II. KAJIAN PUSTAKA
2.1

Jenis-Jenis Serat Alam
Komposit merupakan sejumlah sistem multi fasa dan sifat gabungan

antara bahan matriks yang berfungsi sebagai pengikat dengan serat yang
berfungsi sebagai penguat. Secara umum dikenal tiga kelompok komposit yaitu
komposit serat (berpenguat serat), komposit laminer/laminant (penguatnya
lembaran kertas, kain) dan komposit partikel/partikulat (penguatnya butiran,
kerikil, pasir, filler lain dalam matriks kontinu). Sedangkan komposit polimer ialah
makrokomposit bermatriks polimer. Polimer yang umum digunakan untuk matriks
komposit adalah polimer termoplastik (polietilena, polipropilena) dan termoset
(poliester, fenol formaldehida, epoksida, silikon) (Daulay, 2009). Material
komposit didefinisikan sebagai campuran makroskopik antara serat dan matriks,
atau Komposit adalah penggabungan dua atau lebih material berbeda sebagai
suatu kombinasi yang menyatu. Bahan komposit terdiri dari dua unsur, yaitu
serat sebagai pengisi, dan matriks sebagai pengikat serat. Serat berfungsi
memperkuat matriks sehingga serat jauh lebih kuat dari matriks. Matriks
berfungsi melindungi serat dari efek lingkungan dan kerusakan akibat benturan
impak. Beton bertulang merupakan salah satu contoh komposit yang terdiri dari
besi sebagai serat dalam beton sebagai matriks. Badan perahu layar merupakan
komposit yang tersusun dari serat gelas dan matriks poliester (Djafri, 1995).
Bahan matriks umumnya dapat berupa logam, polimer, keramik, karbon.
Sedangkan bahan serat yang umum digunakan ialah serat karbon, serat gelas,
keramik. Namun, akhir-akhir ini serat alam sudah mulai digunakan sebagai salah
satu alternatif serat penguat komposit yang ramah lingkungan (Yudhanto, 2011).
Ribuan

tahun

lalu

material

komposit

telah digunakan dengan

memanfaatkan serat alam sebagai penguat. Dinding bangunan tua di Mesir
8
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yang telah berumur lebih dari 3000 tahun ternyata terbuat dari tanah liat
yang diperkuat jerami (Jamasri, 2008). Seorang petani memperkuat tanah
liat dengan jerami, para pengrajin besi membuat pedang secara berlapis,
dan beton bertulang merupakan beberapa jenis komposit yang sudah lama kita
kenal. Sepanjang kebudayaan manusia penggunaan serat alam sebagai salah
satu material pendukung kehidupan, mulai dari serat ijuk sebagai bahan
bangunan, serat nenas atau tanaman kayu sebagai bahan sandang dan serat
alam yang dapat digunakan untuk membuat tali. Serat alam juga telah banyak
digunakan untuk pembuatan kertas, pakaian, karpet, kantong kemasan makanan
dan sebagainya. Jenis-jenis serat alam yang digunakan sebagai penguat
komposit dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Natural Fiber

Inorganic

Organic

Mineral Fibers
Plant Fibers

Fibers from
monocotyledons

Animal Fibers:
Hair and threads

Asbestos Fibers

Fibers from dicotyledons

Fruit fibers: Leaf fibers: Spear fibers: Seed fibers: Stem fibers: Fruit fibers:
Coir
Bamboo
Cotton,
Hemp, flax,
Kapok,
Akon
akon, jute,
Paina
kenaf, ramie
Basic lamina Lamina fibers: Petiolus fibers:
fibers:
Sisal, Cantala,
Para
Abaca
Henequen,
Yucca
Gambar 2.1 Pengelompokan Serat Alam (Deo, 2010)
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Tabel 2.1 Sifat-sifat Mekanik Beberapa Serat Alam

(Sumber : Bhatia, 2008)

Gambar 2.2 Penampang Beberapa Jenis Serat (Bhatia, 2008)
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Lignoselulosa merupakan nama yang digunakan untuk bahan yang
mengandung lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Lignoselulosa merupakan
komponen penyusun dinding sel tanaman terutama pada bagian batang.
Hemiselulosa dan selulosa merupakan polisakarida yang dapat diurai menjadi
monosakarida yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan utama
pembuatan bahan kimia, bahan bakar, biopolimer, bahan pakan, dan produksi
enzim. Ketersediaan bahan lignoselulosa yang melimpah di bumi mengakibatkan
kajian tentang pemanfaatan bahan lignoselulosa menjadi sangat menarik.
Hemiselulosa dan selulosa pada struktur bahan lignoselulosa terikat atau
diselubungi oleh lignin (Gambar 2.3). Struktur lignin sendiri sangat rapat dan kuat
sehingga menyulitkan bagi enzim pemecah hemiselulosa dan selulosa untuk bisa
masuk ke dalam dan bekerja memecah hemiselulosa dan selulosa menjadi gula
sederhana. Selain lignin, faktor lain yang juga dapat menghambat kerja enzim
adalah struktur selulosa itu sendiri. Struktur selulosa terbagi menjadi dua yaitu
crystalline region (struktur selulosa lurus dan rapat) dan amorphous region
(struktur selulosa lebih renggang). Struktur kristalin selulosa adalah salah satu
yang dapat menghambat kerja enzim (Isroi, 2011).

Gambar 2.3 Hubungan antara lignin, selllulosa, dan hemisellulosa
(Isroi, 2011)
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Gambar 2.4 Rantai Molekul Lignin, Sellulosa, Hemisellulosa
(http://biofuel.webgarden.com/sections/blog/pictures-for-lignocellulose)
Beberapa keuntungan serat alam, yaitu :
1. Berat jenis yang rendah, yang menghasilkan kekuatan tertentu yang lebih
tinggi dan kekakuan bila dibandingkan dengan komposit diperkuat serat gelas
2. Proses produksi yang membutuhkan sedikit energi, dan ramah lingkungan
3. Hambatan listrik yang tinggi
4. Dapat di daur ulang secara thermal
5. Memiliki sifat isolasi yang baik
6. Dapat hancur secara biologis
sedangkan kekurangannya ialah :
1. Ukurannya bervariasi atau tidak seragam
2. Ketahanan terhadap kelembaban rendah
3. Ketahanan terhadap api rendah
Perlakuan bahan lignoselulosa dapat dilakukan dengan beberapa cara
yaitu secara kimiawi, fisis, dan mikrobiologis. Masing-masing metode memiliki
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kelebihan dan kekurangan. Efisiensi dan efektivitas penggunaannya bisa
berbeda-beda, bergantung pada sumber bahan dan tujuan prosesnya. Perlakuan
secara kimiawi adalah metode yang paling umum digunakan karena lebih mudah,
lebih efektif, lebih cepat dan tidak memakan energi terlalu tinggi. Namun
demikian, penggunaan senyawa kimia secara berlebihan akan berdampak buruk
bagi

lingkungan.

Selain

itu,

perlakuan

dengan

senyawa

kimia

dapat

menghasilkan senyawa toksik yang justru akan menghambat proses hidrolisis
polisakarida pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, meskipun metode kimiawi
sudah banyak digunakan, saat ini para peneliti mulai tergerak untuk
mengembangkan metode lain yang lebih ramah lingkungan. Perlakuan secara
kimiawi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pelarutan dalam larutan basa
atau pelarutan dalam larutan asam. Diantara kedua tipe pelarut, pelarut yang
lebih efektif memecah lignin adalah pelarut basa. Perlakuan secara fisis
diantaranya adalah penggilingan, iradiasi, pemberian suhu tinggi, dan steam
explosion. Perlakuan jenis ini cukup efektif dalam memecah lignin, hanya saja
aplikasinya membutuhkan energi yang sangat tinggi sehingga bisa meningkatkan
biaya produksi. Perlakuan secara mikrobiologis adalah perlakuan yang mulai
marak untuk diteliti saat ini. Perlakuan mikrobiologis sebelumnya kurang banyak
digunakan karena membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendegradasi
lignin secara sempurna.

Selain itu,

perlakuan mikrobiologis juga bisa

menyebabkan degradasi selulosa dan hemiselulosa sehingga jumlah selulosa
dan hemiselulosa yang bisa dimanfaatkan menjadi berkurang. Meskipun
demikian, perlakuan mikrobiologis ini menjadi sangat menarik karena merupakan
perlakuan yang paling ramah terhadap lingkungan.
Menurut Khalil (2006) karakteristik komposit berpenguat serat alam yang
dihasilkan tergantung pada sifat serat, penyebaran serat, dan interaksi perikatan
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antara serat dengan matriks, ukuran serat, bentuk serat, jumlah serat dalam
matriks, teknik pemrosesan. Selain perlakuan kimia yang dapat menentukan sifat
suatu komposit yang dihasilkan, dipengaruhi juga oleh beberapa kondisi serat
seperti bagaimana serat itu diperoleh, ukuran, dan bentuk serat. Ukuran dan
bentuk serat sangat diperlukan untuk tujuan yang tertentu seperti pemrosesan
dan perikatan dengan matriks. Menurut Rozman (2000) kandungan serat juga
dapat mempengaruhi kekuatan mekanik komposit. Dua faktor yang dapat
mempengaruhi sebaran pengisi ialah interaksi antara sesama pengisi, dan
panjang pengisi. Interaksi antara sesama pengisi lignoselulosa melalui ikatan
hidrogen menyebabkan penumpukan serat yang mengakibatkan keretakan atau
terputusnya serat. Selain itu, jenis pengisi dapat juga mempengaruhi kekuatan
komposit karena pengisi lignoselulosa yang berlainan mempunyai kandungan
selulosa, lignin dan hemiselulosa yang berbeda pula.
a. Sellulosa
Polisakarida selulosa yang terdapat dalam jaringan berserat pada dinding
sel merupakan polimer alam yang paling banyak dan tersebar di alam. Ribuan
bahkan jutaan ton selulosa dimanfaatkan setiap tahun untuk membuat kertas,
tekstil maupun untuk perabot kayu. Kayu merupakan sumber utama selulosa.
kebanyakan kayu mengandung sekitar 42% selulosa, hemiselulosa 28%, dan
lignin 28%. Selain kayu, kapas juga merupakan sumber selulosa, yang hampir
seluruhnya memang selulosa (Daulay, 2009).
Unsur utama serat alam ialah sellulosa dan lignin. Jumlah sellulosa dalam
serat alam sangat tergantung pada jenis serat, umur, dan tempat tumbuh
tanaman serat tersebut, sebagaimana pada Tabel 2.2. Meskipun struktur kimia
sellulosa dari berbagai jenis serat alam sama namun derajat polimerisasinya
berbeda. Rumus molekul selulosa ialah (C6H10O5)n dan n merupakan derajat
polimerisasi, dan bisa berupa angka ribuan. Derajat polimerisasi tersebut akan
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mempengaruhi panjang rantai suatu rangkaian selulosa. Sifat-sifat mekanik
suatu serat sangat tergantung pada derajat polimerisasinya (Mohanty, 2005).
Tabel 2.2 Kandungan Lignosellulosa Beberapa Serat Alam.
No Jenis Serat Alam
Sellulosa (%) Hemisellulosa (%)
1 Flax
71
18,6
2 Hemp
70
23
3 Jute
71,5
13,6
4 Kenaf
36
21,5
5 Ramie
76,2
14,6
6 Sisal
73
14
7 Banana
65
8
8 Coir
43
20
9 Oil Palm
65
19
Sumber : Mohanty, 2005

Lignin (%)
2,2
5,7
13
17,8
0,7
11
5
45
13,2

Ditinjau dari strukturnya, dapat saja diharapkan selulosa mempunyai
kelarutan yang besar dalam air, karena banyaknya kandungan gugus hidroksi
yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, sebagaimana yang pada
Gambar 2.5. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, dan selulosa bukan
hanya tidak larut dalam air tetapi juga dalam pelarut lain. Penyebabnya ialah
kekuatan rantai dan tingginya gaya antar rantai akibat ikatan hidrogen antara
gugus hidroksil pada rantai yang berdekatan. Faktor ini dipandang menjadi
penyebab kekristalan yang tinggi dari serat selulosa (Daulay, 2009).

Gambar 2.5 Struktur Selulosa (Mohanty, 2005)
Selulosa adalah senyawa seperti serabut, liat, tidak larut dalam air, dan
ditemukan di dalam dinding sel pelindung tumbuhan terutama pada tangkai
batang, dahan dan semua bahagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Selulosa
tersusun atas rantai glukosa dengan ikatan

(1 – 4). Selulosa lazim disebut

sebagai serat dan merupakan polisakarida terbanyak. Polisakarida merupakan
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polimer yang terdiri lebih dari 10 monomer monosakarida. Komponen utama
penyusun jaringan dinding sel tumbuh-tumbuhan

pada

umumnya

ialah

selulosa. Selulosa adalah polimer alam berupa zat karbohidrat (polisakarida)
yang mempunyai serat dengan warna putih, tidak dapat larut dalam air dan
pelarut organik. Sifat-sifat selulosa terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Selulosa
dengan rantai panjang mempunyai sifat fisik yang lebih kuat, lebih tahan lama
terhadap degradasi yang disebabkan oleh pengaruh panas, bahan kimia
maupun

pengaruh

biologis.

