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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang 

Penerapan teknologi serbuk dalam bidang industri pada saat ini sudah 

berkembang pesat. Teknologi ini dapat diaplikasikan untuk menghasilkan suatu 

material  berkualitas  yang sulit atau bahkan tidak  dapat dibuat melalui proses-

proses lain, misalnya pengecoran, permesinan, dan pengepresan. Komponen atau 

material khusus yang dapat dibuat dengan aplikasi teknologi serbuk antara lain 

adalah roda gigi pada jam, kontak listrik, magnit alnico, dan masih banyak lagi 

material yang dapat dibuat melalui teknologi serbuk. 

Selain diterapkan pada material logam, penggunaan teknologi serbuk juga 

memungkinkan untuk diaplikasikan pada material lain seperti karet dan plastik. 

Banyaknya sampah plastik dan karet menjadi salah satu alasan penerapan 

teknologi ini. Data INAplas (Asosiasi Industri Olefin Dan Plastik Indonesia) 

menyebutkan bahwa produksi PE (polyethylene) sebagai bahan baku pembuatan 

HDPE (high density polyethylene) pada tahun 2004 sebesar 680.000 ton, 

sedangkan permintaan sebesar 751.000 ton. Dari jumlah pemakaian tersebut 

komposisi limbah atau sampah plastik yang dibuang oleh setiap rumah tangga 

sebesar 9,3 % dari total sampah rumah tangga (Kompas,  2005). 

The Public Bottle Institute (2005) menyebutkan bahwa pemakaian 

berbagai jenis plastik adalah sebagai berikut: HDPE (High-density polyethylene) 

yaitu 62%, PET (Polyethylene terephthalate) 23%, PVC (Polyvinyl chloride) 6%, 

LDPE (Low-density polyethylene) 4%, PP (Polypropylene) 4%, PS (Polystyrene) 

1%. 

Penggunaan plastik daur ulang dalam pembuatan kembali produk-produk 

plastik telah berkembang karena hampir seluruh jenis plastik dapat didaur ulang 

meskipun harus menambahkan bahan lain untuk memperbaiki kualitas dan 

menghasilkan material baru dengan sifat-sifat tertentu yang lebih baik dari bahan 

dasar plastik tersebut. 

Jenis limbah lain yang cukup banyak adalah ban bekas. Di Eropa, setiap 

tahunnya menghasilkan ban bekas sebanyak 2,2 juta ton yang 34,4% diantaranya 
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tak termanfaatkan. Upaya pemusnahan dengan cara pembakaran yang biasa 

dilakukan ternyata menghasilkan dampak polusi yang lebih berbahaya karena 

berpengaruh buruk pada kesehatan manusia. 

Pemanfaatan sampah plastik dan karet dapat dilakukan dengan cara 

memproses bahan-bahan tersebut untuk dijadikan suatu material yang dapat 

dimanfaatkan lebih luas dengan keunggulan sifat-sifatnya. Tetapi 

permasalahannya adalah  kedua bahan tersebut memiliki sifat yang berbeda jika 

dikenai penambahan suhu. Bahan termoplastik akan mengalami pelunakan dan 

pelelehan jika dikenai penambahan suhu, sedangkan bahan termoseting tidak. 

Berawal dari permasalahan tersebut maka penggunaan metode teknologi serbuk 

menjadi salah satu alternatif untuk membuat suatu material dengan bahan dasar 

plastik dan karet (SBR). Teknologi ini mensyaratkan bahan dasarnya berbentuk 

serbuk dengan melalui tahap: pencampuran, pengepresan, dan sintering. Lamanya 

waktu sintering akan menentukan kuatnya ikatan antar partikel. Namun demikian 

akan terdapat waktu sintering yang optimal dalam pembentukan ikatan komposit 

plastik-karet.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan bahan yang terbuat dari 

teknologi serbuk antara lain adalah: ukuran partikel serbuk, besarnya tekanan, 

temperatur sintering, lamanya waktu penahanan sintering, volume zat pengikat 

(German , 1994). 

Morin dan Farris (2000) telah melakukan penelitian tentang pengaruh suhu 

dan waktu sintering terhadap kekuatan mekanik serbuk karet ban bekas. Proses  

sintering dilakukan pada suhu dan tekanan tinggi (hot pressured sintering). Hasil 

penelitian  menunjukkan bahwa  kekuatan tarik dan modulus elastisitas optimum 

dicapai pada batas waktu 2 jam. Begitu juga dengan pengaruh suhu sintering 

terhadap sifat mekanik cukup signifikan hingga 200oC. Peningkatan suhu 

berikutnya tidak menghasilkan perbaikan sifat material yang berarti.  

Berdasarkan data di atas, maka penelitian tentang pengaruh waktu sintering 

pada komposit plastik (HDPE, PET)-karet perlu dilakukan untuk mengetahui sifat 

fisik dan mekaniknya. 
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1.2.      Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh waktu 

sintering terhadap sifat fisik dan mekanik material komposit plastik (HDPE, PET ) 

- karet. 

 

1.3      Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 

a. Sifat fisik yang diteliti adalah densitas, penyusutan dimensi, 

pengamatan penampang patah melalui foto makro dan SEM. 

b. Sifat mekanik yang diteliti adalah kekuatan impak dan kekuatan lentur.  

 

1.4.    Maksud dan Tujuan 

Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan sarjana S-1 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

a. Mengetahui pengaruh waktu sintering terhadap sifat fisik material 

komposit plastik-karet. 

b. Mengetahui pengaruh waktu sintering terhadap sifat mekanik material 

komposit plastik-karet. 

 

1.5.      MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengurangi volume sampah 

plastik dan karet ban bekas serta dapat menghasilkan material baru yang dapat 

diterima secara teknik dan ekonomis. 

 

1.6.      SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Bab I adalah pendahuluan yang berisi  tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, serta 

sistematika penulisan penelitian dari tugas akhir ini. 

b. Bab II adalah berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori yang 

digunakan untuk membahas dan memecahkan masalah yang ada. 
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c. Bab III adalah metodologi penelitian yang menjelaskan tahap demi 

tahap mengenai proses pelaksanaan penelitian dan pengujian-

pengujian yang digunakan. 

d. Bab IV adalah data dan analisa yang berisi tentang data-data yang 

diperoleh dari penelitian serta pembahasan dari data-data tersebut. 

e. Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang diambil 

dari seluruh pelaksanaan penelitian beserta saran-saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5

BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Bahan termoplastik dapat mengalami pelunakan atau pelelehan kembali 

jika diberi penambahan suhu, sehingga pemanfaatan limbah plastik dapat 

dilakukan dengan penambahan filler (material pengisi) dari bahan-bahan lain 

untuk mendapatkan material akhir dengan sifat-sifat yang diinginkan. Bahan 

pengisi yang sering diaplikasikan pada plastik adalah serbuk kayu. Material hasil 

campuran serbuk kayu dengan pengikat plastik biasa disebut WPC (Wood Plastic 

Composite).  

Setyowati (2003) menuliskan dalam laporannya tentang penggunaan  

plastik PP sebagai matrik yang dicampur dengan serbuk kayu dengan 

perbandingan  50:50 volume.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa ukuran 

partikel kayu yang semakin halus akan memperbaiki sifat-sifat komposit. 

Pemanfaatan limbah plastik kebanyakan didaur ulang dengan bahan lain untuk 

menghasilkan material komposit mengingat proses daur ulang limbah plastik akan 

menghasilkan sifat plastik yang lebih buruk dari sifat plastik aslinya. 

Penelitian oleh Hoekstra (2000) tentang pengaruh komposisi dan ukuran 

serbuk kaca terhadap kekuatan mekanik bahan komposit HDPE-sampah kaca.  

Pencampuran dilakukan dengan penambahan pengikat karena antara plastik dan 

kaca sulit terjadi ikatan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa nilai kekuatan 

impak dan modulus lentur akan naik dengan penambahan komposisi serbuk kaca, 

namun menurunkan kekuatan tariknya. Sedangkan ukuran partikel material 

pengisi yang lebih kecil akan menghasilkan kekuatan material campuran lebih 

tinggi dibandingkan campuran dengan ukuran partikel material pengisi yang lebih 

besar. 

Karet ban bekas juga dapat digunakan sebagai  bahan campuran pada 

mortar. Penambahan karet akan menghasilkan campuran dengan kekuatan lentur 

yang lebih rendah daripada mortar tanpa penambahan karet. Dari hasil pengujian 

yang lain meyebutkan bahwa penambahan karet pada campuran mortar juga dapat 

mengurangi tingkat keretakan penyusutan kondisi plastis ( Ragavhan,  1998 ). 
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Dalam proses teknologi  serbuk, densitas hasil pengepresan menentukan 

baik buruknya sifat fisik dan mekanik produk akhir (Sukanto, 2004). Ukuran 

serbuk yang seragam akan mengurangi densitas awal. Hal ini terjadi karena 

ukuran serbuk yang seragam akan banyak meninggalkan rongga antar serbuk. 

