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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1.  Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang timbul akibat meningkatnya aktivitas manusia 

adalah sampah. Apabila dilihat dari nilai ekonomi, sampah dapat dikatakan tidak 

memiliki nilai sama sekali, bahkan bisa bernilai negatif. Penelitian mengenai daur 

ulang sampah atau pengolahan sampah menjadi material baru yang berkualitas, 

sangatlah menarik untuk dikaji. Dengan pemanfaatan sampah kota sebagai material 

pengisi (filler) diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut. 

Komposit dapat dibuat dari berbagai macam serat pertanian, sampah kertas 

dan sampah plastik. Komposit ini memiliki jangkauan yang luas sifatnya dan dapat 

digunakan pada berbagai macam kebutuhan dan produk unggulan, contohnya produk 

komposit yang dibuat dengan tangan sebagai panel interior, pelapis tembok, 

penyekat, pintu, lantai, kontruksi dan material kotak pengemas, karton serta palet 

(Krzysik dan Youngest, 1991). 

Menurut Katz dan Milewski, (1978) filler secara umum tidak digunakan 

untuk meningkatkan sifat-sifat mekanik material tetapi lebih pada meningkatkan 

aspek kelakuan komposit yang lain, seperti mengurangi berat, mengurangi biaya dan 

perlindungan terhadap radiasi ultraviolet. Filler memberikan kemudahan/fleksibilitas 

dalam desain dimensi komposit yang diinginkan, dan selain sebagai material pengisi, 

material serbuk atau serpih juga digunakan sebagai material penguat komposit tetapi 

tidak seefektif fiber (Gibson, 1994). 

Han, dkk, (2003), mengungkapkan bahwa komposit polypropylene-serbuk 

sekam padi dengan fraksi berat serat 10%, 20%, 30%, dan 40% mempunyai kekuatan 

tarik dan impak yang menurun seiring dengan pertambahan fraksi berat serbuk sekam 

padi. Sedangkan modulus tariknya meningkat seiring dengan pertambahan fraksi 

berat serbuk sekam padi. Bentuk dan ukuran filler juga berpengaruh besar terhadap 

komposit yang dihasilkan. Filler dengan bentuk yang tidak beraturan (irregular), 

kekuatan kompositnya menurun disebabkan oleh ketidakmampuan filler mendukung 

tegangan yang disalurkan dari matrik polimer (Ismail, dkk, 2002). 
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Biswas, dkk, (2001) membandingkan diantara komposit thermoset, komposit 

dengan matrik phenol formaldehyde (PF) menunjukkan kekuatan dan modulus paling 

tinggi daripada komposit epoxy dan diikuti komposit polyester, karena kekuatan 

ikatan antar muka serat-matrik (interfacial bond) meningkat dengan urutan PF> 

epoxy>polyester. 

Meninjau masalah sampah, selama ini sebagian besar usaha yang dilakukan 

dalam penanganan sampah di Indonesia adalah menimbun langsung (open dumping) 

di lahan terbuka atau tempat pembuangan akhir (TPA). Cara ini banyak diterapkan 

karena murah dan mudah dilakukan. Namun demikian, cara ini juga belum dapat 100 

% mengurangi jumlah sampah, sehingga akan muncul masalah baru ketika 

kemampuan TPA sudah tidak seimbang lagi dengan sampah yang dihasilkan.  

Potensi sampah kota di Indonesia pada tahun 2000 adalah sebesar 100.000 

ton per hari, sedangkan untuk kondisi sampah kota yang dihasilkan oleh beberapa 

kota di Jawa Tengah sebagai berikut Surakarta menghasilkan sampah kota sebesar 

267 ton per hari Semarang menghasilkan 727 ton per hari dan Magelang 

menghasilkan 63 ton per hari (Sudrajat, 2004). Dari sekian banyak sampah kota yang 

dihasilkan tersebut sampah plastik yang menjadi permasalahan utama mempunyai 

sumbangan sebesar 2% sehingga dalam satu hari dapat menghasilkan 2000 ton, 

sedangkan kondisi potensi sampah plastik di Surakarta sebesar 5,34 ton per hari 

(Sudrajat, 2004). 

Penanganan sampah di Surakarta juga menerapkan cara menimbun langsung 

(open dumping). TPA Putri Cempo merupakan tempat pembuangan akhir sampah 

kota yang terletak di daerah kelurahan Mojosongo kota Surakarta. Adapun fungsi 

dari TPA ini sebagai tempat penimbunanan sampah kota yang terkumpul dari daerah 

Surakarta dan sekitarnya,  lahan yang dimiliki TPA Putri Cempo ±14 hektar, dengan 

produksi sampah di Surakarta yang mencapai kurang lebih 270 ton per hari, 

diperkirakan TPA ini dapat menampung sampah dalam jangka waktu ±5 tahun 

kedepan. 

Oleh karena itu, penelitian ini diajukan sebagai harapan untuk dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah lingkungan akibat sampah kota 

dan sebagai bentuk usaha untuk pengembangan material baru yang murah dan ramah 

lingkungan. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan atas dasar satu pertanyaan, “Bagaimana pengaruh 

fraksi berat filler sampah kota dan variasi binder, terhadap sifat fisik dan sifat 

mekanik komposit-sampah kota?” 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk menentukan arah penelitian yang baik, ditentukan batasan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bahan dasar yang digunakan adalah sampah jenis organik (kertas dan dedaunan) 

serta sampah jenis anorganik (plastik dan gelas/kaca). 

b. Variasi binder yang digunakan dalam pembuatan benda uji adalah Resin 

Unsaturated Polyester Yukalac® type 157 BQTN EX dan Pati Kanji (Cassava 

Starch). 

c. Sifat fisik yang ingin diketahui adalah densitas sedangkan sifat mekanik yang 

ingin diketahuai adalah kekuatan impak,  kekuatan tarik dan kekuatan geser. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah: 

a. Menyelidiki pengaruh fraksi berat filler sampah kota dan variasi binder, terhadap 

sifat fisik dan sifat mekanik komposit-sampah kota. 

b. Mengetahui karakteristik mekanik dari komposit sampah-kota yang paling 

optimum. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Didapatkan data mengenai karakteristik mekanik komposit sampah kota, 

terutama kekuatan impak, kekuatan tarik dan kekuatan geser. 

b. Didapatkan data pengaruh fraksi berat filler sampah kota dan variasi binder 

terhadap karakteristik mekanik komposit  sampah kota. 

c. Sebagai alternatif penanganan masalah sampah. 
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1.6.Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi dasar-dasar dan latar belakang pengambilan tugas akhir dan 

penyusunan skripsi. 

BAB II  : DASAR TEORI 

Berisi tentang tinjauan pustaka, dasar teori komposit dan penjelasan 

unsur-unsur penyusunnya. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang cara pembuatan komposit, penyiapannya menjadi 

spesimen uji, dan prosedur pengujiannya. 

