BAB II
LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk menunjang
penelitian yang akan dilakukan serta studi pustaka penelitian -penelitian
sebelumnya.
2.1

Komposit
Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih

material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, dimana sifat
mekanik dari masing-masing material pembentuknya berbeda (Meidell, 2003).
Definisi lain yaitu, komposit adalah struktur material yang terdiri dari 2 kombinasi
bahan atau lebih, yang dibentuk pada skala makroskopik dan menyatu secara fisika
(Kaw, 1997). Sifat dari gabungan material ini diharapkan dapat saling memperbaiki
kelemahan dan kelebihan dari material pembentuknya. Beberapa sifat yang dapat
diperbaiki antara lain kekuatan, ketahanan aus, ketahanan korosi, berat, ketahanan
lelah, pengaruh terhadap temperatur, isolasi panas, penghantar panas, attractive,
dan isolasi akustik (Jones, 1999).
Menurut Schwantz (1984), secara umum susunan komposit terdiri atas:
a. Komponen penguat, yaitu struktur internal yang terdiri dari serat dan
partikel.
b. Komponen pengikat, yaitu perekat yang berfungsi mengikat dan melindungi
serat dari kerusakan luar serta meneruskan beban yang diterapkan ke serat.
c. Komponen tambahan, yaitu bahan tambahan yang dicampur dengan perekat
pada saat pembuatan komposit.
Menurut Mehta (1986) komposit merupakan sejumlah sistem multi fasa sifat
dengan gabungan, yaitu gabungan antara bahan matriks atau pengikat dan penguat.
Matriks adalah bagian kompsoit yang secara kontiniu melingkupi penguat dan
berfungsi mengikat penguat yang satu dengan yang lain serta meneruskan beban
yang diterima oleh komposit ke penguat. Sedangkan penguat adalah konponen yang
dimasukkan ke dalam matriks yang berfungsi sebagai penrima atau penahan beban
utama yang dialami oleh komposit. Bahan penyusun komposit tersebut masing-
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masing memiliki sifat yang berbeda, dan ketika digabungkan dalam komposisi
tertentu terbentuk sifat-sifat baru, disesuaikan dengan keinginan (Krevelen, 1994).
Berdasarkan cara penguatannya komposit dibedakan menjadi tiga (Jones,
1975) antara lain :
1.

Fibrous Composite (komposit serat) merupakan jenis komposit yang hanya
terdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan penguat serat
atau fiber. Fiber yang digunakan yaitu glass fiber, carbon fiber, aramid fiber
(poly aramide) dan sebagainya. Fiber ini dapat disusun secara acak maupun
dengan orientasi tertenu bahkan dapat juga dalam bentuk yang lebih
kompleks seperti anyaman.

2.

Laminated Composite (komposit lapisan) merupakan jenis komposit yang
terdiri dari dua lapisan atau lebih yang digabung menjadi satu dan setiap
lapisannya memiliki karakteristik sifat sendiri.

3.

Particulate Composite (komposit partikel) merupakan komposit yang
menggunakan partikel atau serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi
secara merata dalam perekatnya
Sifat dari material komposit dapat ditentukan dari tiga faktor (Sirait, 2010),

antara lain yaitu:
1.

Material pembentuk. Sifat-sifat intrinsik material pembentuk merupakan
peranan yang sangat penting terhadap pengaruh sifat kompositnya.

2.

Susunan struktural komponen. Bentuk serta orientasi dan ukuran setiap
komponen penyusun struktur dan distribusinya merupakan faktor penting
yang memberi kontribusi dalam penampilan kompposit secara keseluruhan.

3.

Interaksi antar komponen. Karena komposit merupakan campuran atau
kombinasi komponen-komponen yang berbeda baik dalam hal bahannya
maupun bentuknya, maka sifat kominasi yang diperoleh pasti akan berbeda.
Beberapa sifat material dapat diperbaiki melalui pembentukan material

menjadi material komposit (Jones, 1975) antara lain:
a.

Kekuatan (strength).

b.

Kekerasan (stiffness)
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c.

Ketahanan terhadap korosi (ccorrosion resistance).

d.

Tidak mudah rusak (wear resistance).

e.

Daya Tarik (attractiveness).

f.

Berat (weight).

g.

Usia fatigue ( fatigue life).

h.

Temperatur-dependent behavior.

i.

Hambat panas (termal insulation).

j.

Konduktivitas termal (termal conductivity).

k.

Serap bising (acoustical insulation).

2.1.1 Serat
Secara umum serat terdiri dari dua jenis yaitu serta alam dan serat sintetis.
Serat alam adalah serta yang dapat langsung diperoleh dari alam. Biasanya berupa
serat yang dapat diperoleh langsung dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Serat ini
telah banyak digunakan oleh manusia diantaranya adalah kapas, wol, sutera,
pelepah pisang, sabut kelapa, ijuk, bambu, nanas, goni. Serat alam memiliki
kelemahan yaitu ukuran serat yang tidak seragam, kekuatan serat sangat
dipengaruhi oleh usia. Serat sintetis adalah serat yang dibuat dari bahan -bahan
anorganik dengan komposisi kimia tertentu. Serat sintetis emmiliki beberapa
kelebihan yaitu sifat dan ukurannya yang relative seragam, kekuatan serat dapat
diupayakan sama sepanjang serat. Serat sintetis yang telah banyak digunakan antara
lain serat gelas, serat karbon, Kevlar, nylon, dan lain-lain (Schwartz, 1984).
Beberapa kelebihan dari komposit yang diperkuat dari serat alam menurut
Biswas dkk antara lain yaitu:
1. Dapat dicat, dipoles, maupun dilaminasi
2. Tahan terhadap penyerapan air
3. Murah karena bahan baku sertanya banyak tersedia di alam dan proses
pembuatannnya relatif muda dan sederhana
4. Kuat dan kaku
5. Ramah lingkungan, karena materialnya merupakan bahan organic dan bisa
di daur ulang secara alami oleh lingkungan
6. Memiliki kemampuan dan diproses dengan baik
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2.1.2 Matrik
Matrik merupakan pengisi ruang komposit, memegang peranan penting
dalam mentransfer tegangan, melindungi serat dari lingkungan dan menjaga
permukaan serat dari pengikisan. Matrik harus memiliki kompabilitas yang baik
dengan serat. Bebrapa jenis matrik polimer thermoset yang sering digunakan antara
lain polyester, epoxy, phenolics, dan polyamids, sedangkan yang termasuk jenis
matrik polimer termoplast adalah polyethylene, nilon, polycarbonate, dan
polyether-ether keton (Schwartz, 1984). Matrik memiliki fungsi penting dalam
komposit, yaitu:
1.