Pada saat diberi tekanan, respon serbuk pertama kali adalah rearrangement 

partikel dengan mengisi rongga. Peningkatan tekanan manghasilkan pemadatan 

yang lebih baik dan menyebabkan penurunan porositas dengan pembentukan 

kontak partikel baru. Tekanan kompaksi yang lebih tinggi lagi akan meningkatkan 

densitas dengan pembesaran titik kontak melalui deformasi plastis.  

Morin dan Farris (2000) telah mempelajari ikatan yang dapat dibentuk 

oleh serbuk karet pada kondisi sintering dengan suhu dan tekanan tinggi (hot 

pressured sintering. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh suhu sintering 

terhadap sifat mekanik cukup signifikan hingga 200oC, peningkatan suhu 

berikutnya tidak menghasilkan perbaikan sifat material yang berarti. Waktu 

sintering juga meningkatkan kekuatan tarik dan modulus elastisitas hingga batas 

waktu 2 jam. 

.

2.2.  Gambaran Umum Teknologi Serbuk 

Teknologi Serbuk adalah ilmu tentang pemrosesan serbuk, meliputi 

pembuatan, karakterisasi, dan pengubahan serbuk menjadi barang-barang teknik 

yang berguna. Proses tersebut secara keseluruhan akan mengubah bentuk, sifat-

sifat dan struktur dari serbuk menjadi produk akhir. Ada tiga konsep utama dari 

teknologi serbuk,  (German,  1994) yaitu : 

1. Berkaitan dengan karakterisasi serbuk itu sendiri, meliputi ukuran,   

bentuk, mikrostruktur, dan pengemasan. 

2. Pemrosesan serbuk meliputi  pembuatan serbuk, pencampuran, 

penekanan  dan Sintering.

3. Pengujian sifat-sifat meliputi: densitas, kekuatan, keuletan 

mikrostruktur,  konduktifitas termal dan listrik. 

German (1994) menjelaskan bahwa teknologi serbuk dapat diaplikasikan 

untuk menghasilkan komponen dengan ukuran relatif kecil dan kompleks, 
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memiliki kekuatan yang tinggi, yang sulit atau bahkan tidak  dapat dibuat melalui 

proses-proses permesinan.  

 

2.2.1. Proses Fabrikasi Serbuk 

Proses fabrikasi serbuk yaitu metode-metode untuk menghasilkan serbuk 

dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan pembuatan serbuk. Terdapat 

beberapa metode fabrikasi serbuk yang biasa digunakan yaitu: (German, 1994) 

1. Teknik Fabrikasi Mekanik 

Prinsip dasar fabrikasi secara mekanik adalah: tumbukan, 

pengikisan, pergeseran, dan penekanan. Keempat hal tersebut jika dikenai 

pada suatu material maka akan menghasilkan ukuran material yang lebih 

kecil. Serbuk yang dihasilkan dari proses fabrikasi secara mekanik ini 

umumnya kasar dan tidak seragam. 

a. Machining, adalah proses pembuatan serbuk dimana  jika suatu 

material digesekkan pada material lain yang lebih keras dan kasar  maka 

akan menghasilkan sekrap-sekrap dengan ukuran yang lebih kecil yang 

dapat dikategorikan sebagai serbuk. 

 b. Milling, adalah proses fabrikasi serbuk untuk menghasilkan 

ukuran serbuk yang lebih baik. Proses ini dilakukan dengan memasukkan 

serbuk dan bola-bola baja ke dalam suatu tabung kemudian diputar pada 

poros horisontal. Ukuran tabung, jumlah bola baja, serta jumlah serbuk 

harus diperhitungkan untuk menentukan kecepatan putaran tabung yang 

sesuai. Gambar 2.1 memperlihatkan bola baja beserta serbuk berputar 

hingga setengah putaran tabung kemudian akan jatuh menimpa serbuk, 

proses tersebut berlangsung terus-menerus sampai diperoleh bentuk serbuk 

yang lebih baik. Kecepatan putar yang terlalu tinggi akan mengakibatkan  

bola baja dan serbuk menempel pada dinding tabung karena gaya 

sentrifugal, sedangkan kecepatan putar yang terlalu rendah akan 

menyebabkan bola baja dan serbuk hanya akan bergerak-gerak di dasar 

tabung. 
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Gambar 2.1. Proses milling. 

 

c. Mechanical Alloying, adalah metode fabrikasi serbuk yang 

hampir sama dengan proses milling. Perbedaan proses ini dengan proses 

milling adalah posisi tabung, media yang berputar, dan penambahan 

rotating impeller. 

Gambar 2.2. Proses mechanical alloying 

 

Pada proses ini tabung diletakkan diam secara vertikal. Pada sumbu 

porosnya diberikan suatu poros berputar yang telah dilengkapi dengan 

batang-batang melintang untuk menggerakkan dan mencampur serbuk di 

dalamnya. Seperti pada proses milling, untuk mendapatkan bentuk dan 

campuran serbuk yang lebih baik dimasukkan bola-bola baja ke dalam 

tabung proses tersebut. 

 

2. Teknik Fabrikasi Elektrokimia. 

 Teknik fabrikasi serbuk yang sering  diaplikasikan untuk material 

logam adalah dengan elektrokimia. Proses ini melibatkan reaksi antara 

anoda dan katoda. Perbedaan tegangan  antara kedua logam yang dialiri 
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arus di dalam larutan elektrolit, akan menyebabkan  logam anoda 

mengendap pada katoda. Kelebihan dari teknik fabrikasi ini adalah 

dihasilkannya serbuk dengan  tingkat kemurnian yang tinggi. 

 

3. Teknik Atomisasi. 

 Teknik atomisasi dilakukan pada fase cair material dengan cara 

menyemprotkan fluida dengan tekanan dan kecepatan yang tinggi melalui 

nosel. Ada beberapa teknik atomisasi yang biasa dipakai yaitu: Atomisasi 

gas dan atomisasi air. Metode atomisasi gas dilakukan dengan cara 

menghembuskan gas dengan kecepatan tinggi melalui nosel yang 

terhubung dengan material cair melalui pipa siphon (Gambar 2.3.).  

Gambar 2.3.  Skema atomisasi gas. 

 

Metode atomisasi kedua adalah dengan menggunakan air, yaitu 

dengan mengarahkan semburan air bertekanan ke material yang meleleh. 

Proses pendinginan berlangsung cepat dan menghasilkan bentuk serbuk 

yang tidak beraturan.         

 

2.2.2 Tahapan proses Teknologi Serbuk 

Secara umum proses-proses yang terjadi dalam penerapan teknologi 

serbuk meliputi pencampuran (mixing), kompaksi, dan sintering. 

a. Pencampuran Serbuk ( mixing ). 

Pencampuran serbuk bertujuan untuk menghasilkan distribusi 

komposisi material dan ukuran serbuk yang seragam karena pada saat 

penyimpanan atau proses transportasi bisa mengalami getaran yang 
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memungkinkan terjadinya segregasi. Segregasi dapat terjadi karena 

perbedaan bentuk, densitas, dan ukuran partikel serbuk. 

Terdapat tiga mekanisme pencampuran serbuk yaitu difusi, 

konveksi, dan geser. Mekanisme difusi yaitu pencampuran yang terjadi 

karena pergerakan partikel serbuk masuk ke partikel serbuk yang lain. 

Mekanisme konveksi yaitu percampuran dengan perpindahan sekumpulan 

serbuk ke tempat yang lain. Sedangkan mekanisme geser yaitu pergeseran 

serbuk karena perputaran plat tegak. Mekanisme tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 2.4. 

Gambar 2.4. Mekanisme pencampuran serbuk.                 

 Pencampuran serbuk yang optimal tergantung pada jumlah serbuk 

di dalam tabung dan kecepatan putar tabung. Volume pencampuran serbuk 

yang optimal adalah antara 20-40% dari volume tabung dengan waktu 

pencampuran selama satu jam. Kecepatan putar tabung untuk 

menghasilkan campuran yang optimum dapat dihitung dari persamaan 

berikut: 

d
N 32

0 = (rpm)                                                           (2.1)     

 d : diameter tabung (m )   

 

b. Kompaksi Serbuk 

 Untuk meningkatkan densitas serbuk, maka perlu adanya tekanan 

dari luar (kompaksi). Saat sebelum kompaksi, serbuk memiliki densitas 

yang disebut dengan apparent density. Pada saat itu serbuk masih 
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memiliki banyak pori, kemudian setelah diberi getaran maka densitas akan 

meningkat, yang disebut dengan tap density. Pada tahap ini masih terdapat 

pori, kekuatan yang rendah dan sedikit titik kontak. Saat tekanan bekerja 

pori-pori akan mulai terisi dan ketika tekanan dilanjutkan maka pori-pori 

akan berkurang sehingga titik kontak partikel semakin besar. 

Gambar 2.5. Skema  perubahan partikel serbuk terhadap                 

penambahan tekanan (German,  1994). 

 Pada saat serbuk mulai diberi tekanan, maka partikel-partikel kecil 

memasuki pori-pori yang lebih besar. Dengan penambahan tekanan lebih 

besar menyebabkan pori-pori menjadi lebih kecil dan kontak antar partikel 

serbuk akan meningkat. Penambahan  tekanan selanjutnya tidak akan 

meningkatkan densitas hasil kompaksi secara signifikan, karena pori-pori 

antar partikel serbuk mulai menyusut dengan penambahan kontak antar 

partikel. Grafik hubungan antara penambahan tekanan dengan peningkatan 

densitas dapat dilihat pada Gambar 2.6.  