 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi data hasil pengujian dan pembahasannya 

 BAB V   : PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Material komposit dalam bentuk komposit panel telah banyak digunakan 

untuk berbagai aplikasi struktural maupun non struktural, seperti untuk furniture dan 

struktur pendukung pada gedung (Youngquist, 1997). Serat alam sebagai filler 

komposit polimer mulai banyak digunakan sebagai pengganti filler sintetik dalam 

kehidupan sehari-hari, mengingat serat alam ini memiliki banyak kelebihan 

dibanding serat buatan. Kelebihan-kelebihan utama menggunakan serat alam sebagai 

filler pada plastik yaitu densitasnya rendah, non abrasif, mudah didaur ulang, mampu 

hancur sendiri dialam (biodegradable), mampu sebagai bahan pengisi dengan level 

tinggi sehingga menghasilkan sifat kekakuan yang tinggi, tidak mudah patah, jenis 
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dan variasinya banyak, hemat energi, dan murah (Rowell, dkk, 1997). Kelebihan 

lainnya adalah tidak berbahaya bagi kesehatan (Thwe, dkk, 2002). 

Penelitian oleh Muehl, dkk, (2004) menyimpulkan bahwa panel komposit 

yang terbuat dari sampah kertas memiliki sifat mekanik yang rendah ketika 

dipadukan dengan phenollic resin 5% dan 10% polypropylene dibandingkan dengan 

panel komposit dari serat kenaf. Meskipun demikian, panel komposit dari sampah 

kertas lebih tahan terhadap kelembaban daripada panel komposit dari kenaf, selain itu 

disimpulkan bahwa penggunaan polypropylene dapat menurunkan sifat mekanik 

panel komposit. Pembuatan komposit pada penelitian ini menggunakan metode cetak 

tekan dengan tekanan maksimum 12 Mpa untuk serat kenaf dan 8.1 Mpa untuk panel 

yang terdapat kandungan kertasnya. 

Stark dan Rowlands, (2002) mengungkapkan bahwa komposit yang diperkuat 

serat tanaman, sifat-sifat mekanisnya akan meningkat secara linear seiring dengan 

pertambahan persen berat serat, karakteristik mekanik yang meningkat adalah 

kekuatan tarik, kekuatan bending serta kekuatan impak. Dalam penelitiannya Stark 

dan Rowlands menggunakan komposit serat kayu-polypropylene dengan fraksi berat 

pada 20% dan 40%. Osswald (1995) mengungkapkan bahwa penambahan jumlah 

serat harus diiringi dengan ikatan serat-matrik yang baik sehingga akan 

meningkatkan kekuatan tarik komposit. 

Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh komposisi dan gaya tekan 

pengepresan terhadap karakteristik serapan bunyi material akustik alternatif yang 

berbahan dasar sampah, koefisien serapan bunyi maksimum benda uji variasi 

komposisi dicapai pada komposisi 70 % organik-30 % anorganik, yaitu 0,174 pada 

frekuensi 800 Hz. Komposit ini menggunakan serbuk sampah kota dengan ukuran 

serbuk ±20 mesh, sedangkan sampah organik yang dipakai berupa kertas dan 

dedaunan (kertas 35%, daun 35%) dan sampah anorganik yang digunakan berupa 

plastik dan kaca (plastik 15%, kaca 15%) (Nugroho, 2006). Penelitian ini kemudian 

dilanjutkan oleh Bambang (2006), meneliti mengenai karakteristik serapan bunyi 

panel akustik yang berbahan dasar berupa sampah kota dengan variasi fraksi berat 

filler sampah kota. Pada penelitian ini menggunakan jenis pengikat berupa resin UP 

157 BQTN EX, dengan perlakuan awal serbuk sampah kota pada temperatur 100oC 

selama 1 jam untuk mendapatkan serbuk dengan kadar air ±7%, sedangkan cure 
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komposit dilakukan pada suhu kamar selama 24 jam dan dilanjutkan dengan post 

cure pada temperatur 60oC selama 4 jam. 

 

2.2.  Pengertian Komposit 

Kata komposit (composite) merupakan kata sifat yang berarti susunan atau 

gabungan. Komposit berasal dari kata kerja “to compose” yang berarti menyusun 

atau menggabung. Jadi secara sederhana bahan komposit berarti bahan gabungan dari 

dua atau lebih bahan yang berlainann. Dalam hal ini gabungan bahan ada dua 

macam: 

a. Gabungan makro : 

· Bisa dibedakan secara visual  

· Penggabungan lebih secara fisis dan mekanis  

· Bisa dipisahkan secara fisis dan mekanis 

b. Gabungan mikro : 

· Tidak bisa dibedakan secara visual 

· Penggabungan ini lebih secara kimia 

· Sulit dipisahkan, tetapi dapat dilakukan secara kimia 

Karena bahan komposit merupakan bahan gabungan secara makro, maka 

bahan komposit dapat didefinisikan sebagai suatu sistem material yang tersusun dari 

campuran/kombinasi dua atau lebih unsur-unsur utamanya yang secara makro 

berbeda di dalam bentuk dan atau komposisi material pada dasarnya tidak dapat 

dipisahkan. (Schwartz, 1984) 

Berdasarkan cara penguatannya komposit dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

(Jones, R.M, 1975)  

a. Komposit penguatan partikel 

b. Komposit penguatan serat 

c. Komposit penguatan struktural 

Dari ketiga jenis penguatan komposit ini, penelitian ini diarahkan pada 

pengembangan komposit berpenguat partikel, karena dalam proses pembuatannya 

sampah kota digiling menjadi partikel-partikel kecil yang akan diikat dengan matrik 

pengikat (bahan adhesive). 
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Gambar 2.1 Contoh produk panel komposit (dari kiri ke kanan), 

 playwood, OSB, particleboard, MDF, hardboard 

 

2.2.1. Klasifikasi Komposit Panel 

Tipe material komposit umumnya diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan 

ukuran partikelnya, densitas (masa jenis) dan jenis proses pembuatannya. Berikut 

merupakan gambaran klasifikasi papan komposit berbasis kayu (wood composite 

board) : 

 
Gambar 2.2  Klasifikasi wood composite board berdasar ukuran partikel, densitas 

 dan  tipe prosesnya. (Suchsland and Woodson 1986). 
 

Berikut merupakan penjelasan mengenai berbagai macam komposit panel 

yang dapat diproduksi dengan mudah dari berbagai sumber lignoselulosic (serat 

selulosa) 

a. Fiberboard 

Merupakan material selulosa yang pertama direduksi menjadi serat atau serat 

bundles yang diolah dengan pembuatan khusus hingga menjadi panel fiberboard. 

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



 8 

Fiberboard sendiri diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu, insulating board, 

medium density fiberboard, dan hardboard. Untuk cakupan penggunaan dan 

pengembangan produk khusus klasifikasi board/papan ini memerlukan definisi lebih 

lanjut dari produk yang dijelaskan pada tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3  Klasifikasi produk panel fiberboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Insulating board 

Insulating board adalah istilah umum untuk suatu panel yang terbuat 

dari serat homogen dari serat selulosa interfelted yang diperkuat dibawah 

tekanan dan pemanasan hingga densitasnya antara 160 - 500 kg/m3. 

2) Medium Density Fiberboard 

Medium density fiberboard (MDF) dibuat dari serat selulosa yang 

dikombinasikan dengan resin sintetik. Teknologi dry proces yang digunakan 

dalam pembuatan MDF adalah kombinasi yang digunakan dalam industri 

particleboard dan hardboard. Berikut adalah tiga tingkatan densitas 

(kerapatan) MDF : 

Low <640 kg/m3 

Medium 640 – 800 kg/m3 

High >800 kg/m3  
 

3) Hardboard 

Hardboard adalah istilah umum yang digunakan untuk panel yang 

terbuat dari serat selulosa interfelted yang diperkuat dibawah panas dan 

tekanan dengan kerapatan 500kg/m3 atau lebih. 