Sifat fisika dari selulosa yang penting adalah

panjang, lebar dan tebal molekulnya. Sifat fisika lain dari selulosa adalah:
1. Dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, foto kimia maupun secara
mekanis sehingga berat molekulnya menurun.
2. Tidak larut dalam air maupun pelarut organik, tetapi sebagian larut dalam
larutan alkali
3. Dalam keadaan kering, selulosa bersifat higroskopis (mudah menyerap
dan melepaskan uap air),

keras dan rapuh. Bila selulosa cukup banyak

mengandung air maka akan bersifat lunak. Jadi fungsi air disini adalah
sebagai pelunak.
4. Selulosa dalam kristal mempunyai kekuatan lebih baik jika dibandingkan
dengan bentuk amorfnya.
(Daulay, 2009).
b. Hemiselulosa
Hemiselulosa mirip dengan selulosa yang merupakan polimer semikristal
yang terdiri dari gula pentosa dan heksosa. Pada awalnya hemiselulosa
dipercaya menjadi perantara dalam biosintesis selulosa. Sekarang telah diketahui
bahwa hemiselulosa tergolong dalam kumpulan polisakarida heterogen yang
terbentuk melalui biosintesis yang berbeda seperti biosintesis dalam selulosa.
Sifat hemiselulosa adalah heteropolisakarida sedangkan sifat selulosa adalah

17
homopolisakarida dimana selulosa dan hemiselulosa mempunyai fungsi yang
sama sebagai penyokong dingding sel. Hemiselulosa mudah dihidrolisis oleh
asam yang monomernya terdiri dari D-glukosa, D-manosa, D-galaktosa, D-xilosa,
L-arabinosa dan sejumlah kecil L ramnosa dan asam galaktonik. Kebanyakan
hemiselulosa

mempunyai

derajat

polimer

sekitar

200.

Pada

mulanya,

hemiselulosa mempunyai berat molekul yang lebih rendah daripada selulosa dan
setengah molekul hemiselulosa adalah bercabang. Hemiselulosa berhubungan
erat dengan selulosa dan sebagai satu komponen struktur dalam tumbuhtumbuhan. Jumlah hemiselulosa dalam berat kering kayu biasanya antara 20%30%. Komposisi dan struktur hemiselulosa kayu lunak berbeda dengan kayu
keras dimana perbedaan ini terlihat dalam kandungan hemiselulosa dan
komposisinya pada batang, dahan akar dan kulit kayu (Daulay, 2009).
Hemiselulosa merupakan suatu polisakarida lain yang terdapat dalam
tanaman dan tergolong senyawa organik. Hemiselulosa bersifat nonkristalin dan
tidak bersifat serat, mudah mengembang karena itu hemiselulosa sangat
berpengaruh terhadap terbentuknya jalinan antara serat pada saat pembentukan
lembaran, lebih mudah larut dalam pelarut alkali dan lebih mudah dihidrolisis
dengan asam menjadi komponen monomernya yang terdiri dari D-glukosa,
Dmanosa, D-galaktosa, D-silosa dan L-arabinosa. Hemiselulosa berfungsi
sebagai bahan pendukung dalam dinding sel dan berlaku sebagai perekat antara
sel tunggal yang terdapat didalam batang pisang dan tanaman lainnya.
Perbedaan Hemiselulosa dengan Selulosa yaitu : Hemiselulosa mudah larut
dalam alkali tapi sukar larut dalam asam, sedangkan selulosa adalah sebaliknya.
Hemiselulosa bukan merupakan serat-serat panjang seperti selulosa. Hasil
hidrolisis selulosa akan menghasilkan D-glukosa, sedangkan hasil hidrolisis
hemiselulosa

menghasilkan

D-xilosis

dan

monosakarida.

Kandungan

hemiselulosa yang tinggi memberikan kontribusi pada ikatan antara serat, karena
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hemiselulosa bertindak sebagai perekat dalam setiap serat tunggal.

Gambar 2.6 Struktur Hemisellulosa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose)
Hemiselulosa sangat dekat asosiasinya dengan selulosa dalam dinding sel.
Lima gula netral yaitu D-xilosa,D-mannosa, D-glukosa, D-galaktosa dan Larabinosa merupakan konstituen utama penyusun hemiselulosa mengandung
senyawa tambahan asam uronat. Secara struktural, hemiselulosa mempunyai
sifat

reaksi yang

sama

dengan

selulosa

tapi

hemiselulosa

terdiri dari

komponen-komponen polisakarida yang bukan selulosa. Hemiselulosa akan
mengalami reaksi oksidasi dan degradasi terlebih dahulu daripada selulosa,
karena

rantai

molekul hemiselulosa

lebih

pendek

dan

bercabang. Sifat

hemiselulosa yang hidrofilik banyak mempengaruhi sifat fisik pulp dan kertas.
Hemiselulosa berfungsi sebagai perekat dan dapat mempercepat terjadinya
pembentukan serat (http://en.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose). Rumus Molekul
Hemisellulosa (C5H10O5)n
c. Lignin
Lignin adalah molekul kompleks yang tersusun dari unit phenylphropane
yang terikat di dalam struktur tiga dimensi. Lignin adalah material yang paling
kuat di dalam biomassa. Lignin sangat resisten terhadap degradasi, baik secara
biologi, enzimatis, maupun kimia. Karena kandungan karbon yang relative tinggi
dibandingkan dengan selulosa dan hemiselulosa, lignin memiliki kandungan
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energi yang tinggi. Lignin adalah jaringan polimer amorfus tiga dimensi yang
dibentuk daripada unit-unit fenilpropana serta mempunyai derajat polimer yang
tinggi. Lignin ialah polimer berunit fenilpropana dan merupakan polimer terbanyak

kedua setelah selulosa di dalam tumbuhan (Daulay, 2009).
Gambar 2.7 Struktur Lignin (Mohanty, 2005)
Lignin berfungsi sebagai bahan perekat atau semen sel-sel selulosa yang
membuat kayu menjadi kuat. Lignin merupakan polimer 3 demensi yang
bercabang banyak. Lignin adalah bagian dari tumbuhan yang terdapat dalam
lamela. Lignin adalah polimer kompleks dan bersifat amorf. Karena sifat
amorfnya maka lignin sulit diketahui secara pasti sifat fisik dan bentuk
molekulnya. Lignin

dapat

mengurangi

daya

pengembangan

serat

serta

ikatan antar serat. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memisahkan
lignin adalah dengan menambahkan H2SO4 pekat dan HCl pekat sebagai
pereaksi anorganik untuk mendestruksi karbohidratnya. Rumus molekul lignin
yaitu (C9H10O2)n, atau (C10H12O3)n, atau (C11H14O4)n.
2.2 Mekanisme Perikatan Serat Matriks
Perikatan antara serat dengan matriks memiliki efek pada sifat mekanik
komposit diperkuat serat. Secara khusus, kekuatan tarik komposit dipengaruhi
oleh efisiensi transfer beban dari matriks ke serat melalui geser pada antarmuka.
Oleh karena itu, sejumlah tes mekanik telah dikembangkan untuk mengukur
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kapasitas antarmuka untuk mentransfer tegangan dari matriks ke serat dalam
komposit.

Beberapa

metode

pengujian

yang

telah

digunakan

untuk

mengevaluasi kemampuan perikatan antara serat dengan matriks seperti : (1)
pull out, (2) microtension, (3) microcompression, (4) fragmentasi, sebagaimana
diperlihatkan pada Gambar 2.8 (Weiqun Gu, 1997).

Gambar 2.8 Metode Pengujian Kekuatan Perikatan Serat dengan Matriks
(Weiqun Gu, 1997)
Perikatan antarmuka (interfacial) serat dengan matriks terdiri dari
beberapa model perikatan yaitu : (a) ikatan kimiawi, (b) ikatan elektrostatis ion,
(c) ikatan interdifusi reaksi molekul, dan (d) ikatan mekanis (interlocking)
sebagaimana diperlihatkan Gambar 2.9 (Joshy, 2007).
a. Ikatan kimia merupakan ikatan antar elektron donor dan elektron penerima.
Ikatan kimia terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen dan Van der Waals. Serat
yang diberi perlakuan permukaan dengan cara pelapisan (sizing) dengan
coupling agent akan mengalami interaksi dengan matriks akan melalui
mekanisme ikatan kimia ini.

21
b. Ikatan elektrostatis hanya terjadi pada material yang mampu memindahkan
elektron akibat adanya gaya elektrostatis. Ikatan ini sering ditemukan pada
material logam yang memiliki sifat konduktor, akan tetapi pada bahan polimer
sukar terjadi ikatan elektrostatis karena bersifat insulator.

(a) ikatan kimiawi

(b) ikatan elektrostatis

(c) ikatan interdifusi

(d) ikatan mekanis

Gambar 2.9 Jenis-jenis Ikatan antara Serat dan Matriks (Joshy, 2007)
c. Ikatan interdifusi merupakan ikatan interaksi antara molekul-molekul matrik
polimer yang membentuk rantai-rantai molekul yang bersifat mampu saling
tukar. Hal ini terjadi bila polimer bertemperatur di atas temperatur transisi
gelas dan kompatibel.
d. Ikatan mekanis atau interlocking terjadi antara permukaan serat dengan
matriks yang memiliki morpologi tidak teratur atau tidak rata. Ketidakteraturan
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atau ketidakrataan permukaan serat akan menghasilkan kemampuan rekat
serat-matriks yang dikenal perilaku lock and key (Marsyahyo, 2009).
2.3 Serat Sabut Kelapa
Serat atau fiber dalam bahan komposit berperan sebagai bagian
utama

yang

menahan

beban,

sehingga besar kecilnya kekuatan bahan

komposit sangat tergantung dari kekuatan serat pengisinya. Selain itu, serat
juga merupakan unsur yang terpenting, karena seratlah nantinya yang akan
menentukan sifat mekanik komposit tersebut seperti kekakuan, keuletan,
kekuatan. Semakin kecil diameter serat, maka semakin kuat bahan tersebut,
karena minimnya cacat pada material (Hartanto, 2009).

Sabut
Kulit
Tempurung
Daging

Gambar 2.10 Bagian-bagian Buah kelapa (Waifielate, 2008)
Fungsi utama serat pada kompopsit yaitu:
a. Sebagai penahan beban. Dalam struktur komposit, serat menahan beban
sekitar 70% s.d 90%.
b. Memberikan sifat kekakuan, kekuatan, stabilitas panas dan sifat-sifat lain.

23
c. Memberikan

konduktivitas

pada komposit (tergantung dari serat yang

digunakan).

Gambar 2.11 Bagian-bagian Serat Sabut Kelapa (Waifielate, 2008)

Gambar 2.12 Sabut Kelapa sebelum dan sesudah diolah (Bhatia, 2008)
Ketebalan sabut kelapa berkisar 5-6 cm sebagaimana yang diperlihatkan
pada Gambar 2.10 terdiri atas lapisan terluar (exocarpium) dan lapisan dalam
(endocarpium). Endocarpium mengandung serat halus yang dapat digunakan
sebagai bahan pembuat karpet, keset, tali, sikat, saringan, isolator panas dan
suara, bahan pengisi jok kursi, dan papan partisi. Satu butir buah kelapa dapat
menghasilkan 0,4 kg sabut yang mengandung 30% serat (Nurmaulita, 2010).
Serat sabut kelapa merupakan salah satu serat alam yang diperoleh dari
kulit buahnya (seed fiber). Serat

sabut

kelapa

memiliki

penampang

melintang yang berbentuk lingkaran. Bentuk morphologi penampang serat
sabut kelapa menunjukkan

bahwa

serat

sabut

kelapa

memiliki

banyak
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rongga. Struktur permukaannya lebih menyerupai busa (sponge) bahkan
terdapat lubang yang cukup besar berada di tengah-tengah diameternya seperti
pada Gambar 2.11. Luas lubang ini diperkirakan ± 5 % luas lingkaran
penampang melintangnya. Serat sabut kelapa memiliki ukuran diameter ratarata 236µm, serat sabut kelapa memiliki sifat yang paling ulet (Sunariyo, 2008).
Untuk mengetahui kandungan serat sabut kelapa maka dilakukan uji
komposisi seperti uji lignin, sellulosa, dan hemisellulosa. Uji lignin dilaksanakan
untuk mengetahui jumlah

lignin

yang terdapat dalam serat sabut kelapa.