Mengikat serat menjadi satu dan mentransfer beban ke serat. Hal ini akna
menghasilkan kekakuan dan membentuk struktur komposit.

2.

Mengisolasi serat sehingga serat tunggal dapat berlaku terpisah. Hal ini dapat
menghentikan atu memperlambat penyebaran retakan.

3.

Memberikan suatu permukaan yang baik pada kualitas akhir compost dan
menyokong produksi bagian yang berbentuk benag-benang.

4.

Memberikan perlindungan untuk memperkuat serat terhadap serangan kimia
dan kerusakan mekanik karena pemakaian.

5.

Berdasarkan matrik yang digunakan, karakteristik prformansi meliputi
kelenturan, kekuatan impak, dan sebagainya, juga turut dipengaruhi. Sebuah
matrik yang ulet akan meningkatkan ketangguhan struktur komposit.

2.2

Material Penyusun Komposit
Pada penelitian ini, material pada komposit yang akan dikembangkan yaitu

sekam padi dan ampas tebu yang sebelumnya direndam dalam larutan NaOH
sebagai bahan penguat dan tepung ketan putih sebagai perekat atau matriks.
2.2.1 Ampas Tebu
Ampas tebu adalah hasil samping dari proses penghancuran dan ekstrak
(pemerahan) cairan tebu. Istilah baggase dipakai oleh Persatuan Teknisi Gula
Internasional untuk residu hasil perasan tebu. Pada umumnya, pabrik gula
memanfaatkan ampas tebu sebagai bahan bakar bagi pabrik yang bersangkutan,
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ampas tebu tersebut digunakan setelah digunakan setelah digunakan setelah
dilakukan pengeringan. Selain untuk bahan bakar, ampas tebu juga banyak
digunakan sebagai bahan baku industri kertas, papan partikel, makanan ternak, dan
lain-lain (Shin Juang et all, 2002). Penemuan terbaru telah dilakukan PT. Rajawali
Nusantara Indonesia yaitu memanfaatkan ampas tebu sebagai kanvas rem yang saat
ini dalam taraf pengujian akhir dan siap diluncurkan ke pasar (Budiono, 2008).
Menurut Husein (2002) kandungan air dalam ampas tebu sekitar 48-52%, dan
rata-rata 3,3% kandungan gula, sedangkan serat yang terdapat dalam ampas tebu
rata-rata 47,7%. Tabel 2.1 dibawah ini menjelaskan komposisi atau struktur dari
amaps tebu.
Tabel 2.1 Struktur Amplas Tebu
Nama Bahan

Jumlah (%)

Cellulose

28-43

Hemicellulosa

14-23

Pentosans

20-33

Lignin

13-22

Sumber : Malau, 2009
Menurut Setyawan dkk (2008) silika gel yang dihasilkannya memiliki luas
permukaan yang tingi serta kemurnian yang tinggi pula dengan kandungan silika
mencapai 90%. Silika dapat dimanfaatkan untuk bahan komposit berkarakteristik
penghambat panas serta tahan lama dan kuat. Setelah dimurnikan, kandungan silika
pada abu ampas tebu sebesar 90,6% untuk perlakuan dengan HCL dan 90,7% untuk
ekstraksi HCL / NH4F (Huabcharoen, dkk. 2017). Silika merupakan bahan keramik
yang berdifat sebagai isolator. Selain itu serat selulose pada ampas tebu juga
mengandung void yang dapat memeberikan sifat isolator. Sifat ringan yang dimiliki
ampas tebu juga cocok dimanfaatkna sebagai bahan komposit.

2.2.2

Sekam Padi

Sekam padi merupakan limbah penggilingan dari beras. Sekam padi
dikategorikan ke dalam biomassa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan
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seperti bahan baku industri, pakan ternak dan energi atau bahan bakar. Sekam padi
memiliki karakteristik kuat, kaku, lurus, dan ringan, serta harga dari sekam padi
lebih murah daripada kayu gelondongan (Arbintarso, 2008). Sekam padi memiliki
kemampuan sebagai isolator panas salah satunya adalah pengawetan es terhadap
lingkungan, agar panas dari lingkungan dicegah tidak masuk ke dalam es, yang
dapat menyebabkan es cepat mencair. Adanya potensi sekam padi yang memiliki
ukuran pertikel lebih kecil, memliki sifat mekanis yang baik, elastis, ukuran stabil,
memiliki permukaan yang kuat, tahan air, dan tahan tekanan. Sifat ini
memungkinkan untuk memanfaatkannya sebagai bahan baku kayu dan sebagai
isolator (Arbintarso, 2008).
Menurut Nugraha dan Setiawati (2006) proses penggilingan 16% -28%
sekam. Kandungan silika dalam sekam padi cukup tinggi sangat prospektif untuk
pengembangan produk-produk berbasiskan silika. Abu sekam padi yang
mengandung >90% silika banyak digunakan dalam pembuatan bahan bangunan
seperti semen dan beton (Sun, Hanafi, 2010). Sekam padi mengandung beberapa
unsur kimia penting, seperti yang disebutkan pada tabel berikut.
Tabel 2.2 Komposisi Sekam Padi Beserta Zat Organik di Dalamnya
Komponen