Gambar 2.6. Grafik hubungan penambahan tekanan terhadap densitas. 
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c. Sintering 

 Sintering adalah pengikatan bersama antar partikel pada temperatur 

tinggi. Sintering dapat terjadi dibawah temperatur leleh (melting point) 

dengan melibatkan transfer atomik pada kondisi padat, meskipun juga bisa 

terjadi pada fase cair. Sintering pada umumnya digunakan untuk membuat 

objek yang tidak memungkinkan dibuat dengan teknik manufaktur yang 

ada. 

Pada saat sintering, spesimen akan menyusut yang akan menaikan 

densitas, namun untuk mendapatkan hasil yang baik perlu mengatur suhu 

dan waktu sintering sehingga setiap tahap yang ada dalam sintering dapat 

dilalui dengan sempurna. Proses dalam sintering dapat dibagi menjadi 3 

tahap,  

1. Initial Stage 

 Pada tahap ini terjadi terjadi  peningkatan area kontak antar 

partikel dan berkurangnya rongga. Mekanisme aliran massa yang terjadi 

berupa surface transport dan tidak berperan terhadap terjadinya 

penyusutan. Tahap awal ini ditandai dengan terjadinya pertumbuhan neck 

yang besar kemudian dilanjutkan dengan pembentukan batas butir.            

2. Intermediate Stage 

 Pada tahap ini terjadi mekanisme aliran massa berupa bulk 

transport yang berperan besar dalam terjadinya penyusutan, selain itu 

surface transport juga masih berlangsung. Pori akan bergerak menuju 

grain boundary membentuk saluran pori kemudian terlokalisir pada sudut 

butir dan ukurannya akan berkurang sehingga dihasilkan nilai densitas 

yang lebih besar. Mekanisme tersebut disebut densifikasi 

 

Gambar 2.7. Mekanisme proses densifikasi. 
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3. final Stage 

 Pada tahap ini pori akan terisolasi dan grain boundary menyatu, 

jika proses dilanjutkan akan terjadi pertumbuhan butir. Terisolasinya pori 

menyebabkan densifikasi lebih lanjut tidak akan terjadi. Pada sintering 

tahap akhir, bentuk pori menjadi spherical yang artinya telah terjadi 

densifikasi dengan mekanisme pengurangan ukuran pori. 

 

Gambar 2.8. Skema perubahan pori selama sintering. 

 

2.3.  High Density Polyethylene (HDPE) 

HDPE (High Density Polythylene) terbentuk dari gabungan banyak 

molekul-molekul kecil / monomer yang akan membentuk makromolekul, 

sehingga disebut polymer. Polymer terbentuk dari gabungan banyak molekul yang 

sama atau mirip jenisnya. Proses pembuatan polimer ini disebut polimerisasi, 

yang melibatkan energi panas dan katalisator untuk memisahkan ikatan dalam 

suatu molekul agar dapat terjadi ikatan dengan molekul-molekul lain yang sejenis. 

 

Gambar 2.9. (a) Botol-botol dari plastik HDPE  (b).Simbol recycle HDPE 

 

(a) (b)

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



14

HDPE berasal dari gabungan monomer jenis etilene (C2H4) yang 

mengalami proses polimerisasi dengan tekanan rendah, sedangkan pada proses 

polimerisasi dengan tekanan tinggi akan menghasilkan LDPE (Low Density 

Polyethylene). Kekuatan HDPE lebih besar dibandingkan dengan LDPE 

disebabkan rantai-rantai molekulnya tersusun lebih teratur dibandingkan LDPE.      

Plastik HDPE termasuk dalam kategori termoplastik karena memiliki 

ikatan antar molekul yang linier sehingga dapat mengalami pelunakan atau 

perubahan bentuk, dengan kata lain meleleh, jika dikenai panas. Sedangkan pada 

beberapa jenis plastik yang lain, ikatan antar molekulnya terjadi bersilangan 

(crosslink). Bentuk ikatan seperti itu memiliki ketahanan suhu yang tinggi, 

sehingga plastik jenis ini tidak dapat mengalami pelelehan jika dikenai 

peningkatan suhu. Plastik seperti ini disebut termosetting.  

Sifat-sifat plastik HDPE secara umum adalah tahan terhadap zat kimia 

(misalkan minyak, deterjen), ketahanan impak cukup baik, memiliki ketahanan 

terhadap suhu, tidak tahan terhadap sinar matahari.  

Berikut Sifat-sifat HDPE (dowcorning.com) ; 

� density : 0,95 gr/cm3

� Tensile strength : 4550 psi 

� Compression strength : 2900 psi 

� Flexural strength : 5800 psi 

� Water absorbtion : 0,01 %

� Melting point : 266 o F

� Operational temperature : min 180 – 248 o F

2.4.      Karet SBR 

Karet dihasilkan dari sumber alam ataupun sintetis. Karet alam dihasilkan 

dari cairan getah putih yang disebut latex, sedang karet sintetis dihasilkan dari 

proses polimerisasi. Karet sintetis yang digunakan untuk pembuatan ban 

kendaraan adalah styrene-butadiene rubber (SBR). Karet SBR termasuk dalam 

kategori elastomer yang merupakan bagian dari material polimer, selain plastik. 

SBR tersusun  dari 68-70% butadine dan 30-32% styrene. Ban mobil memiliki 

kandungan utama campuran karet alam dan SBR sebanyak 62,1%wt, karbon 
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hitam (black carbon) 31%wt dan sisanya adalah polyester atau kawat besi sebagai 

penguat.  

 

Gambar 2.9. Ban mobil merupakan aplikasi karet sintetis jenis SBR. 
 

Berikut sifat-sifat khusus dari karet adalah : 

� Density : 1,65 gr/cm3

� Tensile strength : 1450 psi 

� Compression strength : 5400 – 7000 psi 

� Flexural strength : 3000 – 4800 psi 

� Water absorbtion : 0,05 % 

� Water absorption : 0.01`% 

 
2.5.  Polyethylene Teraphtalate (PET) 

PET menjadi material yang sangat luas pemakaiannya dikarenakan 

mempunyai kekuatan yang baik, ringan, bahan yang tembus pandang serta tak 

berasa. PET banyak digunakan sebagai kemasan air minum mineral. 

 

Gambar 2.10. (a) Botol kemasan air minum. (b) Kode recycle PET. 

 Berikut Sifat-sifat PET (dowcorning.com) ; 

� Density : 1,37 kg/m3 

� Water absorbtion : 0,15 %

(a) (b)
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� Tensile strength : 6600 psi 

� Compression strength : 14.000 psi 

� Flexural strength : 16.000 psi 

� Melting point                          : 480 o F

� Operational temperature   : min 4 – 212 o F

2.6.       Dasar-dasar Pengujian Spesimen 

2.6.1. Pengukuran Shrinkage / Penyusutan  

Pengukuran penyusutan dimaksudkan untuk mengetahui persentase 

perubahan ukuran dimensi benda uji terhadap ukuran dimensi awalnya. Untuk 

mengetahui besarnya penyusutan dimensi dapat dihitung dengan persamaan 

berikut: 

 Shrinkage(%) %100x
L

LL

o

oi −= (2.2) 

dimana: L0 = dimensi awal sebelum terjadi penyusutan 

 L1 = dimensi akhir  setelah terjadi penyusutan 

 Dimensi awal diukur setelah spesimen dikompaksi atau sebelum sintering.

Sedangkan dimensi akhir diukur setelah spesimen mengalami proses sintering.  

 

2.6.2. Pengujian densitas 

Pengujian densitas suatu material didasarkan pada standar pengujian 

ASTM D-792. Dalam penelitian ini densitas spesimen dihitung dengan persamaan 

 Densitas =
fu

u

mm
m
−

x densitas  fluida                                                       (2.3)               

 Dimana :  

 um = massa spesimen di udara 

 fm = massa spesimen di dalam fluida 

 

2.6.3. Pengujian Kekuatan Impak 

Standar pengujian kekuatan impak izod untuk material plastik adalah 

dengan ASTM D-5941. Untuk mengetahui kekuatan impak, terlebih dahulu 
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dihitung energi yang diserap oleh benda (W) dengan persamaanannya dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

W = [w.R.(cos β – cos α)]                    (2.4) 

dimana: W = Energi yang diserap benda ( J ) 

 w = berat benda (N) 

 = m . g

R = jarak dari pusat rotasi pendulum ke pusat massa (m) 

 β = sudut pantul lengan ayun 

 α = sudut naik awal lengan ayun 

Bila pada kondisi pendulum diayunkan bebas (tanpa mengenai benda uji) 

sudut pantul lengan ayun lebih kecil daripada sudut naiknya berarti terdapat 

gesekan pada alat, maka nilai W dikurangi dengan energi gesekan alat (Wgesekan).  