Density / kerapatan Tipe board / papan 
 

Kg/m3 lb/ft3 

Insulation board 

Medium density fiberboard 

Medium density hardboard 

Hardboard 

High density hardboard 

160-500 

64-800 

500-800 

500-1450 

800-1280 

10-31.2 

40-50 

31.2-50 

31.2-90 

50-80 
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b. Particleboard 

Panel particleboard merupakan produk board yang secara khas dibuat 

dari partikel lignoselulosic dan flake yang terikat bersama-sama dengan lem 

sintetik dibawah panas dan tekanan. Ukuran tingkatan kerapatan/densitas 

particleboard adalah sama dengan MDF. 

c. Mineral-Bonded Panel (panel ikatan mineral) 

Didalam Mineral-bonded panel, serat lignosesulosic dicampur dengan 

pengikat anorganik, seperti magnesium oxysulphate, gips magnetis, atau 

Portland Semen. Panel ini memiliki kerapatan antara 290-1.250 kg/m3. Agro 

fiber dapat dicampur dengan semen, dibentuk mat dan dipres hingga didapat 

kerapatan 460-640 kg/m3 dalam pembuatan  panel.  

 

 

 

2.2.2.   Matrik / pengikat 

Gibson R.F, (1994) mengatakan bahwa matrik dalam struktur komposit bisa 

berasal dari bahan polimer, logam, maupun keramik. Matrik secara umum berfungsi 

untuk mengikat serat menjadi satu struktur komposit. Matrik memiliki fungsi : 

a. Mengikat serat menjadi satu kesatuan struktur 

b. Melindungi serat dari kerusakan akibat kondisi lingkungan 

c. Mentransfer dan mendistribusikan beban ke serat  

d. Menyumbangkan beberapa sifat seperti, kekakuan, ketangguhan dan tahanan 

listrik. 

Diantara jenis matrik yang ada, matrik polimer adalah yang paling luas 

penggunaannya. Berdasarkan ikatan antar penyusunnya, polimer dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu resin thermoplastic dan resin thermoset. Polimer thermoplastic 

adalah jenis polimer yang dapat mencair apabila mengalami pemanasan dan akan 

mengeras kembali setelah didinginkan dan perilakunya bersifat reversible  atau bisa 

kembali ke kondisi awal, sedangkan polimer thermoset bersifat lebih stabil terhadap 

panas dan tidak mencair pada suhu tinggi serta perilakunya bersifat irreversible atau 

tidak bisa kembali ke kondisi awal. 
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Particleboard tradisional umumnya dibuat dengan menggunakan resin 

thermoset seperti, phenol-formaldehyde, urea formaldehyde, melamine-

formaldehyde, dan isocyanate. Namun saat ini penggunaan resin formaldehyde 

semakin ditinggalkan, karena pada penggunaan formaldehyde dengan konsentrasi 

lebih dari 0,1 ppm (part per milion) dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti 

suara sengau dan kerongkongan tersumbat, membakar mata atau sakit kepala yang 

dapat meningkatkan resiko tumbuhnya kanker (US EPA 1995) (Anderson, 2005).  

Sebagai alternatif kini digunakan resin yang lebih ramah linkungan seperti 

polyurethane, namun dalam penelitian ini digunakan resin Unsaturated polyester. 

Unsaturated polyester merupakan resin cair dengan viskositas rendah, dan akan 

mengeras pada suhu kamar dengan penggunaan katalis. Keunggulan dari resin ini 

antara lain pengerjaannya mudah, proses pengerasan atau curing cepat tanpa 

menimbulkan gas, warnanya terang, dimensinya stabil dan memiliki sifat fisik dan 

tahanan listrik yang baik. 

 

2.2.3. Katalis 

Katalis adalah cairan kimia yang berfungsi untuk mempercepat jalannya 

reaksi pada proses polimerisasi tanpa ikut bereaksi dengan bahan tersebut. Tanpa 

adanya katalis proses pengerasan resin dapat berlangsung sangat lama pada 

temperatur ruangan.  

Jenis katalis yang digunakan dalam penelitian ini adalah MEKP (Methyl Ethyl 

Ketone Peroksida) dengan konsentrasi 1 %. Dengan tambahan katalis ini, resin akan 

mengeras seperti gel dalam 15 menit dan mengeras sepenuhnya dalam 24 jam.  

 

2.3.  Sifat Fisik dan Sifat Mekanik 

2.3.1. Densitas 

Densitas/kepadatan merupakan suatu indikator penting suatu cakupan 

komposit, karena sangat mempengaruhi sifat dari material komposit. Uji densitas 

komposit ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Penimbangan 

Merupakan pengujian specific gravity (densitas relatif) dan densitas dengan cara 

membandingkan densitas spesimen dengan densitas fluida. Pengujian ini 
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dilakukan dengan cara mengukur massa komposit di udara bebas dan di dalam air, 

kemudian specific gravity (Sp gr) dihitung dengan rumus: (ASTM D 792) 

 Sp gr = 
)( bwa

a
-+

          (2.1) 

Sedangkan untuk menghitung densitas komposit ( cr ) digunakan rumus: 

  cr  = Sp gr x wr          (2.2) 

Dimana: cr  = densitas komposit      kg/m3 

  Sp gr = specific gravity     

  wr  = densitas air (997,6 kg/m3,27oC) 

2. Pengukuran 

Sesuai dengan ASTM D 1037 untuk panel komposit, pengukuran nilai densitas 

dilakukan dengan mencari berat kering, yaitu menimbang spesimen pada kondisi 

kering (suhu dan lamanya pengeringan dicatat), kemudian dilakukan pengukuran 

panjang, lebar dan tebal spesimen. Untuk tebal spesimen ditentukan dengan 

mengukur pada setiap sudut panel dan tengah-tengah panel kemudian dirata-rata. 

Densitas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

lxwxt
m

=r          (2.3) 

dimana : cr  = densitas komposit     kg/m3  

l = panjang      m 

w = lebar       m 

t = tebal       m 

 

2.3.2. Kekuatan dan Modulus Tarik Komposit 

    Dimana: Sp gr = specific gravity  

a  = massa spesimen di udara. gr 

b  = massa spesimen (dan sinker jika ada) di dalam air. gr 

w  = massa total sinker (jika ada) yang terendam 

seluruhnya, serta kawat untuk menggantungkan 

spesimen yang terendam sebagian. 

gr 
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Uji tarik yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada standar ASTM D 

1037. Dari pengujian tarik akan diperoleh data berupa beban maksimum yang dapat 

ditahan komposit sebelum patah dan pertambahan panjang. Dari data-data tersebut 

dapat dicari nilai kekuatan tarik (tegangan), regangan dan modulus elastisitas 

komposit. Besarnya nilai kekuatan tarik komposit dapat dihitung dengan persamaan: 

A
P

c =s             (2.4) 