Kandungan (%)

Menurut Suharno
Kadar air

9,02

Protein kasar

3,03

Lemak

1,18

Serat kasar

35,68

Abu

17,71

Karbohidrat kasar

33,17
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Menurut DTC-IPB
Karbon (zat arang)

1,33

Hydrogen

1,54

Oksigen

33,64

Silika (SiO2)

16,98

Sumber : Balitbang, 2006
Dalam penelitiannya mengenai silika gel dari sekam padi, bahwa sekam padi
mnegandung silika yang cukup tinggi yaitu sebesar 90% (Priambodo, 2008). Abu
sekam padi mengandung amorphous silika sebesar 85% dengan ukuran 25
mikrometer (Narayan, 2004). Komposisi kimia abu sekam padi berbeda dengan
sekam padi. Presentase silika dalam abu sekam padi meningkat 80%. Ismail dan
Waliuddin telah menganalisis komposisi kimia abu sekam padi seperti pada tabel
2.3 berikut ini
Tabel 2.3 Komposisi Kimia pada Abu Sekam Padi
Komponen

Kandungan (%)

Silika (SiO2)

80

Alumunium (Al2O3)

3,93

Sulfur trioksida (SO 3)

0,78

Besi Oksida (Fe 2O3)

0,41

Kalsium Oksida (CaO)

3,84

Magnesium Oksida (MgO)

0,25

Sodium Oksida (Na 2O)

0,67

Potassium Oksida (K 2O)

1,45

Kehilangan saat pengapian pada suhu

8,56

850℃
(Sumber : Ismail et al., 1996)
2.2.3 Ketan Putih
Ketan (atau beras ketan) mempunyai karakteristik antara lain tidak
transparan, berbau khas, seluruh atau hampir aseluruh patinya merupakan
amilopektin. Ketan sepenuhnya hampir didominsasi oleh amilopektin sehingga

II-7

bersifat sangat lekat. Tepung ketan merupakan tepung yang terbuat dari beras ketan
yang dihaluskan/ditumbuk/digiling. Tepung ketan putih tekturnya mirip tepung
beras, tetapi bila diraba tepung ketan terasa lebih berat melekat.
Beras ketan merupakan salah satu varietas oryza sativa.L golongan glutinous
rice. Beras ketan memiliki kandungan pati yang tinggi, dengan kadar amilosa 1-2%
dengan kadar amilopektin 98-99%, semakin tinggi kandungan amilopektinnya
semakin lekat sifat beras tersebut (Winarno, 2002).
Tepung beras ketan mengandung zat gizi yang cukup tinggi yaitu karbohidrat
80%, lemak 4%, dan air 10%. Pati beras ketan putih mengandung amilosa sebesar
1% dan amilopektin sebesar 99% (Belitz et al., 2008). Kadar amilopektin tinggi
mengakibatkan tepung beras ketan putih sangat mudah mengalami gelatinasasi bila
ditambahkan dengan air dan memperolaeh perlakuan pemanasan (Seknum, 2012)
Hal ini terjadi karena adanya pengikatan hydrogen da molekuk -molekul tepung
beras ketan putih bersifat kental (Suprapto, 2006)
2.2.4 Perlakuan NaOH
NaOH adalah larutan basa yang mudah larut dalam air dan termasuk basa kuat
yang dapat terionisasi dengan sempurna. Larutan basa memiliki rasa pahit, dan
apabila terkena tangan terasa licin (seperti sabun). Salah satu indicator yang
digunakan untuk menunjukkan kebasaan adalah lakmus merah. Apabila lakmus
merah dimasukkan ke dalam larutan basa maka akan berubah menajdi biru
(Nugroho, 2011).
Tujuan dari perlakuan NaOH pada bahan komposit yaitu untuk melarutkan
lapisan yang menyerupai lilin di permukaan serat, seperti lignin, hemiselulosa, dan
kotoran lainnya. Dengan hilangnya lapisan lilin, maka ikatan antara serat dan matrik
menjadi lebih kuat, sehingga kekuatan tarik komposit menjadi lebih tinggi. Tetapi
perlakuan NaOH terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan pada unsur selulosa.
Padahal selulosa tersebut merupakan unsur utama pendukung kekuatan serat. Hal
ini mengakibatkan serat yang diberi perlakuan alkali terlalu lama mengalami
degradasi kekuatan yang signifikan.
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2.3

Kotak Pendingin
Kualitas dari ikan sangat penting bagi nelayan dan masyarakat. Semakin

bagus kualitas suatu ikan, maka akan semakin tinggi harga ikan tersebut. Salah satu
hal yang berpengaruh dari kualitas ikan hasil tangkapan nelayan adalah kondisi dari
ruang penyimpanan ikan di kapal. Oleh karena itu proses penyimpanan ikan di
kapal harus dibuat dengan system pendingin yang baik.