Komposit yang diperkuat serat yang mengandung sedikit lignin maka komposit
tersebut akan memiliki sifat fisik dan kekuatan yang baik, karena lignin bersifat
rapuh dan kaku. Uji

kadar

selulosa α,

, yang ada dalam Serat Sabut Kelapa (Sunariyo, 2008).

dan

selulosa dilaksanakan untuk menentukan kadar

Kandungan dan tegangan tarik serat sabut kelapa dari berbagai referensi
diperlihatkan pada Tabel 2.3, dan Tabel 2.4
Tabel 2.3 Kandungan Serat Sabut Kelapa Tanpa Perlakuan
No Lignin (%) Sellulosa (%) Hemisellulosa (%)
Referensi
1
20,5
33,2
31,1
Ramakrishna (2005)
2
20-48
35-60
15-28
Agopyan (2005)
3
32,8
44,2
56,3
Khalil (2006)
4
32,1
68,9
16,8
Asasutjarit (2007)
5
25,5
55,8
24,1
Sunariyo (2008)
6
32,7
35,6
15,4
Wildan (2010)
7
31,48
55,34
22,70
Nurmaulita (2010)
8
37,1
44,1
7,6
Khan (2012)
9
42
37
Verma (2013)
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Tabel 2.4 Tegangan Tarik dan Regangan Serat Sabut Kelapa Tanpa Perlakuan
No Kekuatan Tarik (N/mm2)
Regangan (%)
Referensi
1
220
15 - 25
Jafferjee (2003)
2
175
30
Zaman
5
140-225
25-40
Brahmakumar (2005)
4
175 – 220
15 - 30
Li (2007)
5
118 – 143
25 - 60
Tomczak (2007)
6
500
20
Lokantara (2007)
7
70 – 106
15 - 47
Bathia (2008)
8
175
30
Khalil (2011)
9
89 – 158
26 - 40
Muensri (2011)
10
106-175
17-47
Ali Majid (2011)
11
204
3
Khan (2012)
12
131-175
15-40
Hemsri (2012)
13
106-175
47
Verma (2013)
2.4 Matriks
Menurut Gibson (1994), resin dalam struktur komposit dapat berasal
dari bahan polimer, logam, maupun keramik. Resin biasa juga disebut matriks.
Syarat pokok matriks yang digunakan dalam komposit ialah matriks harus
dapat meneruskan beban, sehinga serat harus dapat melekat pada matriks
dan kompatibel antara serat dan matriks, artinya tidak ada reaksi yang
mengganggu. Umumnya matriks dipilih yang mempunyai ketahanan panas
yang tinggi (Hartanto, 2009).
Secara umum matriks ialah bahan yang akan diperkuat dengan serat.
Matriks bersifat cair dengan viskositas yang rendah, yang akan mengeras
setelah terjadinya proses polimerisasi. Matriks berfungsi sebagai pengikat
(bounding) antara serat yang satu dengan yang lainnya, dan menghasilkan
ikatan yang kuat sehingga terbentuk material komposit yang padu, yaitu material
yang memiliki kekuatan pengikat (bond strength) yang tinggi (Budinski, 2003).
Menurut Hartanto (2009) pada bahan komposit matriks mempunyai
kegunaan yaitu sebagai berikut :
a. Matriks memegang dan mempertahankan serat pada posisinya.
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b. Pada saat pembebanan, merubah bentuk dan mendistribusikan tegangan
ke unsur utamanya yaitu serat.
c. Memberikan sifat tertentu, misalnya ductility, toughness, dan electrical
insulation.
Pemilihan matriks harus didasarkan pada kemampuan elongisasi saat
patah yang lebih besar dibandingkan dengan filler. Selain itu juga perlu
diperhatikan berat jenis, viskositas, kemampuan membasahi filler, tekanan
dan suhu curring, penyusutan, dan voids. Voids (kekosongan) yang terjadi
pada matriks sangatlah berbahaya, karena pada bagian tersebut serat tidak
didukung oleh matriks, sedangkan serat selalu akan mentransfer tegangan
ke matriks. Hal seperti ini menjadi penyebab munculnya retak, sehingga
komposit akan gagal lebih awal. Kekuatan komposit terkait dengan void
adalah berbanding terbalik

yaitu semakin banyak

void maka komposit

semakin rapuh dan apabila sedikit void komposit semakin kuat.
Matriks yang umum dipakai ialah resin thermosetting, yaitu material
y a n g tidak bisa menjadi lunak kembali bila dilakukan pemanasan ulang
walaupun di atas temperatur pembentuknya. Bila panas terus diberikan
material akan terurai menjadi karbon (hangus), dengan kata lain material
tidak dapat kembali ke bentuk semula. Beberapa contoh matriks jenis ini ialah:
a. Phelonik,

mempunyai sifat

sangat keras, rigid dengan modulus

elastisitas yang baik dibanding dengan resin lainnya karena sifatnya
yang

keras,

kuat,

mudah dibentuk, mudah diberi warna dan tidak

transparan.
b. Epoxy, mempunyai sifat ulet, elastis, tidak bereaksi dengan sebagian besar
bahan kimia dan mempunyai dimensi yang lebih stabil. Dilihat dari struktur
kimianya epoxy sebenarnya adalah polyester, berbeda dengan

polymer

lain

penguat

karena

molekulnya

lebih

pendek.

Bila

diberi

bahan
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komposit epoxy mempunyai kekuatan yang lebih baik dibanding resin
yang lain
c. Polyester, dalam kebanyaan hal resin polyester

tak jenuh ini disebut

polyester saja. Karena berupa resin cair dengan viskositas yang relatif
rendah, mengeras pada suhu ruang dengan penggunaan katalis tanpa
menghasilkan gas sewaktu pengesetan seperti banyak resin termoseting
yang lainnya, maka tak perlu diberi tekanan untuk pencetakan. Matriks
polyester paling banyak digunakan

terutama untuk aplikasi konstruksi

ringan, selain itu harganya murah, resin ini mempunyai karakteristik yang
khas yaitu dapat diwarnai, transparan, dapat dibuat kaku dan fleksibel,
tahan air, tahan cuaca dan bahan kimia. Polyester dapat digunakan pada
suhu kerja mencapai 790C atau lebih tergantung partikel resin

dan

keperluannya (Schwartz, 1983). Keuntungan lain matriks polyester adalah
mudah dikombinasikan dengan serat dan dapat digunakan untuk semua
bentuk penguatan plastik.
Sampah plastik yang tergolong resin poliester menurut Surdia (1989),
mempunyai

karakteristik ketahanan

terhadap

asam

kuat

kecuali

asam

pengoksid, tetapi lemah terhadap alkali. Bila dimasukkan dalam air mendidih
untuk waktu yang lama (300 jam), bahan akan pecah dan retak-retak. Bahan ini
mudah

mengembang

dalam

pelarut,

yang

melarutkan

polimer stiren.

Kemampuan terhadap cuaca sangat baik. Tahan terhadap kelembaban dan
sinar ultra violet bila dibiarkan diluar. Polyester adalah jenis resin yang paling
banyak digunakan sebagai matriks pada fiber glass untuk badan kapal, mobil,
tandon air dan sebagainya.
Unsaturated Polyester Resin berupa resin cair dengan viskositas yang
relatif rendah, dapat mengeras pada suhu ruang dengan menggunakan katalis
tanpa menghasilkan gas sewaktu pengesetan. Salah satu Unsaturated
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Polyester Resin adalah tipe Yukallac 157 BQTN-FR yaitu

Halogenated

Unsaturated Polyester Resin yang khusus dikembangkan untuk FRP tahan api.
Yukallac 157 BQTN-FR merupakan resin yang mengandung thixotropic agent,
tanpa wax

dan

bersifat

mencegah/mengurangi

timbulnya

pembakaran

sehingga waktu untuk mulai terbakar lebih lama, memperlambat penyebaran
api dan berhenti terbakar bila dijauhkan dari sumber api. Dengan spesifikasi
sifat yang demikian maka resin ini baik digunakan sebagai bahan dinding panel
dengan tahan api.
Dalam

pembuatan

sebuah

komposit, matriks

berfungsi sebagai

pengikat bahan penguat, dan juga sebagai pelindung partikel dari kerusakan
akibat faktor lingkungan. Pada penelitian ini matriks yang digunakan ialah
Unsaturated

Polyester

Resin seri Yukalac 157 BQTN-EX yang memiliki

spesifikasi sebagaimana pada tabel 2.5.

Gambar 2.13 Struktur Kimia Matriks Polyester (Mohanty, 2005)
Tabel 2.5 Spesifikasi Unsaturated Polyester Resin Yukalac 157 BTQN-EX
Item
Satuan
Nilai Tipikal
Catatan
Berat Jenis
1,215
250 C
Kekerasan
_
40
Barcol/GYZJ 934-1
o
Suhu distorsi panas
C
70
Penyerapan air
%
0,188
24 jam
( suhu ruang)
%
0,466
7 hari
Kekuatan Fleksural
Kg/mm2
9,4
_
2
Modulus Fleksural
Kg/mm
300
_
Daya Rentang
Kg/mm2
5,5
_
2
Modulus Rentang
Kg/mm
300
_
Elongasi
%
2,1
_
Sumber : (Nurmaulita, 2010)
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2.5 Katalis
Katalis

digunakan

untuk

membantu

proses

pengeringan

matriks

sehingga matriks dapat berikatan dengan serat dalam komposit. Waktu yang
dibutuhkan matriks untuk berubah menjadi plastik tergantung pada jumlah
katalis yang dicampurkan. Semakin banyak katalis yang ditambahkan pada
matrsiks maka makin cepat pula proses curringnya, tetapi apabila kelebihan
katalis material yang dihasilkan akan getas atau matriks bisa terbakar.
Penambahan katalis yang baik yaitu 1% dari volume matriks. Bila terjadi reaksi
akan timbul panas antara 60oC – 90oC. Panas ini cukup untuk mereaksikan
matriks sehingga diperoleh kekuatan dan bentuk plastik yang maksimal sesuai
dengan bentuk cetakan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan katalis
metil ethyl katon peroxide (MEKPO) yang berbentuk cair dan bewarna
bening.
2.6 Perlakuan Serat
Serat memiliki sifat alami yaitu hydrophilic, artinya suka terhadap air.
Sedangkan polimer

bersifat

hydrophobic. Penelitian tentang efek perlakuan

alkali terhadap morphologi permukaan serat alam selulosa menunjukkan
bahwa kandungan optimum air mampu direduksi sehingga sifat alami hydrophilic
serat dapat memberikan ikatan interfacial dengan matriks secara optimal
(Hartanto, 2009).
Sifat mekanis komposit sangat dipengaruhi oleh perikatan antara matriks
dan serat. Penelitian lain juga memberi perlakuan kimia pada serat dengan
menggunakan H2O2, dan NaOH. Perlakuan dengan NaOH memiliki efek tertinggi
pada kekuatan tarik dan modulus tarik, menghasilkan komposit dengan sifat tarik
terbaik. Kekuatan tarik komposit yang diberi perlakuan NaOH meningkat secara
signifikan sekitar 53% dibandingkan dengan komposit yang dibuat dari serat
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yang tidak diberi perlakuan dan 33% dibandingkan dengan komposit tanpa serat
(Rosa, 2009). Variasi konsentrasi NaOH memberikan pengaruh pada permukaan
serat dimana konsentrasi NaOH 5% menghasilkan komposit dengan nilai
optimum kekuatan tariknya 97, 356 N/mm2 (Maryanti, 2011). Dalam penelitian
lain, serat diberi perlakuan dengan berbagai zat kimiawi yaitu NaOH, KMnO 4,
dan Asam Stearik (Lai, 2005).
a. Natrium Hidroksida (NaOH)
NaOH merupakan larutan basa yang tergolong mudah larut dalam air dan
termasuk basa kuat yang dapat terionisasi dengan sempurna. Basa adalah zat
yang dalam air menghasilkan ion OH negatif dan ion positif. Larutan

basa

memiliki rasa pahit, dan jika mengenai tangan terasa licin (seperti sabun). Sifat
licin terhadap kulit itu disebut sifat kaustik basa.
Perlakuan alkali yang biasa dikenal dengan nama merserisasi merupakan
salah satu perlakuan kimia yang banyak digunakan pada serat alam apabila
serat akan digunakan sebagai penguat pada matriks, baik matriks termoplastik
maupun termoset. Modifikasi perlakuan alkali akan membuka ikatan hidrogen
sehingga akan membuat permukaan serat menjadi lebih kasar. Adanya
perlakuan alkali pada serat akan menghilangkan sejumlah lignin, lilin, maupun
kotoran-kotoran lainnya yang terdapat pada permukaan serat, sehingga terjadi
depolimerisasi pada selulosa dan membuat rantai sellulosa pada serat menjadi
lebih pendek. Dalam hal ini penambahan NaOH akan membuat ionisasi gugus
OH pada serat sehingga akan menjadi alkalisasi. Dalam komposit polimer,
metode perlakuan alkali pada serat selulosa merupakan modifikasi kimia yang
telah dilakukan untuk meningkatkan adhesi antara permukaan serat selulosa dan
matriks polimer karena menghasilkan ikatan yang baik.
Perlakuan alkali pada serat akan memberikan dua efek terhadap serat
yaitu (1) meningkatkan kekasaran permukaan serat sehingga akan menghasilkan
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interlocking yang lebih baik, (2) akan meningkatkan jumlah sellulosa yang
terlepas (Mohanty, 2005).
Perlakuan NaOH ini bertujuan untuk melarutkan lapisan yang menyerupai
lilin di permukaan serat, lignin, dan kotoran lainnya. Dengan hilangnya lapisan
lilin ini maka ikatan antara serat dan matriks menjadi lebih kuat, sehingga
kekuatan tarik komposit menjadi lebih tinggi. Namun demikian, perlakuan NaOH
yang lebih lama dapat menyebabkan kerusakan pada unsur selulosa. Padahal,
selulosa itu sendiri sebagai unsur utama pendukung kekuatan serat. Akibatnya,
serat yang dikenai perlakuan alkali terlalu lama mengalami degradasi kekuatan
yang signifikan. Sebagai akibatnya, komposit yang diperkuat serat rami dengan
perlakuan alkali yang lebih lama memiliki kekuatan yang lebih rendah. Regangan
bahan komposit berpenguat serat rami juga menunjukkan adanya optimasi
perlakuan 5% NaOH serat. Pada komposit yang diperkuat serat rami tanpa
perlakuan, kegagalan didominasi oleh lepasnya ikatan antara serat dengan
matriks yang diakibatkan oleh tegangan geser di permukaan serat. Kegagalan
tersebut didominasi oleh lepasnya ikatan serat dengan matriks. Jenis kegagalan
ini sering disebut dengan istilah ”singel fiber pull out”. Pada kondisi kegagalan ini,
matriks dan serat sebenarnya masih mampu menahan beban dan meregang
yang lebih besar. Namun, berhubung ikatan antara serat dan matrik gagal, maka
komposit pun mengalami kegagalan lebih awal. Besarnya regangan dan
tegangan ketika gagal juga menjadi lebih rendah. Dengan memberikan perlakuan
NaOH, maka ikatan antara serat dan matrik menjadi lebih kuat sehingga
kegagalan dapat terjadi secara bersama-sama. Besarnya tegangan dan
regangan yang terjadi akan mengalami peningkatan. Jika perlakuan NaOH
terlalu lama maka serat mengalami degradasi kekuatan. Besarnya tegangan dan
regangan yang mampu ditahan oleh komposit menjadi menurun.
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Reaksi antara serat dengan NaOH ialah :
Serat-OH + NaOH → Serat-O-Na + H2O
(Sumber : Deo, 2010)
b. Kalium Permanganat (KMnO4)
Permanganat adalah senyawa yag mengandung gugus permanganat
MnO4-. Penguatan permanganat digunakan pada serat selulosa yang berubah
menjadi radikal melalui pembentukan ion permanganat. Kemudian ion Mn3+
yang reaktifitasnya tinggi sebagai inisiasi kopolimerisasi graf. Bila serat bereaksi
dengan KMnO4 akan diperoleh :
O
Serat-OH + KMnO4