 

dimana:   =cs kekuatan tarik komposit        MPa 

 P   = beban maksimum        N 

 A   = luas penampang rata-rata komposit      mm2 

Besarnya regangan adalah jumlah pertambahan panjang akibat pembebanan 

dibandingkan dengan  panjang daerah ukur (gage lengh) dan dinyatakan dalam 

persamaan: 

 
L
Lde =            (2.5) 

 

dimana:  e  = regangan  

 Ld  = pertambahan panjang         mm 

 L  = panjang daerah ukur (gage lengh)        mm 

 

Modulus elastisitas adalah harga yang menunjukkan kekuatan komposit pada 

daerah proporsionalnya. Pada daerah proporsional ini deformasi yang terjadi masih 

bersifat elastis dan masih berlaku hukum Hooke. Besarnya nilai modulus elastisitas 

komposit merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan pada daerah 

proporsionalnya, yang dinyatakan dengan persamaan: 

 
e
s

=E                 (2.6) 

dimana: E  = Modulus elastisitas        MPa 

 cs  = Kekuatan tarik komposit       MPa 

 e  = Regangan 
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2.3.3. Kekuatan Geser Komposit (Compression Shear Stress) 

Untuk mengetahui kekuatan geser tekan komposit dilakukan pengujian 

compression shear dengan mengacu pada standar ASTM D1037 96a. Pada pengujian 

ini, material komposit yang berbentuk plat dengan dimensi tertentu, dikenakan beban 

tekan pada arah vertikal dan diletakkan pada dua buah bidang geser yang membentuk 

sudut 45o. Pengujian geser tekan digunakan untuk mengetahui kualitas ikatan panel 

komposit, yang mana spesimen mengalami pembebanan arah tegak lurus terhadap 

permukaan (perpendicular to surface). Skema pengujian geser tekan diperlihatkan 

pada gambar 2.4. 

Mekanisme kerja dari mengujian ini, dimulai pada saat balok pendukung atas 

dikenai beban tekan, maka spesimen akan tergeser oleh palang penggeser. Dengan 

adanya bidang geser yang bersudut 45o, mengakibatkan balok pendukung bawah 

bergeser ke kiri, bersamaan dengan rusaknya spesimen uji.  

 
Gambar 2.4. Skema pengujian geser tekan komposit 

 

Dari pengujian ini akan didapatkan nilai kekuatan geser maksimum yang 

dapat ditahan panel komposit. Dari data yang diperoleh akan didapatkan nilai 

tegangan geser maksimum material. Tegangan geser maksimum dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan : 

APT 2/=             (2.7) 

 

dimana : T = Kekuatan geser maksimum         Mpa 

  P = Beban maksimum         N 
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  A = Luas penampang geser         mm2 

 

2.3.4. Kekuatan Impak Komposit 

Kekuatan material komposit terhadap beban kejut dapat diketahui dengan 

melakukan uji impak pada material komposit tersebut. Dengan uji impak ini dapat 

diketahui tingkat kegetasan atau ketangguhan dari material. Kekuatan impak 

komposit sangat bergantung pada ikatan antar penyusun material komposit tersebut. 

Semakin kuat ikatan tersebut, maka akan semakin tinggi pula kekuatan impaknya. 

Pada penelitian ini digunakan metode pengujian Impact Charpy dengan mengacu 

pada standar ASTM D 5942. 

Besarnya energi yang diperlukan pendulum untuk mematahkan spesimen material 

komposit dihitung dengan persamaan: 

 ( ) ( ) ú
û

ù
ê
ë

é
÷
ø
ö

ç
è
æ

+
+

---=
'

cos'coscoscos..
aa
baaaabRWE        (2.8) 

 

dimana: 

=E energi serap/energi yang diperlukan pendulum untuk mematahkan 

spesimen (Kg.cm) 

=W  berat pendulum(Kg) 

=R  jarak antara pusat gravitasi dan sumbu pendulum (cm) 

=a  sudut pendulum sebelum diayunkan  

=b  sudut ayunan pendulum setelah mematahkan spesimen  

='a  sudut ayunan pendulum tanpa spesimen 

Untuk kekuatan Impact charpy (acU) diperoleh dengan menggunakan rumus: 

  acU  = 1000x
hxb

Eserap           (2.9) 

dimana: acU = kekuatan impact Charpy      kJ/m2 

  serapE  = energi yang diserap       Joule 

  h = tebal spesiman        mm 

b = lebar spesimen        mm 
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2.3.5. Komposisi 

Jumlah perbandingan yang biasanya digunakan dalam pembuatan komposit 

adalah rasio berat (fraksi berat) dan rasio volume (fraksi volum), hal ini dikarenakan 

satuan dari matrik dan penguat biasa dihitung dengan satuan berat dan volume (Quin 

J.A.) 

a. Fraksi Berat (w ) 

sitberatkompo
kberatmatri

matrik =w       (2.10) 

matrikserat sitberatkompo
beratserat ww -== 1              (2.11) 

b. Fraksi Volum (v) 

ositvolumekomp
ikvolumematr

vmatrik =       (2.12) 

matrikserat v
ikvolumematr
tvolumesera

v -== 1        (2.13) 

2211

11
1 rwrw

rw
+

=v          (2.14) 

dimana :  ωserat = Fraksi berat serat 

ωmatrik  = Fraksi berat matrik 

  vserat = Fraksi volume serat 

  vmatrik = Fraksi volume matrik 

 

2.4.  Tinjauan Umum Sampah 

Sampah adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik 

berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga maupun dari pabrik sebagai 

sisa proses industri (Apriadji, 1990). 

Menurut Bahar (1986) secara umum sampah dapat dibagi atas dua golongan, 

yaitu sampah yang mudah terurai (degradable refuse) dan sampah yang tidak mudah 

atau tidak dapat terurai (nondegradable refuse). Degradable refuse yaitu sampah 

yang mudah terurai secara alami melalui proses fisis, kimiawi maupun biologis. 

Biasanya sampah golongan ini berasal dari bahan-bahan organik, seperti sampah 

sayuran dan buah-buahan, dedaunan, sisa makanan, bangkai binatang dan lain-lain. 

Nondegradable refuse adalah sampah yang tidak dapat diuraikan atau sulit diuraikan 
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secara alami melalui proses fisis, kimiawi dan biologis. Nondegradable refuse 

biasanya berasal dari bahan anorganik, bahan sintetis dan bahan keras lainnya, seperti 

metal, kaca, keramik dan lain-lain. 

Sampah juga dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu 

didasarkan atas asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat dan jenisnya. 

Penggolongan sampah tersebut berguna untuk mengetahui jenis sampah dan sifat-

sifatnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam penanganan dan pemanfaatan sampah. 

a. Penggolongan Sampah Berdasarkan Asalnya 

Berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Sampah dari hasil kegiatan rumah tangga.  

2) Sampah dari hasil kegiatan industri/pabrik 

3) Sampah dari hasil kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan.  

4) Sampah dari hasil kegiatan perdagangan. 

5) Sampah dari hasil kegiatan pembangunan. 

6) Sampah di jalan raya. 

b. Penggolongan Sampah Berdasarkan Komposisinya 

Berdasarkan komposisinya, sampah juga dapat dibedakan menjadi: 

1) Sampah yang seragam (sejenis).  