Gambar 2.1 Kotak pendingin berbahan styrofoam

Kotak pendingin tidak hanya digunakan di kapal, namun dalam kehidupan
sehari-hari banyak digunakan sebagai tempat penyimpanan daging, sayur, buahbuahan, es batu.
2.4

Pengujian Hambat Panas
Perpindahan panas melalui benda padat diebut konduksi. Panas tesebut

bergerak dari partikel yang lebih panas (energi yang lebih tinggi) ke molekul yang
lebih dingin (energi yang lebih rendah). Perpindahan panas ini tidak menyebabkan
perpindahan molekul benda. Kecepatan aliran panas pada suatu benda dapat
ditunjukkan melalui nilai konduktivitas termal material tersebut. Semakin besar
nilai konduktivitas termal suatu material maka semakin baik pula kemampuan
material tersebut dalam memindahkan panas, dan sebaliknya (Badrawada dan
Agung, 2009).
Panas diketahui dapat berpindah dari temperatur yang lebih tinggi ke
temperatur yang lebih rendah. Hukum pencampuran panas juga terjadi karena panas
itu berpindah. Perpindahan tenaga panas terbagi dalam beberapa golongan cara
perpindahannya.
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2.4.1 Perpindahan panas konduksi atau hantaran
Perpindahan panas konduksi atau hantaran adalah perpindahan enrgi dari
bagian yang bersuhu tinggi ke bagian yang bersuhu rendah apabila terdapat
perbedaan temperatur atau temperatur gradien. Konduktivitas termal (k) adalah
sifat bahan yang menunjukkan jumlah panas yang mengalir melintasi satu satuan
luas jika gradien temperaturnya satu. Persamaan Fourier merupakan persamaan
dasar tentang konduktivitas termal, yang mana dengan persamaan tersebut dapat
dilakukan perhitungan dalam percobaan untuk menentukan konduktivitas termal
suatu benda (Miseno, 2009).

2.4.2 Perpindahan panas konveksi
Perpindahan panas konveksi adalah proses transportasi energi dengan kerja
gabungan dari konduksi panas benda dan udara di sekitarnya. Konveksi sangat
penting sebagai mekanisme perpindahan energi antara permukaan benda padat dan
cairan gas atau gas.

2.4.3 Perpindahan panas radiasi
Menurut Buchori (2004) perpindahan panas radiasi adalah perpindahan panas
yang terjadi karena pancaran/sinaran/radiasi gelombang elektromagnetik.
Perpindahan panas radiasi berlangsung selama elektromagnetik den gan panjang
gelombang pada interval tertentu. Jadi perpindahan panas radiasi tidak memerlukan
media, sehingga perpindahan panas dapat berlangsung dalam ruangan hampa udara.
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2.4.4 Hambat panas
Konsep tahanan termal (R = resistansi termal) untuk menyatakan kemampuan suatu
bahan dalam menghamabt aliran kalor. Tahanan termal merupakan perbandingan
antara ketebalan suatu bahan dengan konduktivitas termal bahan tersebut. Secara
sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Holman, 1998):
R=

𝐿

(2.2)

𝑘𝐴

Keterangan:
A = luas penampang bahan (m 2)
K = konduktivitas panas bahan (W/m℃)
L = tebal spesimen (m)
R = tahanan / hambatan termal (℃/W)
2.4.5 ASTM E-1225
ASTM E-1225 digunakan untuk penentuan konduktivitas termal. Metode
pengujian ini untuk bahan dengan konduktivitas termal yang efektif dalam kisaran
0,2<<200 W/moK (ASTM E1225-04, 2004). Konduktivitas termal adalah laju
waktu aliran panas dalam kondisi tetap melalui satuan luas, per satuan suhu gradien
dalam arah tegak lurus terhadap luas spesimen. Metode pengujian konduktivitas
termal adalah dengan menempatkan spesimen uji di antara dua buah material
spesimen yang diketahui sifat termalnya. Pada kondisi yang setimbang,
konduktivitas termal berasal dari gradien suhu yang diukur pada masing-masing
spesimen dan konduktivitas termal dari spesimen uji (ASTM E1225-04, 2004)

Tabel 2.4 Material Referensi yang digunakan untuk Pengukuran
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2.5

ASTM D638
ASTM adalah singkatan dari American Society for Testing and Material.

ASTM merupakan salah satu cara dalam menentukan standarisasi dari material,
produk, system maupun jasa. ASTM D638 digunakan untuk mengetahui
karakteristik kekuatan tarik dari suatu material khususnya plastik dan biasa juga
digunakan kepada material yang menyerupai plastik seperti komposit (ASTM
D638-14, 2016). Pengujian ini dilakukan untuk menentukan perlakuan terbaik
dalam material sebelum dilakukan pengujian. Seperti pengaruh suhu, tekanan,
kelembapan atau pengaruh lainnya. Data pengujian tarik berguna untuk
karakterisasi kualitatif dan untuk penelitian dan pengembangan.
Metode ASTM D638 dapat diterapkan untuk bahan pengujian dengan
berbagai ketebalan hingga 14 mm (0,55 in.) (ASTM D638-14, 2016). Namun, untuk
pengujian spesimen dalam bentuk lembaran tipis, termasuk film dengan ketebalan
kurang dari 1,0 mm (0,04 inci). Beberapa spesifikasi spesimen harus disesuaikan
dengan ketebalan dari material. Spesimen tipe I adalah spesimen yang disukai dan
harus digunakan di mana bahan yang cukup dengan ketebalan 7 mm (0,28 inci) atau
kurang tersedia. Spesimen tipe II direkomendasikan jika bahan tidak pecah di
bagian sempit berbeda dengan spesimen Tipe I. Spesimen Tipe V harus digunakan
di mana hanya bahan terbatas yang memiliki ketebalan 4 mm (0,16 inci), atau di
mana sejumlah besar spesimen harus diekspos di ruang terbatas (uji stabilitas termal
dan lingkungan). Spesimen Tipe IV umumnya digunakan ketika perbandingan
langsung diperlukan antara material dalam kasus kekakuan yang berbeda (yaitu,
nonrigid dan semirigid). Spesimen Tipe III harus digunakan untuk semua bahan
dengan ketebalan lebih dari 7 mm (0,28 inci) hingga ketebalan 14 mm (0,55 inci).
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Gambar 2.2 Spesifikasi Spesimen ASTM D638
Sumber : ASTM D638, 2016