Serat O

H

O Mn

(Sumber : Viel, 2013)

OK

+

O

Kebanyakan penguatan permanganat dilakukan dengan menggunakan larutan
potassium permanganat (KMnO4) atau dalam aseton dengan konsentrasi yang
berbeda dengan waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) jam setelah penguatan alkalin,
menguatkan serat rami dalam larutan permangant pada konsenterasi 0,033:
0,0626:dan 0,125 % dalam aseton selama satu menit. Sebagai hasil penguatan
permanganat adalah terjadi reduksi pada serat, oleh karenanya absobsi air pada
komposit yang diperkuat serat bertambah. Sifat serat yang hidrophilik akan
berkurang dengan pertambahan konsentrasi KMNO4, akan tetapi pada
konsentrasi KMnO4 1 % terjadi degradasi selulosa yang akan menghasilkan
gugus polar antara serat dan matriks. Reaksi kimia antara serat dengan NaOH
kemudian direndam lagi dalam larutan KMnO4, akan diperoleh :
Serat-OH + 2Na + KMnO4 → Serat + KOH + 2NaMnO2
c. Hidrogen Peroksida (H2O2)
H2O2 adalah salah satu oksidator kuat,

yang mempunyai nilai

potensial oksidasi lebih besar dari klorin, klorin dioksida dan kalium
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permanganat. Juga, melalui katalisis, H2O2

dapat diubah menjadi radikal

hidroksil (OH) yang reaktivitasnya kedua setelah fluorine. Hidogen peroksida
berbentuk cairan tidak

berwarna , sedikit

lebih kental dari air dan dapat

bercampur dengan air dalam berbagai komposisi (Jones, 1999). Hidrogen
peroksida bersifat

asam yang sangat lemah dan mempunyai kemampuan

sifat oksidator yang sangat kuat. Hidrogen peroksida digunakan sebagai zat
pemutih (bleaching), desinfektan, antiseptik, oksidator dan pendorong roket.
Hidrogen peroksida adalah cairan yang hampir tak berwarna, bersifat sangat
eksplosif dan berbahaya dalam konsentrasi tinggi. Biasanya hidrogen peroksida
digunakan sebagai larutan encer. Hidrogen peroksida terdekomposisi menjadi air
dan oksigen dengan keberadaan mangan dioksida, MnO2. Bila serat direndam
dalam NaOH, kemudian direndam dalam KMnO4, kemudian dalam H2O2, maka
model reaksi kimia ialah :
Serat-OH + KOH + 2NaMnO2 + H2O2 → Serat-O + KOH + 2NaMnO2 + 2H2O
2.7 Uji Scanning Electron Microscope
Scanning Electron Microscope (SEM) adalah alat yang dapat
membentuk bayangan permukaan spesimen secara mikroskopik. Berkas
elektron dengan diameter 5-10 nm diarahkan pada spesimen. Interaksi berkas
elektron dengan spesimen menghasilkan beberapa fenomena yaitu hamburan
balik berkas elektron, sinar x, elektron sekunder, dan absorbsi elektron.
Analisa SEM dilakukan untuk mempelajari sifat morpologi terhadap sample.
Dalam hal ini dapat dilihat rongga-rongga hasil interaksi material serat dengan
matriks. Analisa ini akan mendapatkan gambaran sejauhmana

matriks

dengan serat dapat berinteraksi.
Teknik SEM pada hakekatnya merupakan pemeriksaan dan analisa
permukaan. Data atau tampilan yang dipreroleh adalah data dari permukaan
atau dari lapisan yang tebalnya sekitar 20

m dari permukaan. Gambar
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permukaan yang diperoleh merupakan morpologi dengan segala tonjolon,
lekukan dan lubang pada permukaan. Gambar morpologi diperoleh dari
penangkapan elektron sekunder

yang dipancarkan oleh spesimen. Sinyal

elektron sekunder yang dihasilkan ditangkap oleh detektor yang diteruskan
ke

monitor.

Pada

monitor

akan

diperoleh

gambar

yang

khas

menggambarkan struktur permukaan spesimen. Selanjutnya gambar di monitor
dapat dipotret dengan menggunakan film hitam putih atau dapat pula direkam
ke dalam suatu disket.
Sampel yang dianalisa dengan teknik ini harus mempunyai permukaan
dengan konduktifitas tinggi, karena polimer mempunyai konduktfitas rendah,
maka bahan perlu dilapisi dengan bahan konduktor (bahan pengantar) yang
tipis. Bahan yang biasa digunakan adalah perak, tetapi jika dianalisa dalam
waktu yang lama, lebih baik digunakan emas atau campuran emas dan
palladium.
2.8 Pengukuran Kekasaran Permukaan Serat
Selain menggunakan SEM, kekasaran permukaan S2K juga diukur
dengan menggunakan alat ukur kekasaran Mitutoyo SJ.301 yang akan
memberikan nilai kekasaran permukaan dalam satuan mikrometer (m).
Sudah banyak parameter yang digunakan dalam
karakteristik

permukaan,

namun

belum

ada

pembahasan

suatu parameter yang

menjelaskan secara sempurna mengenai keadaan yang sesungguhnya

dari

permukaan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai kekasaran permukaan
maka terlebih dahulu perlu dibicarakan mengenai batasan dan beberapa
parameter penting yang ada kaitannya dengan kekasaran permukaan.
Menurut istilah keteknikan, permukaan adalah suatu batas yang
memisahkan benda padat dengan sekitarnya. Kadang-kadang ada pula istilah
lain yang berkaitan dengan permukaan yaitu profil. Istilah profil sering disebut
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dengan istilah lain yaitu bentuk. Untuk mengukur dan menganalisis suatu
permukaan dalam tiga dimensi adalah sulit. Gambar 2.14. menunjukkan
perbedaan antara bidang dan profil. Berdasarkan profil tersebut maka bentuk dari
suatu permukaan pada dasarnya
permukaan

yang

dapat

dibedakan

menjadi

dua

yaitu

kasar (roughness) dan permukaan yang bergelombang

(waviness). Permukaan yang kasar berbentuk gelombang pendek yang tidak
teratur, sedangkan

permukaan

yang

bergelombang

mempunyai

bentuk

gelombang yang lebih panjang dan tidak teratur.

Gambar 2.14 Bidang dan Profil Pada Penampang Permukaan
(Rochim, 2001)
Profil permukaan dapat dibedakan :
a. Profil Geometris Ideal (Geometrically Ideal Profile)
Profil ini merupakan profil dari geometris permukaan yang ideal yang
tidak

mungkin

diperoleh

dikarenakan

banyaknya

faktor

yang

mempengaruhi dalam proses pembuatannya. Bentuk dari profil geometris
ideal ini dapat berupa garis lurus, lingkaran, dan garis lengkung.
b. Profil Referensi (Reference Profile)
Profil ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis karakteistik dari suatu
permukaan. Bentuknya sama dengan bentuk profil geometris ideal, tetapi
tepat menyinggung puncak tertinggi dari profil terukur pada panjang sampel
yang diambil dalam pengukuran.
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c. Profil Terukur (Measured Profile)
Profil terukur adalah profil dari suatu permukaan yang diperoleh melalui
proses

pengukuran.

Profil

inilah

yang

dijadikan

sebagai

data untuk

menganalisis karakteristik kekasaran permukaan suatu banda.
d. Profil Dasar (Root Profile)
Profil dasar adalah profil referensi yang digeserkan kebawah hingga tepat
pada titik paling rendah pada profil terukur.
e. Profil Tengah (Centre Profile)
Profil tengah adalah profil yang berada ditengah-tengah dengan posisi
sedemikian rupa sehingga jumlah luas bagian atas profil tengah sampai
pada profil terukur sama dengan jumlah luas bagian bawah profil tengah
sampai pada profil terukur. Profil tengah ini sebetulnya merupakan profil
referensi yang digeserkan kebawah dengan arah tegak lurus terhadap profil
geometris

ideal

sampai

pada

batas

tertentu

yang membagi

luas

penampang permukaan menjadi dua bagian yang sama yaitu atas dan
bawah.

Gambar 2.15 Profil Suatu Permukaan (Rochim, 2001)
Beberapa parameter yang dijabarkan berdasarkan profil-profil yang
telah disebutkan diatas antara lain adalah:
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a. Kedalaman Total (Peak to Valley), Rt
Kedalaman total ini adalah besarnya jarak dari profil referensi sampai
dengan profil dasar. Satuannya adalah dalam micron (m).
b. Kedalaman Perataan (Peak to Mean Line), Rp
Kedalaman perataan (Rp) merupakan jarak rata-rata dari profil referensi
sampai dengan profil terukur. Bila juga dikatakan bahwa kedalaman
perataan merupakan jarak antara profil tengah dengan profil referensi.

Gambar 2.16 Kedalaman total dan kedalaman perataan (Rochim, 2001)
c. Kekasaran Rata-rata
Average, CLA), Ra

Aritmetis

(Mean Roughness Indec/Center Line

Kekasaran rata-rata merupakan harga-harga rata-rata secara aritmetis dari
harga absolut antara harga profil terukur dengan profil tengah.
s

Ra 
Menentukan

1
hi 2 .dx (m)
s 0

kekasaran

rata-rata

..........................

(2.1)

(Ra) dapat pula dilakukan secara grafis.

Adapun caranya adalah sebagai berikut :
1. Pertama, gambarkan sebuah garis lurus pada penampang permukaan
yang diperoleh dari pengukuran (profil terukur) yaitu garis X – X yang
posisinya tepat menyentuh lembah paling dalam, Gambar 2.17.
2. Kedua, ambil

sampel

panjang

pengukuran

sepanjang

L

memungkinkan memuat sejumlah bentuk gelombang yang hampir sama.

yang
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Gambar 2.17 Menentukan Kekasaran Rata-rata (Ra) (Rochim, 2001)
3. Ketiga, ambil luasan daerah A (AA) di bawah kurve dangan menggunakan
planimeter atau dengan metode ordinat. Dengan demikian diperoleh jarak
garis center C – C terhadap garis X – X secara tegak lurus yang
besarnya adalah :

Hm 

AA
L

..........................

(2.2)

4. Keempat, sekarang diperoleh suatu garis yang membagi profil terukur
menjadi dua bagian yang hampir sama luasnya, yaitu luasan daerah di
atas (P1+ P2+ ... dan seterusnya) dan luasan daerah di bawah (Q1+ Q2+ ... +
dan seterusnya). Lihat Gambar 2.18.

Gambar 2.18 Kekasaran Rata-Rata (Ra) (Rochim, 2001)
Dengan demikian maka Ra dapat ditentukan besarnya yaitu :

Ra 
dengan :

AP  AQ
L

x

1000
Vv

(m) ..........................

Ap = Luas daerah P (mm)
AQ = Luas daerah Q (mm)

(2.3)
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Vv = Perbesaran vertikal
L = Panjang sampel pengukuran (mm)
Kekasaran rata-rata dari puncak ke lembah ,Rz sebetulnya hampir sama
dengan kekasaran rata-rata aritmetis Ra, tetapi cara menentukan Rz adalah
lebih mudah daripada menentukan Ra. Gambar 2.19, menunjukkan cara
menentukan Rz. Sampel pengukuran diambil sejumlah profil

yang

memuat,

misalnya 10 daerah yaitu 5 daerah puncak dan 5 daerah lembah.