Jadi, persamaan untuk menghitung energi total yang diserap oleh    benda 

(W) adalah: 

W = Wspesimen – Wgesek      

W = [w.R.(cos β – cos α)] - [w.R.(cos β’ – cos α)]                  (2.5) 

dimana: β’= sudut pantul lengan ayun tanpa mengenai benda 

Maka, perhitungan nilai kekuatan impak benda uji adalah sebagai berikut: 

bh
WaiU ×

= ( )2m
J (2.6) 

dimana: h = ketebalan benda uji (m) 

 b = lebar benda uji (m) 

 

2.6.4. Pengujian Kekuatan Lentur 

Standard pengujian untuk mengetahui kekuatan lentur spesimen adalah 

ASTM D790. Untuk menghitung kekuatan lentur digunakan persamaan : 

























−






+






=

L
D

L
d

L
D

db
LPS 461.

..2
..3 2

2 (2.7) 

dimana: S = kekuatan lentur (MPa) 

 P = beban (N) 

 L = jarak penumpu (mm) 

 b = lebar benda uji (mm) 
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d = tebal benda uji (mm) 

 D = defleksi benda uji saat pembebanan (mm) 

Jarak tumpuan berdasarkan standard pengujian kekuatan lentur adalah            

16 kali tebal benda uji. Sedangkan jari-jari batang penumpu maksimum adalah  

1,6 kali tebal benda uji. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk plastik PET, 

HDPE serta serbuk karet. Serbuk plastik PET dan HDPE didapatkan dengan cara 

penggerindaan botol bekas air minum mineral  dan botol minyak pelumas. 

Sedangkan serbuk karet didapatkan dengan penggerindaan karet ban luar  

kendaraan.  

 

3.2 Mesin dan alat yang digunakan 

 Peralatan-peralatan yang digunakan dalam penelitian antara lain :  

a. Gerinda Listrik dan regulator. 

Mesin ini digunakan untuk memproses bahan baku (botol bekas 

kemasan air minum, botol bekas kemasan minyak pelumas dan karet bekas 

ban mobil) menjadi serbuk.  

 
Gambar 3.1. (a).Mesin gerinda. (b). Regulator. 

Regulator adalah peralatan listrik yang berfungsi untuk mengatur 

kecepatan putar gerinda. 

 

b. Screener (saringan) dengan ukuran 80 Mesh.

Alat ini digunakan untuk menyaring serbuk hasil penggerindaan 

hingga didapatkan ukuran serbuk yang diinginkan. Angka 80 mesh 

menunjukkan terdapat 80 lubang tiap inci persegi, dengan ukuran bukaan 

lubang 180 µm. 

 

(a) (b)
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c. Mesin Bubut 

Mesin ini digunakan untuk memutar tabung dalam pencampuran 

serbuk sehingga didapatkan distribusi serbuk yang baik. 

 

d. Universal Testing Machine (UTM).

Alat ini digunakan untuk melakukan penekanan terhadap serbuk 

yang telah dicampur. Tekanan yang diberikan pada spesimen  yaitu 100 

Mpa. 

 

e. Cetakan Bilah Ganda 

Cetakan ini berfungsi untuk membentuk campuran serbuk HDPE-

PET-karet menjadi bentuk balok. Cetakan terbuat dari besi cor dengan 

pengunci 4 buah mur-baut agar dapat menahan tekanan yang cukup besar 

saat kompaksi, yaitu 100 Mpa. 

Gambar 3.2. Gambar cetakan.  

 

Pada gambar bagian kiri adalah penekan, bagian tengah adalah 

lubang cetakan yang disatukan oleh mur-baut, dan bagian kanan adalah 

penahan bagian bawah. Lubang cetakan dibuat dua bilah agar mudah 

dalam pelepasan serta mengurangi gaya tekan selama pelepasan serbuk 

hasil kompaksi. 

 

f. Jangka Sorong 

Alat ini dipakai untuk mengukur dimensi spesimen. Pembacaan 

skala pengukuran dimensi spesimen sampai ketelitian 0,1 mm 
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g. Kertas Ampelas dan Kikir 

 Kertas Ampelas dan Kikir digunakan untuk membentuk 

spesiment agar memenuhi standart pengujian yang ditetapkan. 

 

h. Oven  

Alat ini digunakan untuk melakukan proses sintering (pengovenan) 

terhadap serbuk yang telah dikompaksi. Penelitian ini menggunakan 

temperatur sintering 160oC. 

Gambar 3.3. Oven pemanas merk MEMMERT. 

.

i. Stereo zoom microscope  

Mikroskop yang dipakai adalah merk Olympus dengan tipe SZ-11. 

Mikroskop tersebut dapat dipasang kamera digital merk Olympus dengan 

penambahan lensa khusus, untuk mengamati sekaligus mengambil foto 

makro spesimen. 

Gambar 3.4. Mikroskop merk OLYMPUS. 
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j. Timbangan digital 

Timbangan digital dipakai dalam pengukuran massa spesimen 

untuk mencari densitas. Timbangan digital yang dipakai adalah merk 

AND dengan ketelitian hingga 0,01 gram. 

 

Gambar 3.5. Timbangan digital merk AND. 

 

k. Alat uji impak  

Mesin ini digunakan untuk menguji kekuatan impact dari 

spesimen. Impact tester ini tergolong dalam tipe izod dengan merk 

Toyoseiki. 

 

Gambar 3.6. Alat uji impak izod 

 

l. Alat pengujian three point bending 

Alat uji untuk three point bending ini adalah univeral testing 

machine dengan penunjukan skala digital. 
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Gambar 3.7. UTM untuk uji three point bending 

 

m. Alat pengamatan foto SEM 

Alat tersebut adalah untuk mengamati struktur mikro suatu 

material dengan metode pantulan elektron. Untuk material dengan bahan 

non-logam terlebih dahulu dilapisi dengan emas. 

Gambar 3.8. Alat SEM (Scanning Electron Microscope) 

3.3.  Langkah Kerja Penelitian 

3.3.1. Persiapan bahan dasar  

Proses penyiapan bahan dasar adalah dengan pengumpulan plastik-plastik 

jenis HDPE dan PET yang berasal dari botol minyak pelumas kendaraan bermotor 

dan botol minuman ringan. Karet yang dipakai berasal dari potongan karet ban 

bagian luar. Langkah selanjutnya adalah pembersihan bahan-bahan tersebut dari 

kotoran-kotoran yang menempel (misalkan minyak, dan kertas label). 

Proses pembuatan bahan-bahan dasar menjadi serbuk dilakukan dengan 

proses penggerindaan. Pemilihan ukuran serbuk dilakukan dengan cara 
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pengayakan memakai ukuran 80 mesh untuk bahan plastik HDPE dan PET. 

Sedangkan untuk serbuk karet tidak dimungkinkan untuk dilakukan proses 

pengayakan karena serbuk karet memiliki sifat menggumpal.

Gambar 3.9. Serbuk plastik HDPE, PET  dan karet ban hasil penggerindaan. 

 

3.3.2. Pencampuran serbuk 

Proses pencampuran serbuk ini dilakukan untuk menyeragamkan 

komposisi, serta mengurangi segregasi yang bisa terjadi akibat adanya pergerakan 

atau getaran pada serbuk. Pencampuran serbuk dilakukan dalam keadaan kering 

dengan ditambahkan bola-bola baja. Penambahan bola-bola baja bertujuan untuk 

membantu mempercepat dan menyeragamkan  pencampuran, serta 

menghaluskan/meratakan permukaan partikel serbuk. 

Komposisi campuran HDPE-PET-karet adalah 70-10-20 fraksi volume. 

Pencampuran dilakukan dalam tabung silinder yang diputar dengan kecepatan 

tertentu tergantung dari diameter tabung tersebut. Perhitungan untuk mengetahui 

kecepatan putar pencampuran serbuk yang optimum dapat dilihat pada persamaan 

(2.1). Volume total serbuk dan bola baja di dalam tabung adalah 30% dari volume 

tabung. 

 

3.3.3. Proses kompaksi 

Proses kompaksi dilakukan untuk meningkatkan densitas, dan 

memudahkan handling spesimen. Proses ini diawali dengan penimbangan 

spesimen agar massa  yang dikompaksi seragam. Kemudian serbuk campuran 

dimasukkan dalam cetakan. Proses penekanan dilakukan hingga mencapai tekanan 

100 Mpa dengan menggunakan UTM. Setelah kompaksi ini selesai spesimen 

dikeluarkan dari cetakan. 
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3.3.4. Proses sintering 

Sintering bertujuan untuk membentuk ikatan antar serbuk dengan 

menggunakan energi thermal dalam waktu tertentu. Waktu sintering akan 

divariasikan pada nilai 5, 10 ,15 dan  20 menit dengan suhu sintering adalah 

160oC. Setelah sintering selesai dilakukan pendinginan spesimen dengan 

mengeluarkan spesimen dari oven dan membiarkannya dingin pada udara bebas. 

 

3.3.5. Pengukuran dimensi 

Pengukuran dimensi dilakukan sebelum dan sesudah sintering pada 

beberapa titik pada tiap-tiap dimensi panjang, lebar, dan tebal spesimen. 

Pengukuran tersebut untuk mengetahui penyusutan spesimen. Pengukuran 

dimensi dilakukan dengan  memakai alat jangka sorong dengan ketelitian 

pembacaan 0,1 mm.