Tabel 2.5 Dimensi Tipe ASTM D638

Sumber : ASTM D638, 2016

Pengujian tarik menjadi salah satu cara untuk menyelidiki sifat mekanik dari
suatu material. Pengujian tarik dapat menghasilkan sifat mekanik seperti kekuatan,
keuletan, ketangguhan, kelentingan, dan modulus elastisitas. Hasil pengujian ini
menghasilkan informasi berupa kurva uji tarik yang membandingkan besar
pembebanan terhadap pertambahan panjang (elongation), yang nantinya juga dapat
dikonversikan ke dalam kurva tegangan regangan.
Rumus tegangan tarik
σ=

F
A

(2.3)
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Rumus regangan tarik
e=

2.6

(L1 -L0 )
*100%
L0

(2.4)

Konsep Perancangan Eksperimen
Bagian ini mnejelaskan mengenai konsep perancangan eksperimen yang akan

dilakukan dalam penelitian ini. Konsep perancanga eksperimen ini meliputi
definisi, tujuan, prinsip, eksperimen faktorial, dan pengujian asumsi-asumsi
ANOVA.
2.6.1 Definisi
Desain eksperimen merupakan Langkah lengkap yang pelu diambil jauh
sbeelum eksperimen dilakukan supaya data yang diperoleh membawa kepada
analisis obyektif dan kesimpulan yang berlak untuk persoalan yang sedang dibahas
(Sudjana, 1997).
Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam desain eksperimen (Sudjana,
1997; Montgomery, 1997) antara lain sebagai berikut:
a. Unit eksperimen (experimental unit)
Objek ekperimen dimana nilai-nilai variable respon diukur
b. Variable respon (effect)
Dependent variable atau ukuran perfomansi, yaitu output yang akan diukur
dalam eksperimen
c. Faktor
Independent variable atau variable bebas, yaitu input yang nilainya akan
diubah dalam eksperimen
d. Taraf (level)
Nilai-nilai atau klasifikasi dari sebuah faktor. Taraf (levels) faktor dinyatakan
dengan bilangan 1,2,3, dan seterusnya.
e. Perlakuan (treatment)
Merupakan sekumpulan kondisi eksperimen yang akan digunakan terhdap unit
eksperimen dlama ruang lingkup desain yang dipilih. Perlakuan merupakan
kombinasi level-level dari seluruh faktor yang akan diuji dalam eksperimen
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f. Replikasi
Pengulangan eksperimen dasar yang bertujuan untuk menghasilkan taksiran
yang lebih akurat terhadap efek rata-rata faktor ataupun terhadap kekeliruan
eksperimen.
g. Blok/Faktor Pembatas (restrictions)
Disebut juga variable kontrol (dalam Statistik Multivariat). Faktor-faktor yang
mungkin ikut mempengaruhi variable respon tetapi tidak ingin diuji
pengaruhnya oleh ekperimenter karena tidak termasuk dalam tujuan studi.
h. Pengacakan (randomisasi)
Merupakan cara mengacak unit-unti eksperimen untuk dialokasikan pada
eksperimen. Metode randomisasi yang dipakai dan cara mengkombinasikan
level-level faktor yang berbeda menentukan jenis desain eksperimen yang akan
terbentuk.
i.

Kekeliruan eksperimen
Kegagalan dari dua unit eksperimen identic yang dikenai perlakuan untuk
memberi hasil yang sama.
Langkah-langkah dalam setiap proyek eksperimen secara garis besar terdiri

dari tiga tahapan, yaitu planning phase, design phase, dan analysis phase (Hicks,
1993).
a. Planning Phase
Tahapan dalam planning phase:
1) Membuat problem statement dengan jelas
2) Menentukan variable bebas (independent variables), yaitu efek yang akan
diukur, disebut juga sebagai kriteria atau ukuran performansi
3) Menentukan dependent variables
4) Menentukan level-level yang akan diuji, menentukan sifat, yaitu:
a. kualitatif atau kuantitatif?
b. Fixed atau random?
5) Menentukan cara bagaimana level-level dari beberapa faktor akan
dikombinasikan (khusus untuk eksperimen dua faktor atau lebih)

II-15

b. Design Phase
Tahapan dalam design phase adalah sebagai berikut:
1) Menentukan jumlah observasi yang diambil
2) Menentukan urutan eksperimen (urutan pengambilan data)
3) Menentukan metode randomisasi
4) Menentukan model matematik yang mnejelaskan variable respon
5) Menentukan hipotesis yang akan diuji
c. Analysis Phase
Tahapan dalam analysis phase adalah sebagai berikut:
1) Pengumpulan dan pengolahan data
2) Menghitung nilai-nilai statistik yang diuji
3) Mengintrepretasikan hasil eksperimen
2.6.2 Tujuan Desain Eksperimen
Tujuan dari desain ekperimen yaitu untuk memeperoleh atau mengumpulkan
informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan dan berguna dalam melaksanakan
penelitian persoalan yang sedang dibahas. Meskipun demikian, dalam rangka
mendapatkan semua informasi yang berguna, sebiaknya desain dibuat sesederhana
mungkin dan penelitian dilakukan seefisien mungkin mengingat waktu, biaya, dna
bahan yang akan digunakan. Hal ini juga penting mengingat kenyataan bahwa
desain yang sederhana mudah dilaksanakan dan data yang diperoleh berdasarkan
desain yang demikian cepat dilakukan analisis, disamping itu juga bersifat
ekonomis. Jadi, jelas sebaiknya bahwa desain eksperimen dilakukan untuk mencari
informasi semaksimum mungkin dengan biaya yang minimum.

