 100.00 

   

 

 

  Gbr. 2.1 dan 2.2 berturut-turut adalah 

TKKS yang telah dicacah menjadi bagian 

kecil dan serat TKKS yang telah dihaluskan. 

 

 

 

 

 

 
Gbr. 2.1 Cacahan TKKS   Gbr. 2.2 Serat TKKS 

 

 Kekuatan mekanik serat TKKS 

dengan diameter rata-rata 0,4 mm memiliki 

harga modulus elastisitas rata-rata sebesar 

11,88 GPa dengan tegangan impak 

maksimum rata-rata sebesar 156,3 MPa 

(Edward, 1981).  

Blowing Agent (BA) 

 Blowing agent ialah material yang 

digunakan untuk menghasilkan struktur 

berongga pada komposit yang dibentuk. 

Jenis blowing agent yang digunakan pada 

penelitian ini ialah polyuretan. Material 

yang terbentuk dari campuran BA dan 

polimer disebut dengan material polymeric 

foam (PF). Bentuk struktur polymeric foam 

yang dibentuk diilustrasikan pada Gbr. 2.3. 

 

 
Gbr. 2.3. Ilustrasi material polymeric foam. 

Katalis Methyl Ethyl Keton Perokside 

(MEKPO) 

  Katalis merupakan material kimia 

yang digunakan untuk mempercepat reaksi 

polimerisasi struktur komposit pada kondisi 

suhu kamar dan impakan atmosfir. 

Pemberian katalis dapat berfungsi untuk 

mengatur waktu pembentukan gelembung 

BA, sehingga tidak mengembang secara 

berlebihan, atau terlalu cepat mengeras yang 

dapat mengakibatkan terhambatnya 

pembentukan gelembung.   

2.3. Perilaku Mekanik Material Komposit 

2.3.1.Pengujian dengan beban tarik 

 Pada sebuah batang lurus yang dikenai 

beban tarik, maka akan mengalami 

perubahan panjang yang disertai dengan 

pengurangan luas penampang batang. 

Perubahan panjang ini disebut juga dengan 

regangan teknik (εeng), yang didefinisikan 

sebagai perubahan panjang yang terjadi (ΔL) 

terhadap panjang batang mula-mula (Lo). 

Tegangan yang dihasilkan pada proses ini 

disebut dengan tegangan teknik (σeng), 

dimana hal ini didefinisikan juga sebagai 

nilai pembebanan yang terjadi (F) pada 

suatu luas penampang awal (Ao). untuk 

memperoleh tegangan, dalam persamaan 

dapat dituliskan seperti pada persamaan 

(2.1). 

𝜎 =   
𝐹

𝐴
    ……………………(2.1) 
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Dimana σ adalah tegangan normal 

dengan satuan (N/m2), dan F adalah gaya 

yang ditimbulkan akibat tarik dan tekan (N) 

dan A adalah luas penampang (m2). Seperti 

ditunjukkan pada Persamaan (2.2) dan (2.3). 

 𝜎𝑒𝑛𝑔  =   
𝐹

𝐴𝑜
  …………………(2.2) 

dan 

𝜀𝑒𝑛𝑔 =  
∆𝐿

L0
  …………………..(2.3) 

Dimana ΔL = L1- L0,  L1 merupakan 

panjang akhir batang pada suatu pengujian 

tarik, sebelum beban dihilangkan kembali. 

Tegangan sebenarnya (σtrue) didefinisikan 

sebagai nilai beban yang diberikan terhadap 

luas penampang batang. (Ai) yang berubah 

akibat tarikan. Sementara regangan 

sebenarnya (εtrue), didefinisikan sebagai 

logaritmik perubahan panjang batang akhir 

terhadap panjang awal batang. Kedua istilah 

tersebut dapat dituliskan kedalam bentuk 

persamaan (2.4) dan (2.5). 

σtrue =  
F

Ai
    ………………. (2.4) 

 dan 

εtrue = ln 
L1

L0
 ………………(2.5) 

Dalam aplikasinya hasil dari 

pengukuran tegangan pada pengujian tarik 

dan tekan umumnya merupakan nilai teknik, 

hal ini disebabkan oleh sulitnya untuk 

mendapatkan nilai perubahan luas 

penampang sebenarnya yang disebabkan 

oleh beban tarik, selain itu perubahan yang 

terjadi sangat kecil, sehingga dapat dianggap 

sama dengan A0. 