2) Sampah yang tidak seragam (campuran). 

c. Penggolongan Sampah Berdasarkan Bentuknya 

Berdasarkan bentuknya sampah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 

diantaranya: 

1) Sampah berbentuk padatan (solid), misalnya daun, kertas, karton, kaleng, 

plastik. 

2) Sampah berbentuk cairan, misalnya bekas air pencuci, bahan cairan yang 

tumpah.  

3) Sampah berbentuk gas, misalnya karbon dioksida, ammonia dan gas-gas yang 

lain.  

d. Penggolongan Sampah Berdasarkan Lokasinya 

Berdasarkan lokasi terdapatnya sampah, maka sampah dapat dibedakan menjadi: 

1) Sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar. 
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2) Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar 

perkotaan, misalnya di desa, di daerah pemukiman dan pantai. 

e. Penggolongan Sampah Berdasarkan Proses Terjadinya 

Berdasarkan proses terjadinya, sampah dapat dibedakan menjadi: 

1) Sampah alami, terjadi karena proses alamiah. 

2) Sampah non-alami, terjadi karena kegiatan-kegiatan manusia. 

f. Penggolongan Sampah Berdasarkan Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibedakan menjadi: 

1) Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik 

dan oleh karenanya tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. 

Sampah organik, yang terdiri atas daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, 

sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah.  

2) Sampah anorganik, terdiri dari kaleng, plastik, besi dan logam-logam lainnya, 

gelas, mika atau bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik.  

g. Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenisnya 

Berdasarkan jenisnya, sampah dapat digolongkan menjadi: 

1) Sampah makanan 

2) Sampah kebun/pekarangan  

3) Sampah kertas  

4) Sampah plastik, karet dan kulit 

5) Sampah kain 

6) Sampah kayu 

7) Sampah logam 

8) Sampah gelas dan keramik 

9) Sampah berupa abu dan debu          

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Material Penelitian 

a. Bahan dasar yang digunakan adalah sampah jenis organik (kertas dan dedaunan) 

serta sampah jenis anorganik (plastik dan gelas/kaca). 
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b. Variasi binder (matrik) yang digunakan dalam pembuatan benda uji adalah 

tepung kanji (cassava starch) dan resin Unsaturated polyester Yukalac® type 157 

BQTN EX. 

c. Katalis jenis MEKP (Methyl Ethyl Ketone Perokside). 

d. Realeaser Mirror Glase Wax / FRP Wax. 

 

3.2  Alat Penelitian 

a. Alat penggiling tepung 

b. Timbangan Elektronik HR 200 AND (Lab. Material Teknik Mesin UNS), 

digunakan untuk mengukur massa filler-sampah kota dan komposit. 

c. Cetakan berbentuk persegi dengan ukuran 320 x 280 mm dan 2 plat baja sebagai 

landasan dan penutup. 

d. Oven/pemanas listrik MEMMERT UM 400 (Lab. Dasar Teknik Kimia UNS), 

digunakan untuk perlakuan awal filler-sampah kota dan post cure. 

e. Alat pengepres dengan Alat Uji Tekan (Lab. Teknik Sipil UNS). 

f. Alat uji tarik dan uji geser dengan Universal Testing Machine (UTM) (Lab. 

Material D3 Teknik Mesin UGM). 

g. Alat Uji Impak Charpy (Lab. Material Teknik Mesin UNS), digunakan untuk 

mencari kekuatan impak komposit. 

h. Stereozoom microscope (Lab. Material Teknik Mesin UNS), digunakan untuk 

mengambil foto makro dan mengamati kondisi permukaan patah komposit. 

 

 

 

 

3.3  Metodologi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap Pengambilan Sampah Kota 

Sampah yang diambil berasal dari bahan organik dan anorganik. Sampah organik 

yang digunakan berasal dari sampah dedaunan dan kertas, sedangkan sampah 

anorganik yang digunakan berasal dari sampah plastik jenis High Density (HD) 

dan gelas/kaca. Adapun sampah kota yang digunakan berasal dari Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo di daerah kelurahan Mojosongo Kota 

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



 19 

Surakarta. Sampah kota yang diambil merupakan sampah terakhir setelah proses 

sortir oleh pemulung. 

b. Pembersihan dan Pengeringan Sampah 

Sampah yang telah diambil dan diklasifikasikan, kemudian dibersihkan dengan 

air dan dikeringkan secara alami dengan sinar matahari selama ± 3 hari. Hal ini 

bertujuan untuk mengurangi kadar air agar memudahkan dalam proses 

penggilingan. 

c. Pemisahan Sampah Kota 

Sampah kota yang telah dikeringkan kemudian dipisahkan antara material 

organik dengan material anorganik. 

d. Penggilingan Sampah Kota 

Sampah kota yang telah dibersihkan dan dikeringkan, kemudian digiling dengan 

mesin giling tepung. Untuk bahan jenis kertas, daun dan gelas/kaca penggilingan 

dapat langsung dilakukan setelah proses pengeringan. Namun untuk bahan jenis 

plastik, penggilingan tidak dapat langsung dilakukan karena sifat plastik yang 

elastis. Agar dapat digiling menjadi serbuk, plastik dipanaskan dalam bejana 

hingga lebur seluruhnya. Kemudian leburan plastik dituang kedalam bejana yang 

berisi air (didinginkan dengan cepat), sehingga didapatkan gumpalan-gumpalan 

plastik yang getas. Gumpalan plastik tersebut kemudian dikeringkan secara 

alami/dijemur dibawah terik sinar matahari, baru kemudian digiling dengan 

mesin giling, sehingga didapatkan serbuk plastik. Serbuk sampah yang dihasilkan 

disaring agar didapatkan ukuran serbuk yang hampir sama bentuk dan ukurannya 

(± 20 mesh). 

 

 

e. Perlakuan Serbuk Sampah-kota 

Serbuk yang dihasilkan dioven pada temperatur 100oC selama 1 jam (kadar air 

±7%) untuk menghilangkan pengaruh perlakuan sebelumnya dan untuk 

mematikan atau memperlambat proses pembusukan secara biologis sehingga 

panel yang dihasilkan akan awet, kemudian serbuk disimpan dalam wadah 

tertutup rapat dan diberi silica gel. 

f. Pembuatan Panel Komposit 
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Serbuk yang telah dihasilkan kemudian dicampur (blending) dengan UPRs 157 

BQTN EX dengan komposisi, 70% sampah organik (daun 35%, kertas 35%) dan 

30% sampah non organik (kaca 15%, plastik 15%), kemudian dicetak dalam 

cetakan dan dipres dengan alat uji tekan pada tekanan maksimum 8 Mpa. 

Komposit dibuat dengan variasi fraksi berat 60, 70 dan 80%. Proses di atas 

kemudian diulang untuk jenis binder/pengikat berupa tepung kanji, sehingga 

didapatkan komposit dengan dua variasi pengikat dan variasi fraksi berat. Untuk 

variasi penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3. 

g. Pengeringan 

Proses pengeringan atau curing sampel yang dihasilkan dilakukan pada suhu 

kamar selama 24 jam, dilanjutkan dengan proses post cure dengan pemanasan 

pada suhu 60oC selama 4 jam pada oven pemanas. Kemudian sampel disimpan 

dalam wadah tertutup rapat dengan diberi silica gel. 

h. Pengujian Spesimen 

Panel komposit yang dihasilkan kemudian dilakukan pengujian densitas dengan 

menggunakan standar ASTM D 1037, uji impak dengan standar ASTM D 5942 

serta uji tarik dan geser dengan standar ASTM D 1037. Pada permukaan patah 

spesimen uji, dilakukan pengamatan foto makro dengan menggunakan mikroskop 

stereozoom. 