2.6.3 Prinsip Dasar Dalam Perancangan
Prinsip-prinsip dasar yang lazim digunakan dan dikenal sangat penting untuk
dimengerti. Tujuannya yaitu untuk memahami desain eksprimen itu sendiri. Prinsip
dasar ekperimen yaitu antara lain:
1. Replikasi
Apabila suatu perlakuan muncul lebih dari satu kali dalam suatu percobaan,
maka dikatakan percobaan itu memepunyai pengulangan. Dengan demikian
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pengertian pengulangan dalam kontek ini yaitu pengulangan dari perlkauan
dasar. Fungsi dari pengulangan itu sendiri adalah:
a. Memberikan suatu dugaan dari galat percobaan.
b. Meningkatkan suatu percobaan melalui pengurangan simpang baku dari
nilai tengah perlakuan.
c. Memperluas perlakuan penarikan kesimpulan dari suatu percobaan.
d. Mengendalikan ragam alat (error variance).
e. Menghasilkan tafsiran yang lebih akurat untuk kekliruan eksperimen.
f. Memungkinkan para ekperimenter memperoleh tafsiran yang lebih baik
mengenai efek rata-rata suattu faktor.
2. Pengacakan
Pengacakan memiliki fungsi untuk menjamin kesahihan (validaty) atau
pendugaan tak bias dari galat percobaan dan nilai tengah perlakuan serta
perbedaan diantara keduanya. Melalui pengacakan, maka uji-uji statistika
menjadi lebih valid dimana slah satu asumsi dalam analisis data bahwa galat
bersifat bebas, dapat dipenuhi. Terkadang, konsep pengacakan diperkenalkan
sebagai suatu cara untuk menghilangkan bias. Dengan demikian, konsep
pengacakan memiliki peranan penting dalam perancangan percobaan yang
valid.
3. Kontrol lokal
Kontrol lokal merupakan sebgaian dari keseluruhan prinsip desain eksperimen
yang harus dilaksanakan. Biasanya merupakan Langkah -langkah ataupun
usaha-usaha berbentuk penyimpangan, pemblokkan, dan pengelompokan unitunit eksperimen yang digunakan dalma desain jika repliaksi dan pengacakan
pada dasarnya akan emmungkinkan berlkaunya uji kerberartian. Maka kontrol
lokal menyebabkan desain ekperimen lebih efisien yaitu menghaislkan
prosedur pengujian dengan kuasa yang lebih tinggi. Kontrol lokal dapat
dikerjakan menggunakan:
a. Perancangan percobaan.
b. Penggunaan pengamatan pengiring (concomitant observation) atau
perubahan pengiringan (concomitant variable).
c. Pemilihan ukuran satuan-satuan percobaan.
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Dengan pengelompokan dapat diartikan sebagai penempatan kumpulan unit
eksperimen yang homogen ke dalam kelompok-kelompok agar keompok yang
berbeda memungkinkan untuk mendapat perlakuan yang berbeda pula.

2.6.4 Eksperimen Faktorial (Faktorial Experiment)
Ekperimen faktorial adalah eksperimen dimana semua (hampir seluruhnya)
taraf (level) sebuah faktor tertentu dikombinasikan dengan semua (hampir
seluruhnya) taraf (level) faktor lainnya yang terdapat dalam eksperimen (Sudjana,
1997). Eksperimen faktorial digunakan apabila jumlah faktor yang akan diuji lebih
dari satu. Dalam eksperimen faktorial, hasil data dipengaruhi oleh lebih dari satu
faktor, atau dapat dikatakan terjadi interaksi antar faktor. Secara umum, interaksi
didefinisikan sebagia perubahan dalam sebuah faktor mengakibatkan perubahan
nilai respon yang berbeda pada tiap taraf untuk faktor yang lain, maka antara kedua
faktor terdapat interaksi (Sudjana, 1997). Skema umum data sampel untuk desain
eksperimen dapat dilihat pada tabel 2.6.
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Tabel 2.6 Skema umum data sampel desain eksperimen

Faktor C Faktor B

1

1

…
…
b

…
…

…
…
1

c

…
…
b
Total

1
Y 1111
Y 1111
…
Y 111n
…
…
Y 1b 11
Y 1b 12
…
Y 1b 1n
…
…
Y 1111
Y 1111
…
Y 111n
…
…
Y 1b c1
Y 1b c2
…
Y 1b cn
T… 1

Faktor A
…
Y 2111
…
Y 2111
…
…
…
Y 211n
…
…
…
…
…
Y 2b 11
Y 3b 11
Y 2b 12
Y 3b 12
…
…
Y 2b 1n
Y 3b 1n
…
…
…
…
Y 2111
…
Y 2111
…
…
…
Y 211n
…
…
…
…
…
Y 2b c1
Y 2b c2
…
Y 2b cn
T… 2
T… 3
2