Gambar 2.19 Kekasaran Rata-Rata dari Puncak ke Lembah (Rochim, 2001)
Kemudian buat garis lurus horizontal di bawah profil permukaan. Tarik garis
tegak lurus dari masing-masing ujung puncak dan lembah ke garis horizontal.
Dengan cara ini maka diperoleh harga Rzyang besarnya adalah :

1
1
1000
................ (2.4)
Rz  ( R1  R3  R5  R7  R9 )  ( R2  R4  R6  R10 ) x
5
5
Vv
2.9 Uji Tarik
Uji tarik adalah salah satu uji mekanik yang bertujuan untuk mengetahui
kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Dengan melakukan uji tarik dapat
diketahui bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap gaya tarik dan
mengetahui sejauh mana material bertambah panjang. Bila bahan ditarik hingga
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putus, akan diperoleh profil tarikan yang lengkap berupa kurva. Kurva ini
menunjukkan hubungan antara gaya tarik dengan perubahan panjang. Yang
menjadi perhatian dalam kurva tersebut ialah kemampuan maksimum bahan
dalam menahan beban. Kemampuan ini umumnya disebut "Ultimate Tensile
Strength" (UTS). Pada tahap sangat awal uji tarik, hubungan antara beban
atau gaya yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang bahan
tersebut. Ini disebut daerah linier atau linear zone. Pengujian dilakukan sampai
sampel

uji

patah atau putus,

maka

pada

saat

yang

sama diamati

pertambahan panjang yang dialami sampel uji. Suatu bahan dapat berubah
dengan adanya gaya yang bekerja padanya dan akan mendapat gaya reaksi
dalam bahan yang cenderung untuk melawan gaya luar. Hasil interaksi kedua
gaya tersebut merupakan kecenderungan dari bahan untuk kembali kebentuk
semula apabila gaya-gaya luar ditiadakan. Kondisi tersebut dinamakan
kelenturan (elastisitas) bahan. Deformasi elastis terjadi bila suatu material
dibebani gaya dan bila berupa gaya tarik benda akan bertambah panjang,
sebaliknya bila beban berupa gaya tekan mengakibatkan benda menjadi pendek.
Regangan elastis adalah hasil dari perpanjangan sel satuan dalam arah
tegangan tarik atau dalam arah tekan. Bila hanya ada deformasi elastis,
regangan akan sebanding dengan tegangan.
Pada pengujian tarik spesimen diberikan beban secara bertahap, yang
bertambah besar sedikit demi sedikit. Akibat pembebanan ini, maka terjadi
perubahan panjang terhadap besarnya beban oleh mesin uji tarik sehingga
terjadi hubungan antara tegangan dengan regangan yang biasa digambarkan
sebagai diagram ( - ) sebagaimana pada gambar 2.20, 2.21. Tegangan tarik
atau tekan diukur berdasarkan besarnya beban maksimum yang diberikan
untuk

memutuskan/mematahkan

(Nurmaulita, 2010).

spesimen

dengan

luas

penampang
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Batas elastis yaitu suatu batas, apabila gaya yang bekerja dilepas maka
benda kerja akan kembali kepada ukuran semula. Sebaliknya apabila gaya telah
melampaui titik tersebut, apabila gaya dilepaskan, benda uji tidak kembali ke
ukuran semula. Sifat bahan yang masih dapat kembali ke ukuran semula disebut
deformasi elastis. Sifat bahan yang tidak dapat kembali ke ukuran semula
disebut deformasi plastis. Gambar 2.20 menunjukkan tahapan-tahapan yang
terjadi pada matriks, komposit, dan serat pada saat diberikan beban tarik secara
bertahap. Pada tahap pertama (stage 1) serat dan matriks mengalami deformasi
elastis, pada tahap kedua (stage 2) serat mengalami deformasi lanjutan,
sedangkan matriks mengalami deformasi plastis, pada tahap ketiga (stage 3)
serat dan matriks mengalami deformasi plastis, dan pada tahap keempat (stage
4) serat retak/putus diiukti oleh retak/putusnya material komposit (Jones. 1999).

Gambar 2.20 Tingkat Deformasi Material Komposit diperkuat Serat (Jones, 1999)
Tegangan yang terjadi pada batas elastis disebut tegangan elastis (e).
Pada batas maksimum, menunjukkan gaya yang mampu ditahan oleh suatu
bahan. Tegangan yang terjadi disebut tegangan maksimum (maks). Tegangan
maksimum yang ditahan oleh spesimen sebelum patah/putus disebut tegangan
tarik maksimum

yaitu perbandingan antara beban maksimum dengan luas

penampang bahan. Pada titik ini tegangan yang terjadi sebesar :

 maks 
dengan :

Fmaks
A

……………………………………..

maks = tegangan tarik maksimum (N/m2)

(2.5)
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Fmaks = beban maksimum (N)
A = luas penampang bahan (m2)
Perbandingan antara pertambahan panjang (L = L1 - Lo) dengan panjang mulamula (l0) disebut regangan.


dengan :

L1  Lo
Lo

……………………………………..

(2.6)

 = regangan
L1 = panjang setelah diberi beban (m)
L0 = panjang mula-mula (m)

Gambar 2.21 Diagram Tegangan-Regangan Serat dan Matriks (Jones, 1999)

Gambar 2.22 Perpanjangan Akibat Beban Tarik (Waifielate, 2008)
Perbandingan antara tegangan dan regangan disebut modulus elastisitas.
Makin besar gaya tarik-menarik antar atom, maka makin tinggi pula modulus
elastisitasnya. Besarnya nilai modulus elastisitas (Modulus Young) suatu bahan,
dapat dihtung dengan rumus berikut ini :

E




……………………………………..

(2.7)
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dengan :

E = Modulus Young (N/m2)

 = tegangan tarik (N/m2)
 = regangan
Berdasarkan rumus 2.3 di atas, maka dikenal hukum Hooke dengan rumus :

 = E .

……………………………………..

(2.8)

Pengujian Single Fiber Pull-Out (SFPO) dilakukan untuk mengetahui sifat
mampu rekat antara serat dan matriks dengan cara menanamkan serat ke dalam
matriks pada kedalaman tertentu kemudian ditarik dengan beban tertentu
sehingga diperoleh kekuatan geser antarmuka serat dengan matriks. Kekuatan
antarmuka serat dan matriks sangat berpengaruh terhadap kinerja material
komposit berpenguat serat. Hal ini disebabkan adanya kombinasi bahan
penyusun komposit yang memiliki sifat mekanis dan kimia yang berbeda.
Perbedaan tersebut yang menjadi subyek penelitian dalam pengembangan
bahan-bahan komposit untuk menghasilkan optimasi sifat-sifat mekanis dan
aplikasi struktural yang tinggi. Untuk mengetahui kekuatan antarmuka serat dan
matriks tersebut dilakukan melalui uji single fiber microbond/pull-out,
fragmentasi serat tunggal, multi-serat serat, dan uji

uji

microidentation. Bentuk

spesimen untuk uji tarik serat tunggal sesuai dengan ketentuan ASTM 3379-02
diperlihatkan pada Gambar 2.23.
Serat

lem

Kertas

15
30
90
Gambar 2.23 Spesimen uji serat tunggal ASTM 3379-02
Uji SFPO dan fragmentasi serat tunggal secara kuantitas dapat
memberikan informasi tegangan-regangan serat yang tertanam di dalam matriks
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yang dapat dikonversikan menjadi tegangan geser

antar muka. Selain itu,

permulaan debonding serat-matriks yang menimbulkan pertumbuhan microcrack
hingga kegagalan makro dapat diamati (Marsyahyo, 2009).

Uji SFPO

diharapkan memberikan informasi tentang interaksi langsung daerah antar muka
serat dengan matriks dan perilaku kegagalan antara serat dengan matriks akibat
kompatibilitas dua bahan yang rendah.

Ada dua aspek utama yang akan

diperoleh dari uji SFPO yaitu (a) inisiasi perilaku debonding atau terlepasnya
serat dari matriks pengikatnya yang menunjukkan permukaan serat tidak mampu
dilapisi matrik secara sempurna dan (b) terlepasnya serat dari matrik yang gagal
melawan gesekan antara permukaan serat dan matriks akibat beban tarik yang
diberikan. Secara sederhana, Gambar 2.24 menunjukkan prosedur uji SFPO
dimana serat tunggal ditanam di dalam matriks dengan kedalaman tanam
sebesar L dan diberi beban tarik aksial sebesar F. Beban F diharapkan mampu
mencabut serat yang tertanam yang diasumsikan tegangan geser di sepanjang
permukaan serat yang tertanam adalah seragam.
Fiber

Matrix

F
d
L


F

Gambar 2.24 Mekanisme Uji Single Fiber Pull-Out
(Marsyahyo, 2009)
Tegangan geser antara serat dan matriks dapat dihitung dari besarnya
beban yang digunakan untuk mencabut serat dari matriks dengan menggunakan
rumus:
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F
dL

............................................

(2.9)

dengan :  = tegangan geser (MPa)
F = beban maksimum (N),
d = diameter serat (mm),
L = panjang serat tertanam (mm)
(Mohanty, 2005).
2.10 Uji Sinar X
Uji Sinar X atau X-Ray Diffraction (XRD) digunakan untuk menganalisis
struktur kristal suatu material karena setiap unsur atau senyawa memiliki pola
difraksi tertentu. Pada difraktrogram tersebut tampak kaitan antara sudut βθ
tertentu dengan intensitas cacah detector yang telah ada dalam sistem XRD.
Bila hasilnya berbentuk kristal heksagonal, maka memiliki parameter kisi a = b
≠cν α= = 90°, dan

= 1β0°.

Ukuran kristallin ditentukan berdasarkan pelebaran puncak difraksi sinar-X
yang muncul. Metode ini sebenarnya memprediksi ukuran
material, bukan ukuran

partikel. Jika

kristallin dalam

satu partikel mengandung sejumlah

kritallites yang kecil-kecil maka informasi yang diberikan metode Schrerrer
adalah ukuran kristallin tersebut, bukan ukuran partikel. Untuk partikel berukuran
nanometer, biasanya satu partikel hanya mengandung satu kristallites. Dengan
demikian, ukuran kristallinitas yang diprediksi dengan metode Schreer juga
merupakan ukuran partikel. Berdasarkan
kristallites

maka makin lebar

metode ini,

makin kecil ukuran

puncak difraksi yang dihasilkan, seperti

diilustrasikan pada Gambar 2.25. Kristal yang berukuran besar dengan satu
orientasi menghasilkan puncak difraksi yang mendekati sebuah garis vertikal.
Kristallites yang sangat kecil menghasilkan puncak difraksi yang sangat lebar.
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(a) Kurva yang mengarah ke kristal

(b) Kurva yang mengarah ke amorf

Gambar 2.25. Pola Difraksi XRD (Abdullah, 2009)
Lebar puncak difraksi tersebut memberikan informasi tentang ukuran
kristallites. Indeks kristalisasi dapat dihitung dengan rumus 2.10

I I 
I cr   002 am  x100 %
 I 002 

............................................ (2.10)

dengan I002 merupakan intensitas maksimum, dan Iam merupakan intesitas amorf
(Shina 2009). Makin lebar puncak difraksi sinar-X maka makin kecil ukuran
kristallites. Ukuran kristallites yang menghasilkan pola difraksi pada Gambar
2.25b lebih kecil daripada ukuran kristallites yang menghasilkan pola difraksiatas
pada Gambar 2.25a (Abdullah, 2009).
2.11 Stoikiometri
Salah satu aspek penting dari reaksi kimia adalah hubungan kuantitatif
antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik sebagai pereaksi maupun
sebagai hasil reaksi. Stoikiometri (stoi-kee-ah-met-tree) merupakan bidang
dalam ilmu kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif antara zat-zat yang
terlibat dalam reaksi kimia, baik sebagai pereaksi maupun sebagai hasil reaksi.
Stoikiometri juga menyangkut perbandingan atom antar unsur-unsur dalam suatu
rumus kimia, misalnya perbandingan atom H dan atom O dalam molekul H2O.
Kata stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoicheon yang artinya unsur
dan metron yang berarti mengukur. Seorang ahli Kimia Perancis, Jeremias
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Benjamin Richter (1762-1807) adalah orang yang pertama kali meletakkan
prinsip-prinsip dasar stoikiometri. Menurutnya stoikiometri adalah ilmu tentang
pengukuran perbandingan kuantitatif atau pengukuran perbandingan antar unsur
kimia yang satu dengan yang lain. Stoikiometri erat kaitannya dengan
perhitungan kimia. Untuk menyelesaikan perhitungan kimia digunakan asas-asas
stoikiometri yaitu antara lain persamaan kimia dan konsep mol.
2.11.1 Konsep Mol
2 atom H + 1 atom O

1 molekul H2O

1 mol = 6,022 x1023 partikel
2 mol H + 1 mol O

1 mol H2O

(2 x6,022 x1023 ) H  (6,022 x1023 )O 
(6,022 x1023 ) H 2O
Dalam suatu reaksi kimia, atom-atom atau molekul akan bergabung
dalam perbandingan angka yang bulat. Telah dijelaskan bahwa satu mol terdiri
dari 6,022 x 1023 partikel. Angka ini tidaklah dipilih secara sembarangan,
melainkan merupakan jumlah atom dalam suatu sampel dari tiap elemen yang
mempunyai massa dalam gram yang jumlah angkanya sama dengan massa
atom elemen tersebut,misalnya massa atom dari karbonadalah 12,011, maka 1
mol atom karbon mempunyai massa 12,011 g. Demikian juga massa atom dari
oksigen adalah 15,9994, jadi 1 mol atom oksigen mempunyai massa 15,9994 g.