3.3.6. Pengujian Densitas 

Pengujian densitas dilakukan dengan cara membandingkan massa pada 

penimbangan di udara dan di dalam fluida, kemudian mengalikannya dengan 

massa jenis fluida. Adanya fluida yang meresap ke dalam spesimen tidak akan 

mempengaruhi hasil penimbangan karena sifat water absorbtion dari plastik dan 

karet sangat kecil, yaitu sekitar 0,01%. Dalam penelitian ini fluida yang dipakai 

adalah alkohol. Rumusan dan metode pengujian densitas ini berdasarkan standar 

pengujian ASTM D 792. 

 

3.3.7. Penyesuaian ukuran spesimen 

Penyesuaian ukuran spesimen dilakukan dengan cara dikikir dan diamplas 

untuk mendapatkan ukuran.spesimen yang sesuai dengan standar pengujian. 

 

3.3.8. Pengamatan foto makro 

Pengamatan foto makro dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang 

dilengkapi kamera digital merk Olympus. Pengamatan yang dilakukan antara lain 

meliputi ikatan antar partikel, serta distribusi partikel serbuk. 
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3.3.9. Pengujian Kekuatan Impak. 

Standar pengujian impak untuk material plastik adalah ASTM D5941. 

Dimensi benda uji untuk pengujian impak yaitu lebar = (10,0 ± 0,2) mm dan        

tebal = (4,0 ± 0,2) mm. 

Kekuatan impak dihitung dari energi tumbukan dibagi dengan luas 

penampang spesimen, dengan satuan J/m2 atau ft-lb/in2. Hasil pengujian diambil 

dari rata-rata lima kali pengujian untuk tiap variasi.  

 

3.3.10. Pengujian Kekuatan Lentur. 

Pengujian kekuatan lentur ini memakai metode three point bending. 

Standar pengujian untuk mengetahui kekuatan lentur material plastik adalah 

ASTM D790. Dimensi benda uji yaitu tebal = (2,6 ± 0,2) mm, lebar = (9,8 ± 0,2) 

mm. Pengujian menggunakan universal testing machine merk Controlab.  

 

Gambar 3.11. Mekanisme pengujian three point bending. 

 

Fb = beban melintang, N 
d = tebal spesimen, mm 
b = lebar spesimen, mm 
L = jarak tumpuan (16 x d)  
 = 41,6 mm bL

d

Fb
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3.4. Diagram Alir Penelitian 

Rangkaian kegiatan penelitian secara garis besar dapat dilihat pada 

diagram alir di bawah ini: 

Gambar 3.12.  Diagram alir penelitian. 

 

HDPE, PET  

Pembuatan serbuk 

Screening (80 mesh) 

Pencampuran Serbuk   
HDPE 70%vol. : PET 10%vol : 

karet 20% vol. 

Kompaksi 
P = 100 Mpa  

Sintering pada suhu  160 oC
Dengan variasi waktu  5, 10, 15,  20 menit 

Analisa data 

SELESAI

Pengujian 
(densitas, penyusutan,

kek. Impak, kek. Lentur 
dan  analisa permukaan 

patah ) 

Karet Ban Bekas 

Pembuatan serbuk 

MULAI
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Waktu Sintering Terhadap Penyusutan 

Salah satu fenomena yang terjadi pada proses sintering adalah adanya 

penyusutan pada benda uji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa spesimen hasil 

proses sintering mengalami penyusutan yang relatif besar dibandingkan kondisi 

sebelum proses sintering. Penyusutan dapat terjadi karena pada proses kompaksi, 

tekanan yang diberikan pada spesimen belum menyebabkan deformasi plastis 

pada karet. Hal tersebut menyebabkan karet cenderung kembali ke dimensi 

awalnya sehingga dimensi spesimen akan mengalami penambahan volume. 

Semakin lama waktu menunggu untuk disinter maka penambahan ini akan 

semakin besar. Penambahan volume ini  akan meninggalkan pori pada spesimen. 

Selama proses sintering, plastik HDPE akan melakukan ikatan antar serbuk dan 

mengisi pori–pori di dekatnya. Serbuk plastik HDPE yang dipakai untuk mengisi 

pori akan berkurang dimensinya. Semakin banyak bagian plastik HDPE yang 

ditransfer akan menghasilkan penyusutan yang semakin besar. 
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Gambar 4.1. Grafik pengaruh waktu sintering terhadap penyusutan. 

 

Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai  penyusutan 

dimensi pada arah panjang, lebar, dan tebal tidaklah sama. Hal tersebut 

dikarenakan tidak seragamnya gradien tekanan pada benda uji saat kompaksi. 

Gradien tekanan paling seragam adalah pada dimensi tebal karena arah 

Pe
ny

us
ut

an
(%

)

Waktu ( menit ) 
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tekanannya sejajar dengan tebal spesimen. Sedangkan pada arah lebar dan 

panjang, tekanan yang dialami spesimen lebih banyak disebabkan oleh desakan ke 

dinding cetakan. Bagian tepi yang yang bersinggungan dengan dinding cetakan 

akan menerima tekanan yang lebih besar.  

 Penyusutan terbesar terjadi pada dimensi tebal, hal ini terjadi karena pada 

arah ini mengalami gaya pembebanan terbesar sehingga  menyebabkan kontak 

antar partikel serbuk yang  besar pula serta pori–pori yang ada akan mengecil. 

Pada saat sintering, permukaan partikel serbuk yang mengalami kontak akan 

menyatu akibat  proses necking (yaitu proses pembentukan ikatan atau penyatuan 

antar partikel). Hal tersebut menyebabkan penyusutan pada spesimen karena 

adanya transfer massa antar serbuk. Sedangkan pada dimensi lebar dan panjang, 

tekanan yang dialami spesimen lebih kecil dibandingkan tekanan kompaksi arah 

tebal maka kontak yang terjadi antar partikel lebih sedikit, akibatnya ketika proses 

sintering ikatan antar partikel yang terjadi lebih sedikit dan penyusutan juga kecil. 

 

4.2.       Pengaruh Waktu Sintering Terhadap Densitas 

Densitas suatu material berhubungan dengan kerapatan antar partikel 

penyusunnya, dalam hal ini  kerapatan antara partikel plastik dengan karet. 

Semakin rapat jarak antar partikel akan menghasilkan densitas yang semakin 

besar pada material. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam menentukan nilai 

densitas pada komposit plastik karet adalah kompaksi. Kompaksi akan 

menyebabkan terjadinya pergerakan dan kontak antar partikel sehingga rongga-

rongga yang berada diantara partikel akan mengecil. 

 Gambar 4.2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan nilai densitas dari 

waktu 5 sampai 10 menit, yaitu dari 875,04 kg/m3 menjadi 892,62 kg/m3. Hal 

tersebut dikarenakan pada waktu Sintering 5 menit masih sedikit  HDPE yang 

terdeformasi termal sehingga perpindahan massa HDPE dalam melakukan ikatan 

dan  menutup pori belum optimal. 

Pada waktu sintering 10 menit energi panas yang diterima spesimen 

menjadi lebih besar sehingga partikel plastik HDPE sudah banyak yang 

terdeformasi termal. Hal tersebut akan meningkatkan perpindahan massa yang 

lebih baik  serta memperkecil pori-pori antar partikel. Hal inilah yang 
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menyebabkan nilai densitasnya naik. Pada saat tesebut PET sudah mengalami 

pelunakan tetapi hanya pada permukaannya saja. 
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Gambar 4.2. Grafik Pengaruh Waktu  Sintering Terhadap Densitas. 

 

Pada saat waktu sintering dinaikkan  menjadi 15 menit menyebabkan 

turunnya nilai densitas komposit sebesar 0,7 %. Hal ini terjadi karena serbuk PET 

yang berdampingan dengan HDPE mengalami pelarutan. Penyusupan PET dalam 

HDPE akan menyebabkan penurunan kemampuan HDPE dalam mengikat karet 

serta mengisi rongga menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan partikel plastik  

HDPE lebih cenderung mengikat PET dibandingkan ke arah karet ataupun ke arah 

rongga. Ketika waktu sintering dinaikkan, akan semakin meningkatkan jumlah 

ikatan HDPE dengan  PET, sedangkan serbuk karet diikat oleh HDPE sisanya. 

Serbuk karet sendiri sulit terjadi ikatan pada suhu rendah, terlebih lagi tanpa 

adanya tekanan dari luar. 
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4.3. Foto Makro. 

 Hasil pengamatan foto makro dari penampang patah untuk tiap variasi 

waktu sintering adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3. Foto makro penampang patah dengan variasi waktu sintering (a) 5, 
(b) 10, (c) 15, dan (d) 20 menit. 

 
Hasil foto makro pada Gambar 4.3.  memperlihatkan  bahwa pada  lama 

waktu sintering 10 menit terdapat HDPE yang berbentuk serabut dalam jumlah 

yang relatif lebih  banyak. Bentuk serabut HDPE terbentuk oleh ikatan antar 

HDPE yang tertarik dan mengalami deformasi hingga patah. Semakin banyak 

bentuk serabut yang terlihat maka ikatan antar serbuk plastik HDPE yang terjadi 

semakin banyak sehingga kekuatan mekaniknya akan semakin kuat. HDPE 

mempunyai peranan yang besar dalam menentukan sifat  mekanik komposit 

karena HDPE berperan sebagai pengikat antar partikel sehingga apabila ikatannya 

kuat maka kekuatan mekaniknya juga akan kuat. 