 

 

Gambar 3.1 Skema alat uji geser tekan komposit 
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Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dan prosedur penelitian dapat dilihat 

pada diagram alir penelitian pada gambar 3.3. 

 

3.4 Variasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variasi fraksi berat dan variasi binder/matrik. 

Jumlah specimen uji adalah : 

Tabel 3.2. Variasi penelitian 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. Sampel 
Penelitian 

Jenis 
Binder Fraksi Berat 

Sampah kota 
Uji 

Tarik 

Uji 
Geser 

Uji 
Impak 

1. Sampel A Resin 80 % 5 5 5 

2. Sampel B Resin 70 % 5 5 5 

3. Sampel C Resin 60 % 5 5 5 

4. Sampel D Kanji 
80 % 5 5 5 

5. Sampel E Kanji 70 % 5 5 5 

6. Sampel F Kanji 60 % 5 5 5 

Jumlah  30 30 30 

Total = 90 Spesimen 

Pengambilan Sampah Kota 

Pembersihan dan Pengeringan 
Sampah Kota 

Penggilingan Bahan 

Tepung  Kanji 
(Cassava Starch) 

 

Penyaringan serbuk 
(±20 Mesh) 

MULAI 

UPRs 157 BQTN EX 
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Gambar 3.3 Digram alir penelitian 

 
 
 
 
3.4  Bentuk dan Ukuran Benda Uji 

3.4.1  Uji Tarik Komposit 

Bentuk dan ukuran spesimen uji tarik komposit disesuaikan dengan standar 

ASTM D 1037 (Tensile strengh paralel to surface). 

 

 

Gambar 3.4  Dimensi Spesimen uji tarik 

Pembuatan komposit 
(% wt = 80%, 70%, 60%) 

 

Pengolahan  data 
 

Cure pada temperatur ruang 24 jam 

Post cure pada temperatur 60oC 
selama 4 jam 

Kesimpulan 
 

Pengujian spesimen 
uji densitas, uji tarik, geser, 

impak dan foto makro 
 

SELESAI 
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3.4.2  Uji Geser (Compression Shear) 

 Bentuk dan ukuran spesimen uji geser komposit mengacu pada standar uji 

ASTM D 1037. Uji geser pada penelitian ini merupakan uji tekan geser (compression 

shear). 

 

 
Gambar 3.5  Dimensi Spesimen uji geser 

 

 

 

 

 

3.4.2 Uji Impak Komposit 

Bentuk dan ukuran uji impak disesuaikan dengan standar ASTM D 5942 tipe 

1,  arah pukulan edgewise dan tanpa takik (unnotched). Alat uji yang dipakai adalah 

alat uji impak charpy. 

 

 
Gambar 3.6  Dimensi Spesimen uji impakr 
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISA 

 

 

4.1 Densitas Komposit 

Dari pengujian densitas komposit Sampah kota-UPRs 157 BQTN EX dan 

komposit Sampah kota-Tepung Kanji diperoleh hasil seperti terlihat pada gambar 

4.1. Nilai yang ditampilkan merupakan nilai rata-rata dari lima spesimen untuk tiap 

variasi. 
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Gambar 4.1 Grafik Hubungan Densitas komposit-Fraksi Berat Filler 

 

Dari grafik memperlihatkan perbandingan antara densitas komposit Sampah-

UPRs dan Sampah-Kanji terhadap fraksi beratnya. Untuk komposit Sampah-UPRs, 

nilai densitasnya turun seiring dengan bertambahnya fraksi berat, hal ini disebabkan 

densitas filler lebih rendah bila dibandingkan densitas binder/matrik, untuk filler 

sendiri yang menyumbangkan nilai densitas tertinggi adalah serbuk kaca, sedangkan 
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yang membuat ringan adalah serat kertas. Sedangkan pada komposit Sampah-Kanji, 

densitasnya naik seiring bertambahnya fraksi berat filler, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa densitas tepung Kanji lebih kecil bila dibandingkan densitas filler 

sampah kota. 

Pada komposit Sampah-UPRs dengan fraksi berat 60% memiliki densitas 

tertinggi yaitu 0.658 gr/cm3, nilai ini 20.5 % lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

densitas komposit Sampah-Kanji 60% yaitu 0.523 gr/cm3, hal ini menunjukkan 

bahwa resin UPRs memiliki densitas yang lebih tinggi bila dibandingkan densitas 

tepung kanji. 

Nilai densitas komposit apabila dibandingkan dengan nilai densitas 

fiberboard, maka komposit sampah kota ini masuk dalam klasifikasi Medium Density 

Fiberboard (MDF) atau Medium density hardboard (MDH) serta Hardboard, seperti 

yang tertera dalam tabel 4.2. 

 

  Tabel 4.2 Klasifikasi Produk Fiberboard* 

 

 

 

 

 

 
                                   

* ANSI/AHA A194.1 (AHA, 1985) 
 

4.2  Pengujian Tarik Komposit Sampah Kota 

4.2.1 Kekuatan Tarik Komposit 

Kekuatan tarik rata-rata komposit Sampah-UPRs dan Sampah-Kanji dengan 

variasi fraksi berat dapat dilihat pada gambar 4.3. Nilai yang ditampilkan merupakan 

nilai rata-rata dari lima spesimen untuk tiap variasi. 

Densitas Tipe board / papan 
 Kg/m3 lb/ft3 

Insulation board 

Medium density fiberboard 

Medium density hardboard 

Hardboard 

High density hardboard 

160-500 

64-800 

500-800 

500-1450 

800-1280 

10-31.2 

40-50 

31.2-50 

31.2-90 

50-80 
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Gambar 4.3 Grafik Hubungan Kekuatan tarik  komposit-Fraksi Berat Filler 

 

Dari grafik menunjukkan bahwa semakin bertambahnya fraksi berat filler 

sampah kota maka akan semakin turun kekuatan tarik komposit, baik komposit 

Sampah-UPRs maupun komposit Sampah-Kanji. Kekuatan tarik tertinggi terdapat 

pada komposit Sampah-UPRs dengan Fraksi berat 60%, yaitu 0.49 Mpa, sedangkan 

pada komposit Sampah-Kanji nilai tertingginya 0.33 Mpa pada fraksi berat 60%, 

nilai ini lebih kecil  32.6% bila dibandingkan dengan komposit Sampah-UPRs. 

Menurunnya kekuatan tarik ini disebabkan karena bertambahnya fraksi berat 

filler pada komposit, sehingga jumlah pengikakat/matrik semakin berkurang yang 

berakibat buruknya ikatan antar muka (interfacial bonding) antara serbuk sampah 

dan matrik. Walaupun serat dari kertas semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya fraksi berat, akan tetapi komposit ini tidak menunjukkan kenaikan 

kekuatan komposit, hal ini dikarenakan kenaikan serat yang tidak diimbangi oleh 

ikatan matrik yang baik. 