1 mol C = 12,011 g C
1 mol O = 15,9994 g O
Maka keseimbanganlah yang menjadi alat kita untuk mengukur mol. Untuk
mendapat satu mol dari tiap elemen, yang kita perlukan adalah melihat massa
atom dari elemen tersebut. Angka yang didapat adalah jumlah dari gram elemen
tersebut yang harus kita ambil untuk mendapatkan 1 mol elemen tersebut.
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2.11.2 Pengukuran Mol dari Senyawa
Seperti pada elemen, secara tak langsung persamaan di atas juga dapat
dipakai untuk menghitung mol dari senyawa. Cara yang termudah adalah dengan
menambahkan semua massa atom yang ada dalam elemen. Bila zat terdiri dari
molekul-molekul (misalnya CO 2 , H 2 O atau NH 3 ), maka jumlah dari massa atom
disebut massa molekul atau Berat molekul. Kedua istilah ini dipakai bergantiganti). Sehingga massa molekul dari CO 2 adalah:
C

1x12,0 g/mol = 12,0 g/mol

2O

2x16,0 g/mol = 32,0 g/mol

CO 2

total = 44,0 g/mol

Demikian juga massa molekul dari H 2 O = 18,0 g/mol dan dari NH3 = 17,0 g/mol.
Berat dari 1 mole zat didapat hanya dengan menuliskan massa molekulnya
dengan satuan gram. Jadi,
1 mol CO 2 = 44,0 g
1 mol H 2 O = 18,0 g
1 mol NH 3 = 17,0 g
Suatu cara pengiraan yang sederhana, tetapi sangat berguna dan sering
dipakai adalah perhitungan komposisi persen dari suatu senyawa yaitu
persentase dari massa total (disebut juga persen berat) yang diberikan oleh tiap
elemen.
Angka-angka dalam rumus empiris menyatakan perbandingan atom
dalam suatu senyawa, misalnya CH2 perbandingan atom C : H adalah 1:2 dan
seperti telah dipelajari perbandingan atom sama dengan mol. Untuk menghitung
rumus empiris, kita harus mengetahui massa dari setiap unsur dalam senyawa
yang diberikan.
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2.11.3 Proses Hidrolisis
Hidrolisis adalah reaksi pembelahan suatu molekul besar mejadi bagian
yang lebih kecil oleh air (Antony et al, 1992). Hidrolisis dengan asam akan
menghasilkan produk berupa campuran.
Reaksi kimia yang terjadi pada proses hidrolisis lignoselulosa dapat
dituliskan sebagai reaksi antara polimer dengan air, yang dituliskan pada
persamaan (2.11).
Polisakarida + (υ-1)H2O → υ Monosakarida

......................(2.11)

dengan υ adalah koefisien stoikiometri. Nilai υ sangat besar maka nilai (υ-1) ~ υ,
sehingga persamaan (2.12) dapat disederhanakan menjadipersamaan (2.12).
Polisakarida + υ H2O → υ Monosakarida

.....................(2.12)

Reaksi dapat dinyatakan dengan simbol (A adalah H2O, B adalah polimer,
dan D adalah gula).
B+

A→

D

....................(2.13)

Jumlah polimer B diukur sebagai ekivalen gula (melalui hidrolisis total). Dengan
cara itu persamaan (2.13) dapat ditulis sebagai persamaan (2.14).
A + B ⎯ ⎯→ D

....................(2.14)

Lignoselulosa tidak larut dalam air dan asam encer, kemungkinan besar reaksi
yang terjadi merupakan reaksi heterogen pada permukaan padatan.
2.11.3 1 Hidrolisis Hemisellulosa (C5H10O5)n
Hemiselulosa yang merupakan polimer bercabang, tidak membentuk
mikrofibil yang kristalin seperti selulosa, sehingga lebih mudah dihidrolisis.
Hemiselulosa

dihidrolisis

glikosakarida

menjadi

heteropolisakarida,

oleh

asam

monomernya.

apabila

dihidrolisis

melalui

pemutusan

Hemiselulosa
oleh

asam

ikatan-ikatan

merupakan
sulfat

senyawa

(H2SO4)

akan

menghasilkan produk campuran. Hal ini terjadi karena asam akan memecah
ikatan glikosida pada polisakarida secara acak, sehingga tidak hanya monomer
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xilosa yang terbentuk tapi juga monomer-monomer yang lain, misalnya glukosa,
arabinosa. Hemisellulosa bersifat hidrofibil, mudah menyerap air sehingga
strukturnya kurang teratur. Rantai molekulnya lebih pendek sehingga lebih
mudah dihidrolisis daripada sellulosa, dan mengalami degradasi lebih dahulu
daripada sellulosa.
Langkah-langkah hidrolisis Hemisellulosa.
a. Sejumlah sampel (M) gram “serat sabut kelapa” direndam dalam larutan
aquades 150 ml,
b. kemudian direfluks selama 1 jam pada suhu 100oC
c. Kemudian disaring, hasil saringan “residu”nya dicuci dengan aquades
sebanyak 300 ml
d. Kemudian residu dikeringkan dalam oven pada suhu 100oC hingga beratnya
konstan,
e. Kemudian ditimbang, diperoleh Residu (B)
f. Residu (B) direndam dalam larutan asam sulfat (H2SO4 1N) 150 ml,
g. Kemudian direfluks selama 1 jam pada suhu 100oC
h. Kemudian disaring, hasilnya

saringan “residu”nya dicuci dengan aquades

sebanyak 300 ml hingga netral (pH 7),
i. Kemudian residu dikeringkan dalam oven pada suhu 100oC hingga bertanya
konstan,
j. Kemudian ditimbang, diperoleh (C).
k. Nilai M, B, dan C dimasukkan dalam rumus 2.15 untuk memperoleh
kandungan hemisellulosa (%).

HC 
dengan :

B C
100% .......................... 2.15
M
HC = Kandungan Hemisellulosa (%)
M = massa awal sampel (gram) = 1 gram
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B = massa residu (gram) pada poin c di atas
C = massa residu (gram) pada poin e di atas
Reaksi kimia pada proses hidrolisis hemisellulosa yaitu :

(C 5 H 10O5 ) n 
(C H O )  zat lain + H O
2
 6 10 5 n 
(C11 H 14O4 ) n 

(C 5 H 10O5 ) n 
(C H O )  + zat terlarut dalam H O
2
 6 10 5 n 
(C11 H 14O4 ) n 

Dipanaskan 110oC
Residu B
Residu B pada proses di atas, diproses lanjut yaitu direndam dalam larutan asam
sulfat encer kemudian dipanaskan kemudian dikeringkan. Reaksi kimianya yaitu :

(C 5 H 10O5 ) n 
(C H O )  + H SO
2
4
 6 10 5 n 
(C11 H 14O4 ) n 

(C 6 H 10O5 ) n 
(C H O )  + (C5H10O5)n larut H2SO4 encer
 11 14 4 n 

Dipanaskan 110oC
Residu C
2.11.3.2 Hidrolisis Sellulosa (C6H10O5)n
Pada prinsipnya hidrolisis selulosa adalah pemutusan ikatan

-(1,4)

glikosida antara satuan-satuan glukosa dalam molekul glukosa. Selulosa lebih
sulit dihidrolisis dari pada hemiselulosa, karena memiliki bentuk kristalin yang
tinggi,serta ikatan hidrogen intramolekular yang menyebabkan selulosa tersusun
rapat, teratur, dan rigid (Saha, 2003). Sellulosa memilikI rantai panjang dengan
derajat polimerisasi yang tinggi sehingga bersifat kristalin dan tidak mudah larut
sehingga tidak mudah didegradasi secara kimia. Selulosa lebih sulit dihidrolisis
dari pada hemiselulosa, karena memiliki bentuk kristalin yang tinggi,serta ikatan
hidrogen intramolekular yang menyebabkan selulosa tersusun rapat, teratur, dan
rigid.
Langkah-langkah hidrolisis Sellulosa (lanjutan hidrolisis hemisellulosa) :
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a. Residu (C) direndam dalam larutan asam sulfat (H2SO4, 72%) 100 ml selama
4 jam pada suhu ruang.
b. Kemudian direfluks selama 1 jam pada suhu 100oC
c. Kemudian disaring, hasil saringan “residu”nya dicuci dengan aquades 400 ml
hingga netral (pH 7)
d. Kemudian residunya dikeringkan dalam oven 100oC hingga beratnya konstan,
e. Kemudian ditimbang, diperoleh (D)
f. Nilai M, C, dan D dimasukkan dalam rumus 2.16 untuk memperoleh
Kandungan sellulosa (%).

SC 
dengan :

CD
100% ......................................
M

(2.16)

SC = Kandungan Sellulosa (%)
M = massa awal sampel (gram) = 1 gram
C = massa residu (gram) pada poin a di atas
D = massa residu (gram) pada poin d di atas

Reaksi kimia proses hidrolisis sellulosa yaitu :

(C 6 H 10O5 ) n 
(C H O )  + H2SO4
 11 14 4 n 

(C11H 14O4 ) n  + (C6H10O6)n larut H2SO4 pekat

Dipanaskan 110oC
Residu D
2.11.3.3 Hidrolisis Lignin (C11H14O4)n
Lignin merupakan senyawa yang sangat kompleks, polimer tiga dimensi.
Struktur lignin mengalami perubahan pada suhu tinggi dan asam. Pada reaksi
dengan temperatur tinggi, lignin terpecah menjadi partikel yang lebih kecil dan
terlepas dari sellulosa.
Langkah-langkah hidrolisis Lignin (lanjutan hidrolisis sellulosa) :

53
a. Residu (D) diabukan dalam furnace pada suhu 600oC selama 4 jam hingga
beratnya konstan,
b. Kemudian ditimbang, diperoleh (E).
c. Nilai M, D, dan E dimasukkan dalam rumus 2.17 untuk memperoleh
Kandungan lignin (%)

LC 
dengan :

DE
100% ........................... (2.17)
M
LC = Kandungan Lignin (%)
M = massa awal sampel (gram) = 1 gram
D = massa residu (gram)
E = massa residu (gram)

Residu D yang dihasilkan pada hidrolisis sellulosa selanjutnya diabukan dalam
tanur pada suhu 600oC. Dari proses pengabuan tersebut, akan diketahui jumlah
lignin yang dikandung serat.
(C31H34O11)n

tidak ada (semuanya menjadi abu)

Diabukan dalam tanur 600oC

Dalam bentuk eliminasi, persamaan-persamaan 2.15, 2.16, dan 2.17 dapat
dituliskan seperti berikut ini.

Wc 

M B
B
 1
M
M
1

Hc 

B
 Wc  0
M

........................................

(2.18)

........................................

(2.19)

B C B C


M
M M
B C

 Hc  0
M M
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Sc 

CD C D


M
M M

C D

 Sc  0
M M
Lc 

Ac 

........................................

(2.20)

D E

 Lc  0
M M

........................................

(2.21)

E
 Ac  0
M

........................................

(2.22)

DE D E


M
M M

E
M

Berdasarkan persamaan (2.18) dan (2.19) :

B
 Wc  0
M
B C

 Hc  0
M M

1

1

(+)

C
 Wc  Hc  0 ........................................
M

(2.23)

Berdasarkan persamaan (2.20) dan (2.21) :

C D

 Sc  0
M M
D E

 Lc  0
M M

(+)

C E

 Sc  Lc  0 ........................................
M M
Berdasarkan persamaan (2.22) dan (2.23) :

E
 Ac  0
M
C E

 Sc  Lc  0 (+)
M M

(2.24)
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C
 Ac  Sc  Lc  0 ........................................
M

(2.25)

Berdasarkan persamaan (2.23) dan (2.24) maka diperoleh

1

C
 Wc  Hc  0
M

C
 Ac  Sc  Lc  0 (+)
M
1  Wc  Hc  Sc  Lc  Ac  0

...............

(2.26)

Sehingga diperoleh persamaan umum sebagai berikut :

Wc  Hc  Sc  Lc  Ac  1

...............