Pada penampang patah terlihat banyak bagian yang berwarna gelap, (yaitu 

karet dan pori antar partikel). Hal tersebut menunjukkan  bahwa patahan suatu 

(a) (b)

(c) (d)

karet Patahan HDPE PET 
Patahan HDPE PET 

karet 

Patahan HDPE PET 

PET 

Patahan HDPE 
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material akan cenderung terjadi pada bagian dengan ikatan yang paling lemah. 

Daerah dengan ikatan yang paling lemah  ditandai dengan jumlah ikatan antar 

plastik yang lebih sedikit. 

 
4.4.      Pengaruh Waktu Sintering Terhadap Kekuatan impak. 

 Gambar 4.4. menunjukkan kecenderungan perubahan kekuatan impak 

terhadap  penambahan waktu sintering. Nilai kekuatan impak optimum dicapai 

pada  lama waktu sintering 10 menit.               
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Gambar 4.4. Grafik Pengaruh Waktu Sintering Terhadap Kekuatan Impak. 

 

Pada waktu sintering 5 hingga 10 menit terjadi peningkatan kekuatan 

impak yang cukup signifikan, yaitu sebesar 44,23 %. Naiknya kekuatan impak 

disebabkan oleh banyaknya ikatan antar serbuk sehingga ikatannya makin kuat. 

Pada saat waktu sintering baru 5 menit, terjadi aliran massa yang lebih sedikit 

karena banyak HDPE yang belum terdeformasi termal sehingga menghasilkan 

pori yang besar dan lemahnya ikatan antar serbuk HDPE.  Sedangkan pada waktu 

sintering 10 hingga 15 menit terjadi penurunan kekuatan impak sebesar sebesar 

24,53 %. Hal ini terjadi karena serbuk PET mulai bercampur dengan serbuk 

HDPE sehingga mengurangi kemampuan HDPE dalam mengikat karet  dan 

menutup pori, akibatnya ikatan antar sebuk menjadi lemah. 
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4.5.    Pengaruh Waktu Sintering Terhadap Kekuatan Lentur. 

Pada gambar 4.5.  menunjukkan bahwa kekuatan lentur optimum terjadi 

pada waktu sintering 10 menit. Setelah itu kekuatan lenturnya akan turun sejalan 

dengan penambahan waktu sintering. 
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Gambar 4.5. Grafik Pengaruh Waktu Sintering Terhadap Kekuatan lentur. 

 

Hasil pengujian  kekuatan lentur menunjukkan bahwa kekuatan optimum 

material dicapai pada lama waktu sintering 10 menit, yaitu sebesar 16,17 MPa. 

Hal ini terjadi karena pada lama waktu sintering 10 menit plastik HDPE 

mengalami perpindahan massa yang relatif lebih baik sehingga menyebabkan 

ikatan serbuk HDPE menjadi lebih kuat dan juga pori  yang ada akan semakin 

kecil. Pada saat waktu sintering dinaikkan lagi akan menyebabkan serbuk PET 

mulai bercampur dengan serbuk HDPE sehingga mengurangi kemampuan HDPE 

dalam mengikat karet  dan menutup pori yang ada sehingga menyebabkan ikatan 

antar serbuk menjadi lemah. 

Hasil pengujian lentur di atas mempunyai kecenderungan yang sama 

dengan nilai densitas, yaitu harga optimumn pada waktu sintering 10 menit. Oleh 

karena itu dapat dikatakan  bahwa kenaikan densitas pada spesimen akan 

menaikkan kekuatan impaknya. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya densitas 

berarti  kerapatan antar partikel akan semakin tinggi dan ikatan yang terbentuk 

akan semakin kuat. 
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4.6. Foto SEM.       

 Hasil foto SEM pada penampang patah spesimen dengan variasi sintering 

10 dan 20 menit dapat dilihat pada gambar 4.6 dan 4.7 berikut: 

 

Gambar 4.6. Foto SEM dengan waktu sintering 10 menit. 

 

Dari Gambar 4.6. terlihat bahwa partikel serbuk HDPE sudah banyak yang 

melakukan ikatan dan tersebar merata hampir disemua bagian dan pori yang 

terbentuk dalam ukuran yang relatif kecil. Peningkatan ikatan antar partikel dan 

mengecilnya pori akan menaikkan kekuatan impak dan kekuatan lentur spesimen. 

 

Gambar 4.7. Foto SEM dengan Waktu Sintering 20 Menit 
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Gambar 4.7. di atas memperlihatkan bahwa pori yang terbentuk relatif 

lebih besar. Banyaknya  gumpalan – gumpalan  yang berwarna putih 

menunjukkan bahwa HDPE cenderung berikatan dengan PET sehingga 

kemampuan HDPE dalam menutup  

pori menjadi terhambat. Hal ini mengakibatkan kekuatan mekaniknya menjadi 

lemah. 
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BAB V 

PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

a. Dengan variasi penambahan waktu sintering dari 5 hingga 10 menit 

akan meningkatkan sifat fisik (densitas, penyusutan) maupun sifat 

mekanik (kekuatan impak, kekuatan lentur) dari material. 

b. Dengan variasi penambahan waktu sintering dari 10 hingga 20 menit 

akan menurunkan sifat fisik (densitas, penyusutan) dan  sifat mekanik 

(kekuatan impak, kekuatan lentur) dari material. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan bahwa: 

a. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran serbuk terhadap 

sifat fisik dan mekanik. 

b. Perlu diteliti lebih lanjut tentang sifat fisik dan mekanik  komposit 

plastik-karet dengan menggunakan variasi jenis plastik yang lain. 
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LAMPIRAN 1. DATA DIMENSI SPESIMEN VARIASI WAKTU 5 

MENIT 

SEBELUM SINTERING 

panjang (mm) lebar (mm) tebal (mm) 
spc 1 2 1 2 1 2 3

A 67.2 68.2 13.8 13.6 4.8 5.4 5.5 
B 68 68.3 13.5 13.8 4.8 5.3 5 
C 67.8 68.6 13.8 13.6 5 5 5.8 
D 67.4 68.6 13.8 13.5 5.5 4.8 5.5 
E 68.3 68 13.7 13.5 4.8 4.5 5.7 
F 67.7 68.6 13.6 13.5 8.3 8.4 8.4 
G 67.7 68.3 13.8 13.7 8.3 8.5 8.5 
H 67.5 68 13.7 13.6 8.2 8.3 8.4 
I 67.5 68 13.8 13.6 8.3 8.3 8.2 
J 67 68.3 13.8 13.6 8.4 8 8.6 

SETELAH SINTERING 

panjang (mm) lebar (mm) tebal (mm) 
spc 1 2 1 2 1 2 3

A 65.1 66.1 11.3 11.3 3.6 3.5 3.4 
B 64.4 65.2 11.3 11.7 3.8 3.8 3.4 
C 63 61.4 11.3 11.3 3.8 4.4 3.7 
D 64.3 64.5 11.3 11.2 3.5 3.9 3.5 
E 65.4 67 11.7 12.2 3.2 3.6 3.4 
F 64.2 64.6 11.3 11.2 6.3 6.5 6 
G 64.8 64.8 11.3 11 6.3 6.5 6 
H 63.5 63.5 11 10.9 6.6 6.8 5.7 
I 64.1 64.3 10.9 10.8 6.8 6.8 6.6 
J 63.5 63.9 11 11 6.8 7 6 
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LAMPIRAN 2. DATA DIMENSI SPESIMEN VARIASI WAKTU 10 

MENIT 

SEBELUM SINTERING 

panjang (mm) lebar (mm) tebal (mm) 
spc 1 2 1 2 1 2 3

A 68.3 68.5 13 14.7 6 6 5 
B 69 68.5 13.7 14.8 5.7 5.5 5.1 
C 68.4 69.4 12.7 14.6 6.7 6.4 5.4 
D 68.3 68.2 12.7 14.4 7 6.6 5.4 
E 68.5 68.5 13.6 14 5.8 5.4 5.3 
F 68.4 68.5 13.7 13.7 8.7 8.3 8.3 
G 68 68.6 13.9 13.6 8.6 9.1 8.8 
H 68.7 68.2 13 13.4 9 8.8 8.8 
I 68.7 69 12.7 13.7 9.1 9.1 8.8 
J 68.6 68.7 13.2 13.5 9.3 9.2 8.5 

SETELAH SINTERING 

panjang (mm) lebar (mm) tebal (mm) 
spc 1 2 1 2 1 2 3

A 63.7 64.3 11.5 11 4.5 4.4 4.2 
B 66 63 10.9 11.2 4.1 4.1 3.6 
C 65.1 65.5 11 11.3 4 3.7 3.4 
D 65 62 11 11.1 3.5 4 4 
E 65.1 64.5 11.1 11.4 3.8 4.4 3.7 
F 65.1 65.5 11 11.1 6.4 6.4 6.5 
G 63.6 64 11.1 11 7 7.2 6.6 
H 64 63.9 10.8 10.9 6.7 6.5 6.5 
I 65 65 11 11.6 6.4 6.4 5.7 
J 63.9 64.1 11.3 11 6.5 6.5 6.2 
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LAMPIRAN 3. DATA DIMENSI SPESIMEN VARIASI WAKTU 15 