Jumlah

a
Y a 111
Y a 111
…
Y a 11n
…
…
Y 4b11
Y 4b12
…
Y 4b1n
…
…
Y a 111
Y a 111
…
Y a 11n
…
…
Y a bc1
Y a bc2
…
Y a bcn
T… 4

…
…

…
…

…
…

Sumber: Sudjana, 1997
Tabel Anova untuk eksperimen faktorial dengan tiga faktor (a, b, dan, c)
dengan nilai-nilai perhitungan dalam bentuk diatas adalah sebagaimana yang
terdapat pada tabel 2.6. pada kolom terakhir tabel 2.6, untuk menghitung harga F
yang digunakan sebagai alat pengujian statistic, maka perlu diketahui model mana
yang akan diambil. Model yang dimaksud ditentukan oleh sifat setiap faktor, apkah
tetap atau acak. Model tetap menunukkan di dalam eksperimen hanya terd apat m
buah perlakuan. Sedangkan model acak menunjukkan bahwa dilakukan
pengambilan m buah perlakuan secara acak dari populasi yang ada.
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Tabel 2.6 Anova eksperimen faktorial 3 faktor desain acak sempurna
Sumber

Derajat Bebas

Jumlah

Kuadrat Tengah

Variansi

(df)

Kuadrat

(MS)

F

(SS)
Faktor A

a-1

SSA

SSA/df A

MSA/MSE

Faktor B

b-1

SSB

SSB/df B

MSB/MSE

Faktor C

c-1

SSC

SSC/df C

MSC/MSE

Interaksi AxB (a – 1)( b – 1)

SSAxB

SSAxB/df AxB

MSAxB/MSE

Interaksi AxC

(a – 1)( c – 1)

SSAxC

SSAxC/df AxC

MSAxC/MSE

Interaksi BxC

(b – 1)( c – 1)

SSBxC

SSBxC/df BxC

MSBxC/MSE

Interaksi

(a – 1)( b – 1)

SSAxBxC

SSAxBxC/df AxBxC

MSAxBxC/MSE

SSE/df E

AxBxC

( c – 1)

Error

abc(n-1)

SSE

Total

Abcn

SSTotal

Sumber: Hicks, 1993

2.6.5 Pengujian Asumsi-Asumsi Anova
Sebelum menggunakan analisis variansi sebagai alat analisa data eksperimen,
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi-asumsi anova berupa uji kecukupan data,
normalitas, homogenitas, variansi, dan independensi terhadap data hasil
eksperimen.
1.

Uji Normalitas
Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, untuk data

dengan sampel kecil dan sampel besar (Cahyono, 2006).

Penggunaan uji

Kolmogorov-Smirnov akan menghasilkan keputusan dengan tingkat konsistensi
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yang sama baik pada sapel dengan jumlah 50 maupun yang kurang dari 50
(Oktaviani dkk, 2014).
2.

Uji Homogenitas
Pengujian homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data pada setiap

faktor yang dieksperimenkan bersifat homogen atau tidak. Pengujian homogenitas
dapat dilakukan dengan uji Bartlett. Uji ini dilakukan untuk data yang berasal lebih
dari dua kelompok atau sampel. Tahapan dalam pengujian homogenitas dengan
perhitungan manual adalah sebagai berikut:
1)

Mengelompokkan data yang telah diukur berdasarkan kondisi masing-masing

2)

Membuat range antara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah untuk setiap
kondisi

3)

Menghitung nilai rata-rata untuk semua kondisi
𝑅̅ =

4)

∑54
𝑖=1 𝑅1
∑𝑛

Menghitung nilai range pembanding dengan cara mengkalikan R dengan
faktor pengkali sesuai jumlah smapel tiap kondisi
𝑅𝑋 = 𝑅̅ × 𝐷𝑛

Jika nilai Xi<Rx, maka data homogen.
Keterangan:
Ri

: range untuk setiap kondisi

n

: jumlah sampel setiap kondisi

Dn

: faktor pengali untuk n sampel

3.

Uji Independensi
Untuk mencapai sifat independent dapat dilakukan dengan pengacakan

terhadap observasi. Namun, jika malasah acak ini diragukan maka dapat dilakukan
pengujian dengan cara memplot residual versus urutan pengambilan observasinya.
Hasil plot tersebut akan memperlihatkan ada tidaknya pola tertentu. Jika ada pola
tertentu, berarti ada korelasi antar residual atau error tidak independent. Apabila
hal tersebut terjadi, berarti pengacakan urutan eksperimen tidak benar (eksperimen
tidak terurut secara acak) (Sanjaya, 2010).
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2.6.6 Uji Anova (Analysis of Variance)
Analysis of Variance (ANOVA) merupakan metode untuk menguji hubungan
antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.
Hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen disebut
One Way ANOVA. Dalam kasus satu variabel dependen dan dua atau tiga variabel
independen sering disebut Two Ways ANOVA dan Three Ways ANOVA.
Pengujian ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama (main
effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect) dari variabel independen (atau
biasa disebut faktor) terhadap variabel dependen. Pengaruh utama adalah pengaruh
langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan pengaruh
interaksi adalah pengaruh bersama atau joint effect dua atau lebih variabel
independen terhadap variabel dependen.
2.6.7 Uji Pembanding Ganda
Uji ini dilakukan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antar level
faktor, blok, atau interaksi faktor-faktor. Uji pembanding ganda bertujuan untuk
menjawab manakh dari rata-rata taraf perlakuan yang berbeda atau untuk melihat
pada level mana terdapat perbedaan dari suatu faktor yang dinyatakan berpengaruh
signifikan oleh uji Anova (Sudjana, 1997).
Metode uji yang biasa digunakan adalah contras orthogonal, uji rentang
Student Newman-Keuls, uji Dunnet, dan uji Scheffe. Uji Student Newman-Keuls
(SNK) lebih tepat digunakan dibandingkan uji Dunnet dan uji Scheffe, karena
melihat pada level mana terdapat perbedaan dari suatu faktor yang dinyatakann
berpengaruh signifikan oleh uji ANOVA. Pemilihan Scheffe tidak tepat untuk
melihat pada level mana terdapat perbedaan terhadap suatu faktor, akrena uji
Scheffe lebiih diutjukan untuk membandingkan antara dua kelompok perlakuan
(Sudjana, 1997). Sedangkan uji Dunnet haya digunakan untuk membandingakn
suatu control dengan perlakuan lainnya (Mahayanti, 2004). Prosedur pengujian
Student Newman-Keuls (SNK) adalah sebagai berikut (Hicks, 1993):
1.