(2.27)

2.11 Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang pemanfaatan sabut kelapa sudah banyak dilakukan,
baik penelitian tentang unsur-unsur yang dimilikinya maupun penelitian sabut
kelapa sebagai salah satu bahan baku pembuatan material keteknikan.
Sebagaimana hasil penelusuran penulis melalui internet, penulis kemukakan
berikut ini tentang hasil penelitian tersebut yang bersumber dari jurnal-jurnal
nasional dan internasinal, skripsi, tesis, maupun disertasi.
Hasil penelitian Rozman (2000) menunjukkan bahwa komposit yang
menggunakan serat sabut kelapa memiliki sifat lentur yang lebih tinggi
dibandingkan dengan komposit kontrol yang menggunakan polipropilin. Hal ini
terjadi karena pengaruh unsur lignin yang dimiliki oleh serat sabut kelapa.
Dibandingkan dengan beberapa serat, serat sabut kelapa memiliki kandungan
lignin yang tertinggi dibandingkan dengan serat kelapa sawit, serat batang
pisang, dan serat nenas (Khalil, 2006). Sedangkan Muensri (2011), dalam
penelitiannya tentang pengaruh pengurangan unsur lignin menyimpulkan bahwa
pengaruh parsial lignin bukan cara yang efisien untuk meningkatkan sifat serat
alami. Komposit polimer yang diperkuat serat sekam padi memiliki kekuatan tarik
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lebih besar daripada komposit polimer yang diperkuat serat pelepah pisang, dan
komposit polimer yang diperkuat serat sabut kelapa (Badri, 2009).
Monterio (2005) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa, komposit serat
sabut kelapa yang diperkuat dengan resin poliester, secara teknis, dapat
mengganti papan kayu atau panel gipsum, tergantung jumlah serat digunakan.
Sedangkan Nurmaulita (2010) menyimpulkan bahwa bentuk susunan dan
persentase serat sabut kelapa dengan matriks poliester berpengaruh terhadap
pembuatan dan karakteristik papan komposit sebagai panel dinding. Panjang
pendeknya serat sabut kelapa yang digunakan berbanding lurus terhadap
kekuatan papan komposit serat sabut kelapa. Sudarsono (2010) juga melakukan
penelitian tentang pembuatan papan partikel berbahan sabut kelapa dengan
pengikat lem kopal, menyimpulkan bahwa perbandingan yang terbaik komposisi
berat antara sabut kelapa dan lem kopal ialah 1 : 6.
Tarkono (2009) melakukan penelitian terhadap gabungan serat sabut
kelapa menjadi coco mat yang disusun secara acak yang dicampur latex dan
digabung dengan chopped strand menyimpulkan bahwa kekuatan tariknya
meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Mulinari (2011) yaitu modifikasi secara
kimia serat sabut kelapa dengan pemberian alkali sebagai penguat resin
poliester menunjukkan bahwa ada penurunan umur kelelahan komposit pada
tegangan yang lebih besar. Selain itu, serat sabut kelapa sangat baik digunakan
sebagai salah satu media peredam suara, bila digabung dengan plywood, busa,
tray maka dapat meredam suara sebesar 67,93%. Variasi fraksi volume serbuk
gergaji batang kelapa dan serat sabut kelapa pada resin poliester berpengaruh
terhadap peningkatan kekuatan tarik dan ketangguhan komposit hibrid poliester,
nilai maksimum diperoleh pada fraksi volume 30 : 10 yaitu sebesar 97,356
N/mm2 (Lumintang, 2011). Penelitian lain tentang pengaruh fraksi volume
dilakukan oleh Abanat terhadap serat pelepah gebang yang bermatriks epoksi
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menyimpulkan bahwa variasi fraksi volume serat mempengaruhi kekuatan tarik
dan impak komposit, dimana kekuatan tarik tertinggi diperoleh pada fraksi
volume serat 70% yaitu 5,3 kgf/mm2, demikian pula kekuatan impaknya diperoleh
pada fraksi volume serat 70% yaitu 0,215 J/mm2 (Abanat dkk, 2012).
Kekuatan lentur komposit serat sabut kelapa propilin (CFPP : Coir Fiber
Propylene) disajikan pada Gambar. 2.20. Secara keseluruhan, kekuatan lentur
tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sebagai persentase serat yang
meningkat. Hasil berbeda dari penelitian sebelumnya pada komposit lain
termoplastik lignoselulosa, dimana kekuatan lentur menurun dengan kandungan
serat keseluruhan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bahan
lignoselulosa yang digunakan adalah dalam bentuk serat, dimana aspek rasio
serat mungkin memainkan peran. Sangat menarik untuk dicatat bahwa ada
kecenderungan dari pengaruh lignin pada kekuatan lentur. Kekuatan meningkat
sebagai beban lignin meningkat. Komposit dengan prosentase lignin 10, 15 dan
20% menampilkan nilai signifikan lebih tinggi 5% dari komposit kontrol. Hasil ini
sejalan dengan penelitian pengaruh lignin sebagai kompatibiliser pada komposit
karet polipropilin. Lignin ditunjukkan untuk meningkatkan kekuatan lentur dan
modulus komposit. Kekuatan komposit digabungkan dengan serat sabut kelapa
dengan tanpa lignin secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan PP
murni. Ini tidak mengherankan karena penelitian lain juga menunjukkan bahwa
penggabungan pengisi ke dalam matriks termoplastik mungkin tidak selalu
menghasilkan peningkatan kekuatan lentur komposit. Gambar 2.21, dimana hasil
modulus lentur menunjukkan bahwa kekakuan dari sebagian besar jenis
komposit dengan pengecualian komposit dengan lignin 5%, lebih tinggi dari
kontrol. Jelas bahwa modulus meningkat dengan meningkatnya jumlah lignin
(Rozman, 2000).
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Gambar 2.26. Pengaruh pembebanan serat dan lignin terhadap kekuatan lentur
komposit (Rozman, 2000).
Sehubungan dengan perilaku mekanik tersebut, komposit diproduksi
sebagai dua bahan yang berbeda. Hingga 50% berat dari serat sabut kelapa,
komposit dibuat kaku, seperti struktur, bahan. Sebaliknya, di atas persentase ini,
resin poliester tidak semua melapisi serat, bahkan untuk tekanan cetakan 5,2
MPa. Akibatnya, bahan menjadi fleksibel dan mudah untuk dibengkok, atau
dibentuk (Monterio, 2008).
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Gambar 2.27. Pengaruh Pembebanan Serat dan Lignin pada Modulus
Lentur Komposit (Rozman, 2000).
Tabel 2.6 menyajikan kekuatan lentur rata-rata dalam tiga titik uji
lengkung untuk dua pengaturan serat sabut kelapa, tak teratur atau ditekan
melebar. Komposit yang kurang dari 50% berat serat menjadi kaku dan relatif
sulit, sementara yang lebih dari 50% berat adalah lembut dan dapat
berdeformasi.
Tabel 2.6 Kekuatan Lentur Komposit Serat Sabut Kelapa-Poliester
Weight
Molding Pressure
% of Coir
Pressed Mat
Tangled Mass
Fiber
2,6 MPa
5,2 MPa
2,6 MPa
5,2 MPa
10
25,7  5,2 31,2  6,7 29,1  6,8
32,8  3,8
20
18,9  3,6 22,6  1,2 28,2  2,1
29,5  3,5
30
14,5  4,5 21,4  3,5 22,5  9,9
24,7  3,3
40
9,6  1,1
11,4  3,3 20,7  5,1
23,9  5,9
50
6,0  0,9
11,9  1,5 15,5  7,9
21,1  8,4
60
4,3  1,7
5,9  1,2
6,7  5,1
14,3  5,8
70
3,0  1,2
4,6  2,6
5,4  3,5
8,8  3,6
80
0,9  0,6
1,0  0,4
3,6  2,2
6,1  3,0
(Sumber : Sergio, 2005)
Komposit S2K orientasi acak dengan poliester adalah material dengan
kekuatan rendah, tetapi dapat dirancang untuk memiliki satu set kekuatan lentur
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yang memungkinkan penggunaannya sebagai elemen bangunan non struktural.
Tidak adanya penguatan yang efisien pada S2K dengan ciri modulus elastisitas
rendah, tidak dapat dibandingkan dengan resin poliester murni. Dengan alur
fabrikasi yang digunakan, dua produk yang berbeda diperoleh, yaitu: komposit
kaku, untuk serat yang kurang dari 50% berat, dan aglomerat, ketika beban serat
lebih tinggi dari 50% berat (Monterio, 2008).
Kekuatan tarik dan lentur komposit epoksi pengisi kelapa dipengaruhi
oleh jumlah pengisi dalam komposit. Semakin banyak kadar pengisi, semakin
tinggi kekuatan. Dalam pengujian tarik, pengisi komposit menunjukkan perilaku
linier

dengan

retak

patah.

Dalam

pengujian

lentur,

pengisi

komposit

menunjukkan perilaku sedikit nonlinier sebelum retak patah. Pada tegangan tarik
dan lentur, kecenderungannya menurun dengan meningkatnya kadar pengisi
karena kenyataannya bahwa bahan-bahan telah menjadi lebih sulit dengan
peningkatan kadar pengisi. Penerapan metode analisa korelasi antara tegangan
maksimum dan kadar pengisi adalah linear sedangkan untuk modulus elastisitas
dan regangan adalah kuadratik. Pada Gambar 2.28 diperlihatkan bahwa
Kekuatan maksimum komposit meningkat dengan meningkatnya pula kadar
pengisi (Sapuan, 2003).

Gambar 2.28 Tegangan tarik maksimum versus Kandungan Pengisi
(Sapuan, 2003).
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Serat sabut kelapa yang saat ini hanya dianggap limbah, dapat menjadi alternatif
yang potensial untuk digunakan dalam bahan komposit. Serat diekstraksi dari
setiap bagian pohon kelapa, termasuk selubung daun panjang, kulit batang dan
sabut kelapa. Serat ini saat ini telah digunakan dalam bentuk tikar dalam aplikasi
seperti substrat untuk tanaman hias, tempat tanah dan bantalan kursi mobil
sebagaimana pada Gambar 2.29 (Monterio, 2005).

Gambar 2.29. Serat sabut Kelapa untuk kursi mobil (Sergio, 2005)
Gambar 2.30 (a-c) menunjukkan spesimen retak akibat tarik serat sabut
kelapa/epoksi. Gambar 2.30(a) terlihat bahwa serat yang terpisah dari
permukaan resin karena ikatan antar muka yang buruk, dengan beberapa rongga
yang terbentuk pada permukaan resin karena serat tertarik keluar. Gambar
2.30(b) menunjukkan arah pertumbuhan retak dan pembentukan striasi. Retak
dengan mudah menjalar melalui matriks resin menunjukkan bahwa adanya
perlawanan kecil yang diberikan. Hal ini karena ikatan antar muka yang rendah
pada bagian yang retak. Gambar 2.30(c) menunjukkan adanya pola sungai dekat
permukaan serat dengan pembentukan tiba-tiba di bagian bawah fractograph
tersebut. Hal ini disebabkan oleh serat yang cukup kuat sehingga beberapa
perlawanan yang diberikan oleh serat menyebabkan kerusakan tersebut, namun
karena ikatan antar muka yang kurang mengakibatkan perambatan retak mudah
terjadi.
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Gambar 2.30 SEM Serat Sabut Kelapa/Epoksi setelah uji tarik (Harish, 2009)
Dalam Gambar. 2.31 (a), yang menunjukkan bahwa serat sabut kelapa/epoksi
setelah uji lentur, memperlihatkan hampir tidak ada kontak antara serat dan
resin. Pembasahan yang rendah pada serat sabut kelapa bila dibandingkan
dengan GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic). Nampak dengan jelas, antara
serat dan resin tidak terjadi ikatan sehingga antara resin dan serat tidak
menyatu. Gambar 2.31 (b), menunjukkan bahwa serat memiliki beberapa
kekuatan tetapi ikatan antar muka yang sangat kurang, ikatan yang kurang baik
mengakibatkan adanya serat yang tercabut. Serat yang tidak rata dalam resin
yang rapuh mungkin merupakan penyebab kekuatan lentur yang rendah. Hal ini
sangat

penting

diperhatikan

dalam

pengembangan

bahan

baru

untuk

penggunaan kondisi yang aman terhadap pertumbuhan retak dan pencemaran
lingkungan (Harish, 2009).

Gambar 2.31 SEM Serat sabut kelapa/opoksi setelah uji lentur (Harish, 2009)
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Penelitian lain dengan modifikasi permukaan serat sabut kelapa
dilakukan juga oleh Lai (2005). Serat sabut kelapa diberi perlakuan 10% NaOH,
KMnO4, dan Asam Stearik 1%. Kegiatan tersebut dilakukan untuk serat panjang
0,315 mm dan panjang 0,5 mm pada berbagai presentasi jumlah serat terhadap
matriks. Hasil yang diperoleh bahwa semakin besar persentasi serat, tegangan
tariknya semakin menurun sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.32.

Gambar 2.32 Perbandingan Kekuatan Tarik untuk berbagai Perlakuan pada
Serat dengan Panjang 0,315 dan 0,5 mm (Lai, 2005)
Perlakuan alkali mengubah warna serat dari coklat sampai coklat tua dan
pemutihan dengan H2O2 menghasilkan serat coklat kekuningan, menunjukkan
bahwa modifikasi diharapkan penghapusan lilin, zat lemak dan lignin. Sifat
mekanis komposit sangat dipengaruhi oleh perikatan antara matriks dan serat.
Perlakuan dengan NaOH menghasilkan komposit dengan sifat kekuatan tarik
terbaik. Kekuatan tarik komposit yang diberi perlakuan NaOH meningkat secara
signifikan sekitar 53% dibandingkan dengan komposit berpenguat serat tanpa
perlakuan dan 33% dibandingkan dengan komposit tanpa serat (Rosa, 2009).
Permukaan serat akibat perlakuan-perlakuan tersebut dapat dilihat pada Gambar
2.33. Ferraz (2011) memberi tiga jenis perlakuan kepada serat sabut kelapa yaitu
4% kalsium klorid (CaCl2), air panas 80oC selama 90 menit, dan 5% natrium
hidroksida (NaOH) selama 72 jam. Permukaan serat sabut kelapa hasil
perlakuan tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.34. Dari tiga perlakuan,
perlakuan dengan air panas memberikan nilai tertinggi dibanding dengan
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perlakuan lainnya, baik nilai modulus tarik (modulus of rupture), modulus elastis
(modulus of elasticity), maupun nilai internal bonding.