MENIT 

SEBELUM SINTERING 

panjang (mm) lebar (mm) tebal (mm) 
spc. 1 2 1 2 1 2 3

A 68.2 68.6 13.7 13.4 5.7 5 5.4 
B 68.2 68.3 14 13.7 5.3 6 5.2 
C 68.1 68 13.8 14 5.5 5.8 5.5 
D 68.2 68.5 13.5 13.6 6 5.3 5.5 
E 68 69 14 13.8 5.8 5.4 5 
F 58.3 68.9 13.8 13.7 8.8 8.6 9.3 
G 68.1 68.8 13.6 13.6 9.8 10 9.7 
H 67.5 68.3 13.7 13.4 9.3 10.1 9.3 
I 68 68.5 13.5 13.6 9.5 9 9.8 
J 68.3 68.3 13.3 14.2 8.5 8.9 9 

SETELAH SINTERING 

panjang (mm) lebar (mm) tebal (mm) 
spc. 1 2 1 2 1 2 3

A 65.1 65.8 11 11 3.9 4.4 4 
B 63.5 65.2 11.2 11.2 3.8 4.7 3.8 
C 67 66 11.02 11 4 3.6 4.2 
D 64.2 64.5 11 11.1 4.3 4 3.7 
E 65 66.4 11.6 10.5 3.7 3.9 4.4 
F 63.3 64 11 10.9 7 7 6.5 
G 63 62.8 11 11 7.8 8.1 7 
H 63.8 64.3 11.3 11.8 6.8 7.6 7.5 
I 64 65.2 10.9 11.1 7.3 6.6 7.6 
J 64.5 65.5 11.1 11.2 6 7 6.7 
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LAMPIRAN 4. DATA DIMENSI SPESIMEN VARIASI WAKTU 20 

MENIT 

SEBELUM SINTERING 

panjang (mm) lebar (mm) tebal (mm) 
spc. 1 2 1 2 1 2 3

A 67.8 69.3 13.8 13.6 5 5 5.5 
B 68.4 69 13.6 13.8 5.1 5.3 5.4 
C 68.3 68.8 13.6 13.7 5.4 5.1 5.4 
D 68.3 68.3 13.4 13.8 5 5 5.3 
E 67 68.3 13.4 13.8 5.5 5.2 5.5 
F 68 69 13.6 13.6 8.6 8.7 8.3 
G 67.6 68 13.5 13.8 8.2 8.6 8.2 
H 67.8 68 13.8 13.6 8.5 8.7 8.4 
I 68 67.7 13.8 13.6 8.3 8.6 8.6 
J 67.5 67.4 13.4 13.9 8.3 8.5 8.5 

SETELAH SINTERING 

panjang (mm) lebar (mm) tebal (mm) 
spc. 1 2 1 2 1 2 3

A 65.8 67 12.3 12 3.9 3.6 4.2 
B 66.3 66.5 12.7 12 3.5 3.8 4.4 
C 63.4 65.8 11.4 11.1 4.6 3.7 3.8 
D 64.6 65.2 11 11.8 4.7 4.1 4 
E 66.1 65.9 11.4 12.4 4.3 3.5 4 
F 64 64 11.2 11.4 7.2 7.2 6.9 
G 64 65 11.4 11.4 6.7 6.8 7 
H 65 64.4 11.7 11.7 6.1 7.5 6.7 
I 64 64.4 11.3 11.5 6.8 7 6.6 
J 63.9 63.7 11.4 11.2 7 6.2 6.6 
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LAMPIRAN 5. DATA PENYUSUTAN SPESIMEN 

 

5 MENIT                       10 MENIT                   15 MENIT                   20 MENIT 

Rata-rata dimensi      Rata-rata dimensi        Rata-rata dimensi      Rata-rata dimensi 
Sebelum sintering      sebelum sintering         sebelum sintering       sebelum sintering 

p l t p l t p l t p l t
67.7 13.7 5.23  68.4 13.85 5.66  68.4 13.55 5.36  68.55 13.7 5.16 

68.15 13.65 5.03  68.75 14.25 5.43  68.25 13.85 5.5  68.7 13.7 5.26 
68.2 13.7 5.26  68.9 13.65 6.16  68.05 13.94 5.6  68.55 13.65 5.3 

68 13.65 5.26  68.25 13.55 6.33  68.35 13.55 5.6  68.3 13.6 5.1 
68.15 13.6 5 68.5 13.8 5.5  68.5 13.9 5.4  67.65 13.6 5.4 
68.15 13.55 8.36  68.45 13.7 8.43  63.6 13.75 8.9  68.5 13.6 8.53 

68 13.75 8.4  68.3 13.75 8.83  68.45 13.6 8.83  67.8 13.65 8.33 
67.75 13.65 8.3  68.45 13.2 8.86  67.9 13.55 8.56  67.9 13.7 8.53 
67.75 13.7 8.26  68.85 13.2 9  68.25 13.55 8.43  67.85 13.7 8.5 
67.65 13.7 8.33  68.65 13.35 9  68.3 13.75 8.8  67.45 13.65 8.43 

Setelah sintering          setelah sintering          setelah sintering           setelah sintering  

p l t p l t p l t p l t
65.6 11.3 3.5  64 11.25 4.36  65.45 11 4.1  66.4 12.15 3.9 
64.8 11.5 3.64  64.5 11.05 3.93  64.35 11.2 4.1  66.4 12.35 3.9 
62.2 11.3 3.96  65.3 11.15 3.7  66.5 11.01 3.93  64.6 11.25 4.03 
64.4 11.25 3.63  63.5 11.05 3.83  64.35 11.05 4  64.9 11.4 4.26 
66.2 11.95 3.4  64.8 11.25 3.96  65.7 11.07 4  66 11.45 4.73 
64.4 11.25 6.36  64.3 11.05 6.43  62.35 11 6.83  64 11.3 7.1 
64.8 11.15 6.18  63.8 11.05 6.93  62.9 11 7.63  64.5 11.4 6.83 
63.5 10.95 6  63.95 10.83 6.56  64.05 10.65 7.3  64.7 11.7 6.76 
64.2 10.85 6.36  65 11 6.16  64.6 10.75 7.16  64.2 11.4 6.35 
63.7 11 6.6  64 11.15 6.4  65 11.25 5.56  63.8 11.3 6.6 

Penyusutan           Penyusutan                             Penyusutan                          Penyusutan 

p l t p l t p l t p l t
0.031 0.175 0.331  0.064 0.188 0.28  0.043 0.188 0.235  0.031 0.199 0.244 
0.049 0.158 0.276  0.062 0.225 0.276  0.057 0.191 0.255  0.033 0.201 0.259 
0.088 0.175 0.247  0.052 0.183 0.299  0.023 0.21 0.298  0.058 0.214 0.24 
0.053 0.176 0.31  0.070 0.185 0.295  0.059 0.185 0.286  0.050 0.194 0.246 
0.039 0.121 0.32  0.054 0.203 0.280  0.041 0.204 0.259  0.024 0.19 0.246 
0.055 0.170 0.239  0.061 0.228 0.277  0.020 0.2 0.233  0.066 0.185 0.234 
0.047 0.189 0.264  0.066 0.196 0.275  0.081 0.191 0.136  0.049 0.194 0.232 
0.063 0.198 0.277  0.066 0.180 0.26  0.057 0.214 0.147  0.047 0.207 0.241 
0.052 0.208 0.23  0.056 0.217 0.316  0.053 0.207 0.151  0.054 0.198 0.253 
0.058 0.197 0.258  0.068 0.214 0.289  0.048 0.182 0.368  0.054 0.182 0.242 
0.053 0.177 0.2625  0.062 0.204 0.2897  0.0461 0.194 0.252  0.0463 0.195 0.2462 
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LAMPIRAN 6. DATA PENGUJIAN KEKUATAN LENTUR 
 

variasi t = 5 menit    

Tebal(mm) Lebar(mm)
Beban 
(N) 

Defleksi 
(mm) kek. Lentur  (MPa) 

2.6 10 12.8 4.31 12.2703 
2.6 10 13.67 4.25 13.0864 
2.5 9.8 11.73 4.87 12.5966 
2.7 9.9 11.8 4.18 10.5543 
2.7 10 11.4 3.49 9.9576 

11.6930
variasi t = 10 menit   
Tebal 
(mm) 

Lebar 
(mm) 

Beban 
(N) 

Defleksi 
(mm) kek. Lentur  (MPa) 

2.6 9.7 16.13 4.07 15.8558 
2.6 9.8 16.84 4.18 16.4243 
2.6 9.7 15.82 4.63 15.7547 
2.6 9.8 16.29 4.67 16.0734 
2.6 9.7 17.09 3.97 16.7640 

16.1744
variasi t = 15 menit    
Tebal 
(mm) 