Serbuk kaca, dedaunan dan plastik yang berbentuk butiran tak beraturan, juga 

menyebabkan berkurangnya kemampuan serat kertas dalam mentransfer tegangan 

dari matrik, sementara itu buruknya ikatan antar muka antara serbuk (kaca, dedaunan 

dan plastik) dengan serat kertas dan matrik menyebabkan mudah lepasnya ikatan 

atara filler dan matrik ketika diberi beban tarik.  
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4.2.2 Modulus Tarik Komposit 

Nilai dari modulus tarik komposit sampah kota dapat ditunjukkan pada 

gambar 4.4. Nilai yang ditampilkan merupakan nilai rata-rata dari lima spesimen 

untuk tiap variasi fraksi berat. 
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Gambar 4.4 Grafik Hubungan Modulus Tarik  Komposit-Fraksi Berat Filler 

 

Pada komposit Sampah-Kanji menunjukkan kenaikan modulus tarik seiring 

dengan bertambahnya fraksi berat filler, nilai tertingi pada fraksi berat 80% yaitu 

10.39 Mpa, nilai ini 26.5% lebih besar bila dibanding dengan komposit Sampah-

Kanji 60%, yakni 7.64 Mpa. Nilai modulus tarik sangat dipengaruhi oleh nilai 

kekuatan dan regangan tarik, namun menurunnya kekuatan dan regangan tarik 

komposit Sampah-Kanji tidak menyebabkan modulus tarik menjadi turun, hal ini 

terjadi karena prosentase penurunan kekuatan tarik lebih kecil dibanding prosentase 

penurunan regangan komposit Sampah-Kanji. 

Berbeda dengan komposit Sampah-Kanji, modulus tarik komposit Sampah-

UPRs menurun seiring dengan kenaikan fraksi berat filler, hal ini dapat terjadi karena 

prosentase penurunan kekuatan tarik sebanding dengan penurunan nilai regangannya. 

Nilai modulus tarik komposit Sampah-UPRs fraksi berat 60% adalah 10.37 Mpa dan 

turun 12.5% pada fraksi berat 80% yang nilainya 9.07 Mpa. 

Apabila dilihat dari sifat mekaniknya, komposit sampah kota terutama 

komposit Sampah-UPRs memiliki kekuatan tarik yang lebih besar bila dibandingkan 
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dengan kekuatan tarik minimum Insulating Board standard ASTM C 208-94 (1994d) 

sebagai material pelapis atap (roof insulating board), hal ini diperlihatkan pada 

gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Perbandingan kekuatan tarik dengan standarInsulating Board 

 

4.2.3 Pengamatan Bentuk Permukaan Patah Uji Tarik 

Pada gambar 4.6 menunjukkan bentuk dan letak patahan pengujian tarik 

komposit sampah kota. Sedangkan gambar 4.7 merupakan bentuk permukaan patah 

komposit. Rata-rata patahan terjadi di daerah dekat batas panjang ukur (gage length) 

spesimen uji, namun masih di daerah panjang ukur. 

 

 
Gambar 4.6 Bentuk patahan uji tarik komposit sampah kota 
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-   

(1) Sampah-UPRs 80%    (2) Sampah-UPRs 70% 

-  

(3) Sampah-UPRs 60%   (4) Sampah-Kanji 80% 

-  

(5) Sampah-Kanji 70%   (6) Sampah-Kanji 60% 

Gambar 4.7 Bentuk permukaan patah spesimen uji tarik komposit sampah kota 

 

Pull out hole 
Pull out hole 

Pull out hole Pull out hole 

Pull out hole 

Pull out hole 
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Permukaan serbuk yang tidak terlumuri oleh matrik secara merata, 

mengakibatkan lemahnya ikatan antar muka antara filler dan matrik. Sehingga, 

apabila diberi beban tarik, ikatan antara filler dan matrik mudah terlepas atau 

mengalami debonding. Dari seluruh pengamatan permukaan patah tarik komposit 

sampah kota, memperlihatkan permukaan patah yang tidak rata, hal ini ditandai 

dengan banyaknya lubang-lubang bekas serat kertas maupun serbuk (kaca, plastik, 

daun) yang terlepas dari ikatannya akibat beban tarik. Banyaknya pull out hole ini 

diperlihatkan pada permukaan patah komposit Sampah-UPRs 80%. 

Pada permukaan patah komposit Sampah-UPRs fraksi berat 70% 

memperlihatkan jumlah lubang pull out semakin berkurang, namun permukaanya 

lebih kasar dan lubang pull out lebih besar bila dibandingkan pada permukaan patah 

Sampah-UPRs 80%. Terlihat pula patahan serabut kertas yang lebih banyak pada 

komposit Sampah-UPRs fraksi berat filler 70%, hal ini mengindikasikan bahwa 

ikatan serat kertas dan matrik lebih baik daripada ikatan serbuk (plastik dan kaca) 

dengan matrik. 

Dari keseluruhan pengamatan komposit Sampah-Kanji, memperlihatkan 

permukaan patah yang tidak merata, serta terlihat banyaknya serabut-serabut kertas 

yang terlihat putih dan kering yang tersbar pada permukaan patah komposit. Lubang-

lubang pull out yang menyebar rata pada komposit Sampah-Kanji 80% 

mengindikasikan lemahnya ikatan antar muka komposit yang akan menyebabkan 

meningkatnya kegetasan komposit. Yang membedakan jelas antara resin dan kanji 

terlihat pada serabut kertas yang diselimuti kristal-kristal resin pada komposit 

Sampah-UPRs, sedangkan serabut kertas pada komposit Sampah-Kanji tidak terlihat 

kristal-kristal seperti yang terlihat pada komposit Sampah-UPRs, namun serabut 

kertas komposit Sampah-Kanji lebih terlihat kering dan lebih putih. 

 

4.3 Pengujian Geser Komposit Sampah Kota 

4.3.1  Kekuatan Geser Komposit  

 Kekuatan geser maksimum untuk setiap variasi fraksi berat komposit sampah 

kota dapat dilihat pada gambar 4.8. Nilai yang ditampilkan merupakan nilai rata-rata 

dari lima spesimen untuk tiap variasi fraksi berat. 
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Gambar 4.8 Grafik Hubungan Kekuatan Geser Komposit-Fraksi Berat Filler 

 

Fenomena yang terajadi pada pengujian geser menunjukkan kelakuan yang 

sama dengan pengujian tarik, dimana kekuatan geser menurun seiring dengan 

bertambahnya fraksi berat filler sampah kota. Kekuatan geser sangat dipengaruhi 

oleh kualitas ikatan (bond quality) komposit, sehingga semakin baik ikatan antara 

filler dan matrik akan diikuti kenaikan kekuatan geser. Kekuatan geser juga 

dipengaruh oleh ukuran butir dan keseragaman bentuknya, semakin halus dan 

teraturnya ukuran butir akan meningkatkan kualitas ikatan, dan semakin baik pula 

kekuatan gesernya. 