Susun mean-mean dari kecil ke besar

2.

Ambil nilai MS error dan df error dari tabel ANOVA

3.

Hitung error standar untuk mean level
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sY . j =
4.

MS error
k

(2.13)

Tetapkan nilai  dan hitung significant ranges dari tabel Studentized Range
Tabel dengan n 2=df error dan p=2,3,…,k, sehingga diperoleh significant range
(SR)

5.

Kalikan setiap nilai significant range (SR) dengan nilai sY . j (error standar)
sehingga diperoleh least significant ranges (LSR).

6.

Hitung beda mean antar dua level (akan terbentuk k K 2 = k(k-1)/2 pasangan),
dimulai dari mean terbesar dengan mean terkecil. Bandingkan beda mean
terbesar dan mean terkecil dengan LSR untuk p=k, Bandingkan beda second
largest dan next smallest dengan LSR untuk p=k-1, begitu seterusnya hingga
diperoleh k K 2 perbandingan

2.7

Kajian Pustaka
Beberapa penelitian terdahulu mengenai komposit telah dilakukan. Hasil

penelitian (Ngafwan, 2006) melakukan penelitian mengenai komposit hambat
panas menggunakan matriks resin dengan memanfaatkan limbah sekam padi.
Bahan ini dibuat dengan polyester sebagai pengikat dengan komposisi sekam padi
dan polyester dalam 20%, 30%, 40%, 50% dan 60% fraksi volume komposit dengan
model honey comb dan komposit biasa. Hasil penelitian menunjukan bahwa,
perpindahan kalor pada komposit sangat ditentukan oleh persentase serat dan
matriks, semakin besar fraksi volume serat maka konduktivitas mengarah pada sifat
serat. Dengan menggunakan model honeycomb maka konduktivitas dapat menurun,
sehingga dapat menurunkan sifat ketergantungan matriks.
(Setyarini, 2011) tentang pemanfaatan limbah kertas, sekam padi dan sabut
kelapa sebagai bahan panel penghambat lingkungan fisik kerja. Pembuatan
spesimen komposit dilakukan dengan membuat spesimen dengan ukuran 20x20 cm
dengan tebal 2:1, yaitu 2 cm sebelum dipress dan tebal 1 cm setelah dipress. Untuk
pembuatan spesimen yang menggunakan pencampuran, maka dalam pembuatannya
bubur kertas yang telah dibuat dicampur dengan bahan pencampur yaitu sekam padi
atau sabut kelapa dengan perbandingan 8:2, yaitu 1 kg kertas dan 4 liter air yang
telah menjadi bubur dicampur dengan 300 gram sabut kelapa atau sekam padi.
Untuk penambahan perekat adalah 40 gram perekat kanji atau lem putih. Hasil
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penelitian menunjukkan, bahwa komposisi yang menghasilkan hambat
panas terbaik adalah kombinasi kertas buram 80%, pencampur sekam padi 20% dan
perekat lem putih/ PVAc 5% dari massa total kertas dan campuran, dengan nilai
hambat panas tertinggi sebesar 1,1 oC/W. Faktor yang berpengaruh signifikan
terhadap nilai hambat panas panel komposit adalah jenis perekat, jenis campuran,
interaksi jenis kertas dan jenis perekat, interaksi jenis perekat dan jenis campuran,
dan interaksi antara kertas, perekat dan campuran.
Beberapa penelitian mengenai komposit telah dilakukan oleh para peneliti
terdahulu. Adhe Chandra Surya Ghaniy (2014) melakukan penelitian mengenai
papan partikel hambat panas berbahan ampas tebu dan lem PVAc sebagai material
papan partisi. Pada penelitian ini menggunakan variasi perlakuan presentase
perekat 5%, 10%, dan 15%. Serta menggunakan variasi ukuran partikel mesh 20,
mesh 30, mesh 40. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komposit dengan nilai
hambat panas terbaik terbuat dari kombinasi ukuran partikel mesh 20 dan presentase
perekat PVAc 10% dengan kepadatam 2:1 yaitu sebesar 22,286 ℃/W.
Laksono (2013) melakukan penelitian mengenai manufaktur green –
composites ampas tebu – lem putih sebagai bahan papan partikel dan
berkarakteristik hambat panas. Variansi komposisi yang digunakan adalah
penekanan 2:1, 3:2, presentase PVAc 5%, 10%, 15%, menggunakan ukuran partikel
mesh 20, 30, dan 40. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hambat panas
terbesar didapatkan dari komposit penekanan 3:2, ukuran partikel mesh 20, dan
presentase PVAc 15% yaitu sebesar 17,089 0C/W.
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