Gambar 2.33 Permukaan Serat Sabut Kelapa (a) Tanpa Perlakuan,
(b) Perlakuan dengan Dicuci, (c) Perlakuan NaOH, (d) Perlakuan H2O2
(Rosa, 2009)

Gambar 2.34 Permukaan Serat Sabut Kelapa (a) Tanpa Perlakuan,
(b) Perlakuan dengan Air Panas, (c) Perlakuan 5% NaOH (Ferraz, 2011)
Mir (2012) memberi perlakuan dua tahap terhadap serat sabut kelapa.
Perlakuan pertama, serat sabut kelapa direndam dalam 4% kromium sulfat
(CrSO4) selama tiga jam, kemudian direndam dalam 0,02% NaHCO3 selama 2
jam. Hasilnya sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.35.

(a)
(c)
(b)
Gambar 2.35 Permukaan Serat Sabut Kelapa (a) Tanpa Perlakuan,
(b) Perlakuan CrSO4, (c) Perlakuan CrSO4 kemudian NaHCO3 (Mir, 2012)
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Hussain (2011) memberikan perlakuan NaOH pada serat sabut kelapa
dengan konsentrasi 2, 3, dan 4% yang diaduk secara merata selama satu jam
dalam temperatur ruangan kemudian dikeringkan dalam udara terbuka selama 7
hari. Hasilnya menunjukkan bahwa pada perlakuan 2% NaOH memberikan nilai
tegangan tarik tertinggi yaitu 42,09 MPa.
Carvalho (2010) memberi perlakuan serat sabut kelapa dengan larutan
natrium hidroksida 10% (NaOH) sebagai perlakuan pertama, kemudian
perlakuan kedua yaitu 200 ml larutan yang terdiri dari 1 ml asam asetik
(CH3COOH) dan 3 g natrium klorit 80% (NaClO3). Bentuk permukaan serat
sabut kelapa sebagai efek perlakuan tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.36.
Selain itu, dibandingkan dengan tanpa perlakuan (Ic = 29,93%), perlakuan
pertama (NaOH) menurunkan indeks kristalisasi (Ic = 29,02%), perlakuan kedua
menaikkan indeks kristalisasi (Ic = 41,90%). Sedangkan dalam bentuk komposit,
untuk persentasi serat yang sama (30%), kekuatan tarik akibat perlakuan
pertama lebih tinggi (24,77 MPa) dibandingkan dengan perlakuan kedua (23,32
MPa).

(a)

(b)

(c)

Gambar 2.36 Permukaan Serat Sabut Kelapa (a) Tanpa Perlakuan,
(b) Perlakuan Pertama, (c) Perlakuan Kedua (Carvalho, 2010)
Brahmakumar (2005) merendam serat sabut kelapa selama 84 jam dalam
larutan 5% NaOH sehingga permukaan serat menjadi kasar karena terlepasnya
lapisan lilin pada permukaan serat sebagaimana terlihat pada Gambar 2.37 b.
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(a)
(b)
Gambar 2.37 Permukaan Serat Sabut Kelapa: (a) Tanpa Perlakuan,
(b) Perlakuan 5% NaOH (Brahmakumar, 2005)
Mulinari (2011) melakukan modifikasi secara kimia pada S2K dengan
pemberian sodium hidroksida (NaOH) 1% (w/v) kemudian dikeringkan dalam
oven pada suhu 100oC selama 24 jam mampu menghilangkan lilin, pektin, lignin
dan hemisellulosa sebagaimana yang diperlihatkan pada Gambar 2.38b. Hal ini
meningkatkan kekasaran permukaan serat sehingga akan meningkatkan adesi
antara serat dengan matriks. ada penurunan umur kelelahan komposit pada
tegangan yang lebih besar. Selain itu, akibat perlakuan tersebut indeks
kristalisasinya menurun dari 68% pada saat tanpa perlakuan menjadi 61 %
dengan perlakuan.

(a) Tanpa Perlakuan

(b) Perlakuan NaOH

Gambar 2.38 Permukaan S2K Tanpa dan Dengan Perlakuan Alkali
(Mulinari, 2011)
Esmeraldo (2010) dalam penelitiannya serat sabut kelapa diberi
perlakuan natrium hidroksida NaOH dengan konsentrasi 2%, 5%, 8%, 10%, 12%,
dan 15% menyimpulkan bahwa permukaan serat sabut kelapa yang diberi
perlakuan

NaOH

10%

memperlihatkan

permukaan

serat

yang

kasar

67
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.39. Perlakuan tersebut meningkatkan
indeks kristalisasi dimana serat tanpa perlakuan Ic = 33,74%, perlakuan 5%
NaOH Ic = 40,94%, dan pada perlakuan 10% NaOH = 41,41%. Demikian pula
halnya pada tegangan tarik, kekuatan tarik serat tanpa perlakuan 110 MPa,
perlakuan 5% kekuatan tariknya 150 MPa, dan pada perlakuan 10% NaOH
kekuatan tariknya 190 MPa. Perlakuan alkali 10% pada serat sabut kelapa juga
menurunkan indeks kristalisasi dibandingkan dengan serat tanpa perlakuan yaitu
dari 73,03% menjadi 50,3% (Mullick, 2012)

Gambar 2.39 Permukaan Serat Sabut Kelapa dengan : (a) tanpa perlakuan,
(b) Perlakuan dengan air, (c) Perlakuan 5% NaOH, (d) Perlakuan 10% NaOH
(Esmeraldo, 2010)
Hemsri (2012) merendam serat sabut kelapa dalam larutan NaOH
dengan konsentrasi 2,5%, 5%, dan 10% selama 4 jam pada temperatur ruangan
mampu menghilangkan kotoran-kotoran, hemisellulosa, dan liginin sehingga
permukaan serat menjadi kasar sebagaimana pada Gambar 2.40.
Khan (2012) juga memberi perlakuan pada serat sabut kelapa dengan
Sodium hidroksida (NaOH), sodium klorit (NaCl2), dan acrylamide monomer
(AM) dengan permukaan serat sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.41.
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a. Tanpa Perlakuan

b. Perlakuan 2,5% Larutan NaOH

c. Perlakuan 5% Larutan NaOH d. Perlakuan 10% Larutan NaOH
Gambar 2.40 Hasil SEM Sera Sabut Kelapa 300x dengan Perlakuan NaOH
(Hemsri, 2012)

Gambar 2.41 Hasil SEM Pembesaran 100x (a) Tanpa Perlakuan, (b) Perlakuan
NaClO2, (c) Perlakuan NaOH, (d) Perlakuan Acrylamide Monomer (Khan, 2012).
Akibat perlakuan tersebut tegangan tarik tertinggi diperoleh pada perlakuan AM
yaitu 245,19 MPa, sedangan terendah pada perlakuan NaOH yaitu 187,36 MPa
dengan kandungan sellulosa tertinggi yaitu 78,62 % sebagaimana pada Tabel
2.7.

69
Tabel 2.7 Kandungan dan Kekuatan Tarik Serat Sabut Kelapa
Perlakuan Serat Sellulosa Hemisellulosa Lignin Kekuatan Tarik
(%)
(%)
(%)
(N/mm2)
Tanpa Perlakuan
44,06
7,64
37,11
204,39
NaClO2
75,46
6,12
10,45
194,45
NaOH
78,62
0,50
15,24
187,19
AM
245,19
(Sumber : Khan, 2012)
Muensri (2011) melakukan penelitian untuk menentukan pengaruh
pengurangan kandungan lignin terhadap kekuatan tarik serat. Serat sabut kelapa
diberi perlakuan 0,7% NaClO2 dengan variasi lama perebusan yaitu 0, 15, dan 90
menit. Akibat perlakuan tersebut mengakibatkan semakin lama serat direbus
jumlah ligninnya menurun, jumlah sellulosa dan hemisellulosanya meningkat,
sedangkan kekuatan tariknya menurun dibandingkan dengan serat tanpa
perlakuan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.8. Permukaan serat sabut
kelapa mengalami perubahan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.42.

(b)
(a)
(c)
Gambar 2.42 Permukan Serat Sabut Kelapa dengan Perlakuan NaClO2
(a) Tanpa Perlakuan, (b) Perlakuan 15 menit, (c) Perlakuan 90 menit
(Muensri, 2011)
Tabel 2.8 Kandungan dan Kekuatan Tarik Serat Sabut Kelapa Akibat Perlakuan
NaClO2
Waktu Lignin Sellulosa Hemisellulosa
Indeks
Kekuatan Tarik
(menit)
(%)
(%)
(%)
Kritalitas (%)
(N/mm2)
0
42,10
32,69
22,56
51,98
123,2
15

31,38

37,67

24,63

52,59

97,3

90

21,42

43,75

24,83

49,06

112,5

(Sumber : Muensri, 2011)
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Srinivasababu juga melakukan penelitian terhadap serat okra dengan
memberikan perlakuan okra menggunakan NaOH, dan KMnO4. Spesimen
pertama (OW CT-1) diberi perlakuan larutan 0,03163 M KMnO4 selama 14 jam
kemudian diberi perlakuan larutan 0,125 M NaOH selama 6 jam. Spesimen
kedua (OW CT-2) diberi perlakuan larutan 0,006327 M KMnO4 selama 5 menit
kemudian diberi perlakuan larutan 0,125 M NaOH selama 45 menit. Spesimen
yang lain yaitu yang tidak diberi perlakuan (OW). Serat disusun dalam bentuk
anyaman dengan berbagai persentasi volume serat. Nilai kekuatan tarik tertinggi
64,41 MPa diperolah pada OW CT-2 sebagaimana yang diperlihatkan pada
Gambar 2.43. Demikian pula, nilai modulus tarik tertinggi 946,44 MPa diperoleh
pada OW CT-2 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.44.

Gambar 2.43 Pengaruh Prosentase Fraksi Volume Serat terhadap Kekuatan
Tarik pada Komposit Poliester diperkuat Serat tanpa Perlakuan, dan Serat
dengan Perlakuan (Srinivasababu)
Serat sabut kelapa juga diberi perlakuan dengan menggunakan (1) alkali
dengan konsentrasi 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% (2) silen dengan konsentrasi
0,25%, 0,5%, 0,75, dan 1% (3) alkali dan silen dengan konsentrasi yang sama
pada (1) dan (2), alkali 2,5% kemudian 0,25% silen, alkali 5% kemudian 0,5%
silen, dan seterusnya. Bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya, maka
tegangan tarik tertinggi diperoleh pada perlakuan alkali dan silen pada
konsentrasi 5% alkali dan 0,5% silen (spesimen B) artinya tegangan tarik yang
diperoleh tidak berbanding langsung dengan konsentrasi larutan seperti yang

71
diperlihat pada Gambar 2.45. Namun bisa dikatakan bahwa perlakuan dengan
jenis bahan kimia lebih dari satu terhadap serat akan meningkatkan kekuatan
tariknya dibandingkan dengan hanya perlakuan dengan satu bahan kimia. Efek
perlakuan tersebut pada permukaan serat sabut kelapa dapat dilihat pada
Gambar 2.46 (Abdullah, 2012).

Gambar 2.44 Pengaruh Prosentase Fraksi Volume Serat terhadap Modulus Tarik
pada Komposit Poliester diperkuat Serat tanpa Perlakuan, dan Serat dengan
Perlakuan (Srinivasababu)

Gambar 2.45 Grafik Kekuatan Tarik Komposit Serat Sabut Kelapa Pada
Berbagai Perlakuan Kimia (Abdullah, 2012)

Gambar 2.46 Permukaan Serat Sabut Kelapa (a) Tanpa Perlakuan, (b)
Perlakuan Alkali, (c) Perlakuan Silen, (d) Perlakuan Silen dan Alkali
(Abdullah, 2012)
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2.13 Analisis Data
Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan
angka yang disusun dalam bentuk tabel/daftar/diagram yang menggambarkan
atau berkaitan suatu masalah tertentu misalnya statistik penduduk, statistik
ekonomi, statistik keuangan. Sedangkan Statistika adalah Pengetahuan yang
berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengolah,
menyajikan, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data.
Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi.
Sedangkan teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan
analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data

tersebut

menjadi

informasi, sehingga karakteristik datanya dapat dengan mudah dipahami dan
bermanfaat

untuk

menjawab

masalah-masalah

yang

berkaitan

dengan

kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk
membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi
berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.
Teknik analisis data dalam penelitian, dibagi menjadi dua, yaitu teknik
analisis data diskriptif dan teknik analisis data inferensia. Teknik analisis data
penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskritif, yaitu statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat

generalisasi hasil penelitian. Temasuk dalam teknik

analisis data statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel,
grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus.
Sedangkan teknik analisis data inferensia dilakukan melalui statistik inferensia,
yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan membuat
kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri analisis data inferensia yaitu
digunakannya rumus statistik tertentu. Hasil dari perhitungan rumus statistik
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inilah yang menjadi dasar pembuatan kesimpulan secara umum berdasarkan
sampel dari populasi. Dengan demikian, statistik inferensia berfungsi untuk
menyimpulkan secara umum hasil penelitian sampel bagi populasi. Sesuai
dengan fungsi tersebut maka statistik inferensia cocok untuk penelitian sampel.
Berdasarkan uraian sebelumnya maka metode yang digunakan dalam penelitian
ini ialah metode deskriptif.
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