Lebar 
(mm) 

Beban  
(N) 

Defleksi 
(mm) kek. Lentur  (MPa) 

2.7 10 15.37 4.4 13.6780 
2.6 10 15.04 4.08 14.3439 
2.7 10 14.93 4.51 13.3211 
2.7 9.8 15.49 4.78 14.1977 
2.6 9.9 15.83 4.37 15.3495 

14.1781
variasi t = 20 menit    
Tebal 
(mm) 

Lebar 
(mm) 

Beban  
(N) 

Defleksi 
(mm) kek. Lentur  (MPa) 

2.7 10 14.09 4.57 12.5899 
2.5 9.8 14.83 4.29 15.6980 
2.7 9.8 14.76 4.6 13.4676 
2.7 9.7 14.93 3.95 13.5628 
2.7 10 13.84 4.06 12.2235 

13.5083 
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LAMPIRAN 7. DATA PENGUJIAN KEKUATAN IMPAK 
 

m = massa pendulum                    α = sudut awal 
 R = panjang lengan pendulum     β = sudut pantul 
 g = 9,81 m/s2 β” = sudut pantul tanpa spesimen 
 

spc α β β"
lebar 
(cm) 

tebal 
(cm) massa(Kg) 

berat 
(N) 

R
(m) E  (J ) E gesek ( J ) 

Kek. Impact 
(J/m2)  

1 135 123 132 10.2 4.1 1.591 15.6 0.357 0.9067663 0.212082919 16611.27139 
2 135 123 132 10.2 4 1.591 15.6 0.357 0.9067663 0.212082919 17026.55317 
3 135 123 132 10.2 4.1 1.591 15.6 0.357 0.9067663 0.212082919 16611.27139 
4 135 124 132 10.2 4.1 1.591 15.6 0.357 0.8255365 0.212082919 14668.90518 
5 135 123 132 10.1 4.1 1.591 15.6 0.357 0.9067663 0.212082919 16775.73942 

16338.74811 
t = 10 menit            

spc α β β"
lebar 
(cm) 

tebal 
(cm) massa(Kg) 

berat 
(N) 

R
(m) E  (J ) E gesek ( J ) 

Kek. impact 
(J/m2)  

1 135 119 132 10 4.2 1.591 15.6 0.357 1.2458346 0.212082919 24613.13498 
2 135 120 132 10 3.9 1.591 15.6 0.357 1.1610446 0.212082919 24332.35071 
3 135 120 132 9.8 4 1.591 15.6 0.357 1.1610446 0.212082919 24208.20607 
4 135 120 132 9.8 4.2 1.591 15.6 0.357 1.1610446 0.212082919 23055.43435 
5 135 121 132 10 4 1.591 15.6 0.357 1.0771022 0.212082919 21625.4831 

23566.92184 
t = 15 menit            

spc α β β"
lebar 
(cm) 

tebal 
(cm) massa(Kg) 

berat 
(N) 

R
(m) E (J ) E gesek ( J ) 

Kek. Impact 
(J/m2)  

1 135 122 132 10.1 3.8 1.591 15.6 0.357 0.9940331 0.212082919 19597.74817 
2 135 122 132 10 4 1.591 15.6 0.357 0.9940331 0.212082919 18442.22057 
3 135 123 132 10.2 4 1.591 15.6 0.357 0.9118624 0.212082919 16984.93785 
4 135 121 132 10 3.9 1.591 15.6 0.357 1.0771022 0.212082919 21326.90641 
5 135 122 132 10 1.591 15.6 0.357 0.9940331 0.212082919 18617.86076 

18993.93475 
t = 20 mntmenit 

spc α β β"
lebar 
(cm) 

tebal 
(cm) massa(Kg) 

berat 
(N) 

R
(m) E (J ) E gesek ( J ) 

Kek. Impact 
(J/m2)  

1 135 122 132 10 4 1.591 15.6 0.357 0.9940331 0.212082919 18617.86076 
2 135 123 132 10 4.2 1.591 15.6 0.357 0.9118624 0.212082919 16020.59156 
3 135 121 132 10.1 4.1 1.591 15.6 0.357 1.0771022 0.212082919 20093.36409 
4 135 123 132 10.2 4.1 1.591 15.6 0.357 0.9118624 0.212082919 16733.12863 
5 135 123 132 10 4 1.591 15.6 0.357 0.9118624 0.212082919 16661.41523 

17625.27206 
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LAMPIRAN 8. PERHITUNGAN MIXING SERBUK KOMPOSIT 
 

Mixing Serbuk Komposit 

(Penetuan densitas serbuk campuran serta perhitungan trialnya) 

1. Cylinder  

Vol  = td 2)(
4
π

= cmxcm 056,10)64,8(
4

2π

= 589,85 cm3

2. Volume Isi (serbuk dan bola baja) : 30% jar …………(German, 1994) 

 = 0,3 x 589,85 cm3

= 176,95 cm3

3. Perbandingan Massa Bola baja terhadap serbuk isi = 6 : 1 wt. ........ 

Bola baja (gotri)  massa @ 1 = 1 gram 

 Diameter = 6,3 mm 

 Volume = 3)15,3(
3

4 mmπ = 0,13 cm3

Serbuk  HDPE  : 70 % vol. serbuk campuran  

 : ρ = 0,204 gr/cm3

Karet  : 20 % vol. serbuk campuran 

 : ρ = 0,109 gr/cm3

PET  : 10 %  vol. serbuk campuran  

 : ρ = 0,267 gr/cm3

I. Trial Pertama 

Bola baja 200 buah 

Massa Bola baja 200 x 1 gr = 200 gram 

vol = 200 gotri x 0,13 cm3

= 26 cm3

Volume tersisa untuk serbuk = 176,95 – 26 

 = 150,95 cm3

Komposisi serbuk : 1/6 x 200 = 26 gr 

1. HDPE = 70 % x volume tersisa x ρ
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= 70 % x 150,95 cm3 x 0,204 gr/cm3

= 21,42 gr

2. Karet  = 20 % x volume tersisa x ρ

= 20 % x 150,95 cm3 x 0,109 gr/cm3

= 3,27 gr. 

3. PET = 10 % volume tersisa x ρ

= 10 % x 150,95 cm3 x 0,267gr/cm3

= 4,005 gr

4. Massa serbuk Total = HDPE + Karet + PET 

 = 21,42 gr + 3,27 gr. + 4,005 gr  

 = 28,69 gr 

5. Perbandingan awal dan akhir perhitungan : 26 ~ 28,69 gr. 

II. Trial Kedua 

Bola baja 28,69 gr x 6 = 172,14 gr 

 Terdapat 172 gotri 

 Vol = 0,13 cm3 x 172 buah 

 = 22,36 cm3

Volume tersisa = 176,95 – 22,36 = 154,59 cm3

Komposisi Serbuk :  

1. HDPE = 70 % x volume tersisa x ρ

= 70 % x 154,95 cm3 x 0,204 gr/cm3

= 22,07 gr. 

2. Karet  = 20 % x volume tersisa x ρ

= 20 % x 154,95 cm3 x 0,109 gr/cm3

= 3,37 gr. 

3. PET = 10 % volume tersisa x ρ

= 10 % x 154,95 cm3 x 0,267 gr/cm3

= 4,13 gr. 

4. Massa serbuk Total = HDPE + Karet + PET 

 = 22,07 gr. + 3,37 gr. + 4,13 gr. 

 = 29,57 gr 
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5. Perbandingan awal dan akhir perhitungan : 28,69~ 29,57 

gr 

III. Trial Ketiga 

Bola baja 29,57 gr. X 6 = 177,42 gr  

 = terdapat 177 buah gotri 

 Vol   = 0,13 cm3 x 177 buah 

 = 23 cm3

Volume tersisa : 176,95 – 23 cm3 = 153,94 cm3

1. HDPE = 70 % x volume tersisa x ρ

= 70 % x 153,94 cm3 x 0,204 gr/cm3

= 21,98 gr

2. Karet  = 20 % x volume tersisa x ρ

= 20 % x 153,94 cm3 x 0,109 cm3

= 3,35 gr. 

3. PET = 10 % volume tersisa x ρ

= 10 % x 153,94 cm3 x 0,267 gr/cm3

= 4,11 gr.  

4. Massa serbuk Total = HDPE + Karet + PET 

 = 21,98 gr. + 3,35 gr. + 4,11 gr. 

 = 29,44 gr

5. Perbandingan awal dan akhir perhitungan : 29,57~ 29,44gr. 

IV. Hasil Trial sudah mendekati

Jadi Untuk volume masing-masing serbuk dalam sekali mixing adalah 

1. HDPE : 153,94 cm3 x 70 % = 107,76 cm3

2. Karet : 153,94 cm3 x 20 % = 30,78 cm3

3. PET  : 153,94 cm3 x 10 % = 15,39 cm3

Perhitungan densitas serbuk campuran 

 









++

++
=

K

K

HDPE

HDPE

PET

PET

KHDPEPET
c WWW

WWW

ρρρ

ρ

109,0
35,3

204,0
98,21

267,0
11,4

35,398,2111,4

++

++=cρ = 0,19134 gr/cm3 = 191,34 kg/m3
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