Dari garfik memperlihatkan kekuatan geser tertinggi terjadi pada komposit 

Sampah-UPRs 60% yaitu 0.18 Mpa, nilai ini 33.3% lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan komposit Sampah-UPRs 80% yakni 0.12 Mpa. Sedangkan pada komposit 

Sampah-Kanji nilai tertingginya adalah 0.16 Mpa pada fraksi berat 60%, yakni 

31.2% lebih tinggi dibandingkan komposit Sampah-Kanji 80%. 

 

4.3.2 Pengamatan Bentuk dan Permukaan Patah Uji Geser 

Pada gambar 4.10 menunjukkan penampang patah pada pengujian geser 

komposit sampah kota. Uji geser disini merupakan uji tekan geser (compression 

shear), dimana spesimen uji dikenakan beban tekan dari arah vertikal pada bidang 
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kemiringan 45o, sehingga kedua sisi permukaan spesimen uji akan mengalami 

kerusakan seperti pada gambar. 

 

 

    (a) 

 
         (b) 

Gambar 4.9 Bentuk  patahan spesimen uji geser komposit sampah kota 

 

  Jenis patahan yang terjadi pada pengujian geser beraneka ragam, karena 

mengingat terdapat berbagai macam produk serat dan panel partikel yang berbeda-

beda baik jenis dan ukurannya. Kerusakan yang terjadi pada pengujian geser tidak 

selalu berada pada bagian tengah spesimen, namun apabila kerusakan terjadi di dekat 

permukaan spesimen, belum tentu mengindikasikan bahwa material memiliki ikatan 

muka yang jelek, hal ini dikarenakan retak awal (initial crack) yang dapat terjadi 

pada ujung spesimen yang bersentuhan langsung dengan palang penggeser, initial 

crack ini, akibat konsentrasi tegangan yang terjadi pada daerah tersebut. 
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(1) Sampah-UPRs 60% 

 

(2) Sampah-Kanji 60% 

Gambar 4.10 Bentuk permukaan patah spesimen uji geser komposit sampah kota 

 
Dari ke-30 spesimen uji, baik komposit Sampah-UPRs maupun Sampah-

Kanji, menunjukkan bahwa kerusakan terjadi pada bagian dekat dengan permukaan 

spesimen (gambar 4.9b), dan semua kerusakan yang terjadi tidak satupun spesimen 

yang terbelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan retak awal yang timbul pada 

daerah sekitar ujung spesimen yang bersentuhan langsung dengan palang penggeser, 

dimana konsentrasi tegangan terjadi pada daerah tersebut. Sedangkan arah 

perambatan gesernya menuju ke permukaan, sehingga spesimen tidak terbagi 

menjadi dua, tetapi memiliki bidang geser yang miring. 

Dari gambar 4.10 menunjukkan bahwa pada komposit Sampah resin memiliki 

struktur yang lebih ulet, yang ditunjukkan dari bentuk permukaan gesernya yang 

menonjol ke atas berbentuk melengkung, sedangkan pada Sampah-Kanji tonjolan 

gesernya berbentuk persegi. Sedangkan pada perbesaran yang lebih besar, nampak 

jelas lubang-lubang pull out pada komposit sampah-Kanji, lebih banyak daripada 

Garis slip 

Pull out hole 

Garis slip 
Pull out hole 
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komposit Sampah-UPRs. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan serat-resin yang lebih 

baik daripada ikatan serat-kanji. 

 

4.4 Pengujian Impak Komposit Sampah Kota 

4.4.1 Kekuatan Impak Komposit 

Besarnya kekuatan impak Charpy untuk masing-masing fraksi berat komposit 

sampah kota dapat dilihat pada gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Grafik Hubungan Kekuatan Impak Komposit-Fraksi Berat Filler 

 

 Dari grafik hubungan antara kekuatan impak dan fraksi berat filler, terlihat 

bahwa kekuatan impak komposit menurun seiring dengan pertambahan fraksi berat, 

baik pada komposit Sampah-UPRs maupun pada komposit Sampah-Kanji. Hal ini 

dikarenakan dengan semakin banyaknya kandungan matrik, baik resin maupun kanji 

dapat meningkatkan ikatan antar muka (interfacial bonding) antara filler dan matrik. 

 Dari grafik juga terlihat bahwa kekuatan impak komposit Sampah-UPRs lebih 

besar bila dibandingkan dengan komosit Sampah-Kanji, pada komposit Sampah-

UPRs 60% memiliki kekuatan impak 14274.73 j/m2 sedangkan komposit Sampah-

Kanji 60% bernilai 5437.44 j/m2, atau lebih rendah 61.9%. 

 

 

 

4.4.2 Pengamatan Bentuk dan Permukaan Patah Uji Impak 

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



 35 

Bentuk perpatahan uji impak Charpy ditunjukkan pada gambar 4.12 dan 

gambar 4.13 merupakan bentuk permukaan patah komposit sampah kota.  

 

 
Gambar 4.12 Bentuk  patahan spesimen uji impak komposit sampah kota 

 

  
(1) Sampah-UPRs 60% 

  
(2) Sampah-Kanji 60% 

Gambar 4.13 Bentuk permukaan patah spesimen uji impak komposit sampah kota 

 

 Dari keseluruhan spesimen uji impak, semuanya mengalami patah secara 

sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa komposit sampah kota memiliki sifat yang 

getas. Pada gambar 4.13 memperlihatkan perbedaan antara penampang patah 
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komposit Sampah-UPRs 60% dengan komposit Sampah-Kanji 60%, pada komposit 

Sampah-UPRs garis patahnya relatif lebih lurus daripada garis patah komposit 

Sampah Kanji, dari teksturnya sendiri komposit Sampah-UPRs lebih rapat dan halus, 

hal ini menunjukkan ikatan antar muka yang lebih baik daripada komposit Sampah-

Kanji. Sedangkan ikatan muka yang semakin baik akan meningkatkan kekuatan 

impak komposit. 

 Pada perbesaran yang lebih besar, permukaan patah impak komposit Sampah-

UPRs serat kertasnya lebih berwarna kecoklatan (warna resin) dan terlihat pula 

tekstur kristal-kristal patahan resin, sedangkan pada komposit Sampah-Kanji serat 

kertasnya lebih putih dan terlihat lebih kering, yang menunjukkan lemahnya ikatan 

komposit. 
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PENUTUP 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari pembahasan hasil diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Densitas Komposit Sampah-UPRs turun, dan densitas Komposit Sampah-Kanji 

naik seiring bertambahnya fraksi berat filler sampah kota. 

b. Penambahan fraksi berat filler pada komposit sampah kota menurunkan sifat 

mekanik (kekuatan tarik, geser, dan  impak). 

c. Komposit Sampah-UPRs memiliki kekuatan tarik lebih tinggi bila dibanding nilai 

minimum kekuatan tarik insulating board standar sebagai material pelapis atap, 

namun pada komposit Sampah-Kanji, kekuatan tariknya lebih rendah bila 

dibandingkan dengan  standar insulating board. 

 

5.2 SARAN 

Untuk lebih mengembangkan pemanfaatan filler sampah kota, maka penulis 

memberikan saran : 

a. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai variasi resin selain UPRs 157 BQTN 

EX. 

b. Perlu diteliti lebih lanjut tentang pengaruh penambahan skin pada komposit 

sampah kota terhadap sifat mekanik dan karakteristik serapan bunyinya. 

 

 

 

39 
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