2.3.2. Hubungan Tegangan dan Regangan 

Robert Hooke (1689), telah 

mengamati sebuah fenomena hubungan 

antara Tegangan dan Regangan pada daerah 

elastis material, yang menyatakan bahwa 

dalam batas-batas tertentu tegangan pada 

suatu material ialah proporsional terhadap 

regangan yang dihasilkan. Teori ini 

kemudian lebih dikenal dengan Hukum 

Hooke. Namun teori ini hanya berlaku pada 

batas elastik material, dimana tegangan akan 

berbanding lurus terhadap regangan, dan 

bila beban dihilangkan, maka sifat ini akan 

menyebabkan material kedalam bentuk dan 

dimensi aslinya. 

Perbandingan antara tegangan dan 

regangan dalam batas elastik disebut dengan 

istilah konstanta proporsional. Nama lain 

konstanta ini adalah Modulus Elastisitas (E) 

atau Modulus Young. Pada penelitian ini 

istilah yang digunakan ialah E, dan 

diperlihatkan pada persamaan (2.6). 

𝐸 =  
𝜎

𝜀
  ……………………….(2.6) 

3.  METODE PENELITIAN 

Pembuatan Specimen Uji Impak Dinamik 

Pembuatan specimen uji impak 

dinamik disesuaikan dengan standar ASTM 

1621-00 untuk bahan komposit. Adapun 

proses pembuatannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Oleskan lapisan pemisah pada bagian 

dalam cetakan dengan mold release 

wax agar mudah melepas produk 

dari cetakan.  

2. Persiapan bahan-bahan yang 

diperlukan yaitu serat, resin tipe 

BQTN 157-EX yang merupakan 

polyester resin tak jenuh kemudian 

ditimbang sesuai dengan berat 

campuran yang ditetapkan.  

3. Campurkan terlebih dahulu polyester 

resin tak jenuh dan serat TKKS 

kemudian aduk hingga merata 

selama ± 2 menit dengan indikasi 

semua serat terendam dalam resin 

dan beri kode C1. 

4. Campurkan katalis ke dalam 

campuran serat dan resin dan aduk 

hingga merata selama ± 2 menit 

dengan indikasi warna campuran ini 

adalah coklat tua dan beri kode C2. 
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Jangan biarkan C2 lebih dari 15 

menit, karena ia akan mengeras.  

5. Campurkan bahan pembentuk 

polyurethane dengan komposisi 

polyol dan isocyanate, dan aduk 

hingga merata selama ± 0,5 menit 

dengan indikasi polyurethane yang 

terbentuk adalah busa berwarna krem 

dan beri kode C3.  

6. Masukkan campuran C3 kedalam 

campuran resin dan serat TKKS, dan 

aduk hingga merata selama ± 0,5, 

setelah itu campurkan dengan katalis 

lalu aduk hingga campuran merata 

selama ± 0,5 dengan indikasi warna 

campuran ini berwarna coklat muda 

dan beri kode C4. 

7. Tuang campuran C4 kedalam 

cetakan seperti terlihat pada gambar 

3.1 dan biarkan selama 24 jam 

hingga benar mengeras dan kering. 

Kemudian spesimen lepaskan dari 

cetakan. Bentuk specimen 

diperlihatkan pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1. Metode penuangan 

komposit 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pembuatan specimen uji tarik  

menurut standar ASTM D638 dengan 

material komposit polymeric foam diperkuat 

serat TKKKS diperlihatkan pada gambar 4.1 

dan massa jenis ρrerata   45 % BA = 630 

kg/m3  

 

 
 

Gambar 4.1 Bentuk specimen bahan 

komposit PF sebelum uji tarik  

 

Hasil pengujian spesimen dengan uji tarik 

dapat dilihat pada gambar 4.2 dan gambar 

grafik tegangan vs regangan dapat dilihat 

pada gambar 4.3.   

 

 
Gambar 4.2 Bentuk specimen bahan 

komposit PF setelah pengujian tarik 
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Gambar 4.3 Grafik tegangan vs 

regangan  

 

Dari hasil pengujian tarik tersebut 

dapat dilihat bahwa kekuatan tarik dari 5 

sample diperoleh tegangan terendah pada 

sample 4 yaitu, σ=10,01929 MPa 

regangannya ε=7,23 dan tegangan tertinggi 

σ=15,76 MPa regangannya ε=4,67; untuk 

reratanya adalah σ=13,05836 MPa regangan 

reratanya ε=5,67. 

Rerata modulus elastisitas dari 

komposit komposit polymeric foam 

diperkuat serat TKKKS dengan  45 % BA 

adalah E=2,03 MPa. 

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil analisa data yang 

dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Besar tegangan tarik σ=13.05836 

MPa dan regangannya ε=5,67. 

. 

 

 

 

2. Modulus elastisitas E =2,03 MPa. 
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