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POLIPROPILEN DAUR ULANG 
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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan polipropilen daur ulang dan serat 

daun nanas dengan campuran aspal dan pasir dalam pembuatan komposit polimer. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi serat daun 

nanas dan untuk mengetahui pengaruh pemakaian serat daun nanas dengan 

perlakuan alkali NaOH 5% terhadap karakteristik komposit polimer. Sampel 

dibuat dengan komposisi polipropilen daur ulang, dan aspal yang digunakan tetap 

yaitu 10gr, dan 10gr, sedangkan persentase komposisi divariasikan dengan 

perbandingan komposisi pasir dan serat daun nanas yaitu; (80:0)gr, (79:1)gr, 

(78:2)gr, (77:3)gr, dan (76:4)gr. Karakterisasi yang dilakukan meliputi pengujian 

kerapatan massa, pengujian lentur, pengujian impak, dan pengujian DTA 

(Differensial Thermal Analysis). Karakteristik maksimum diperoleh pada 

komposisi pasir, aspal, polipropilen daur ulang, dan serat daun nanas 

(80:10:10:0)gr dengan nilai kerapatan 1224 kg/m
3
, kekuatan lentur maksimum 

pada komposisi pasir, aspal, polipropilen daur ulang, dan serat daun nanas 

(76:10:10:4)gr sebesar 7,33 MPa, kekuatan impak maksimum pada komposisi 

pasir, aspal, polipropilen daur ulang, dan serat daun nanas (76:10:10:4)gr sebesar 

8,07 kJ/m
2
, dan Nilai puncak endoterm dan eksoterm maksimum pada komposisi 

pasir, aspal, polipropilen daur ulang, dan serat daun nanas (76:10:10:4)gr sebesar 

160
0
C dan 460

0
C. Sehingga dengan adanya penambahan serat daun nanas dapat 

menurunkan sifat fisisnya namun dapat meningkatkan sifat mekanik dan 

termalnya. 

 

 

Kata Kunci : Komposit polimer, polipropilen daur ulang, dan serat daun nanas 
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Pendahuluan 

Dengan berkembangnya 

teknologi pembuatan komposit 

polimer yaitu dengan merekayasa 

material pada saat ini sudah 

berkembang pesat. Pembuatan 

komposit polimer tersebut dilakukan 

dengan cara memadukan dua 

material yang berbeda sehingga 

dapat meningkatkan sifat mekanik 

dari material tersebut (Barleany, 

2011). 

Perkembangan rekayasa 

tersebut dapat memberikan produk 

komposit-polimer selama ini banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat 

terutama digunakan untuk atap, pipa, 

selang dan kabel. Hal tersebut 

dikarenakan bahan tersebut lebih 

praktis dibandingkan produk non 

komposit-polimer. Dari uraian di atas 

jelaslah bahwa keunggulan sifat 

bahan tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan rekayasa. Dengan 

adanya modifikasi bahan polimer 

sehingga dapat dipakai sebagai 

pengubah sifat bahan. Akan tetapi, 

pemilihan polimer sebagai bahan 

rakayasa tersebut perlu diperhatikan 

beberapa aspek, seperti kemampuan 

daya hantar panas, kekuatan mekanik 

(tahan terhadap struktur deformasi, 

tidak retak pada berbagai regangan), 

kompatibilitas terhadap bahan 

dasarnya harus baik (tidak mudah 

mengelupas atau lepas), serta 

memiliki ketahanan terhadap abrasi 

dan goresan. 

Dalam pembuatan produk 

komposit-polimer sering timbul 

permasalahan seperti sifat fisisnya 

berkurang akibat adanya temperatur 

yang tinggi pada pemakaian terhadap 

bahan yang tidak dapat larut, 

sehingga diperlukan pemilihan jenis 

bahan polimer yang tepat, dan untuk 

menunjang sifat termalnya 

diperlukan filler. Akan tetapi, 

pemberian filler (pengisi) pada bahan 

polimer akan memberikan sifat yang 

variatif pada sifat bahan sehingga 

diperoleh sifat fisik dan mekanik 

yang memenuhi persyaratan. 

Dalam hal ini yang menjadi 

filler adalah serat daun nanas yang 

merupakan serat yang memiliki 

kandungan lignin yang sedikit 

sehingga komposit tersebut akan 

memberikan sifat fisik atau kekuatan 

yang baik, karena dengan adanya 

lignin akan menyebabkan serat 

menjadi lebih kaku dan lebih rapuh. 

Untuk itu dalam hal ini serat daun 

nanas akan peneliti beri perlakuan 

yaitu dengan diberi perlakuan alkali 

NaOH 5% dengan cara perendaman 

selama 2 jam. Pada umumnya, serat 

yang dilakukan tanpa perlakuan 

maka ikatan (mechanical bonding) 

antara serat (filler) dan matrik 

menjadi tidak sempurna karena 

terhalang oleh lapisan yang 

menyerupai lilin di permukaan serat.  

Akan tetapi, serat yang diberi 

perlakuan NaOH maka lapisan yang 

menyerupai lilin seperti lignin, 

hemiselulosa, dan kotoran lainnya 

akan larut. Sehingga dengan 

hilangnya lapisan yang menyerupai 

lilin tersebut maka ikatan antara serat 

dan matrik menjadi lebih kuat, dan 

kekuatan mekanik komposit menjadi 

lebih tinggi seperti pada kekuatan 

tarik (Sinulingga, 2010). 

Pemilihan bahan polimer 

termoplastik jenis polipropilena (PP) 

sebagai matriks pembuatan komposit 

dalam penelitian ini dikarenakan 

polimer (Polipropilen) ini mudah 

diproses, memiliki titik leleh tinggi, 

densitas rendah dan merupakan 

kelompok yang paling ringan atau 

memiliki berat molekul yang rendah 

diantara bahan polimer yang lainnya, 

tahan korosi, namun polimer jenis ini 
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sebagai penghantar panas dan listrik 

yang rendah daripada logam. Akan 

tetapi, dari sifat dan biaya prosesnya 

relatif murah, mudah diperoleh di 

pasaran, serta dapat didaur ulang. 

Pemakaian polimer jenis 

termoplastik Polipropilena pada saat 

ini telah digunakan secara luas untuk 

aplikasi seperti alat-alat keperluan 

rumah tangga, pipa, komponen mobil 

(automotive parts), lantai, peralatan 

militer dan lain-lainnya (Betha, dkk, 

2000). 

Pemilihan pasir sebagai filler 

dalam penelitian ini juga diharapkan 

dapat merubah karakteristik bahan 

misalnya meningkatkan 

konduktivitas panas serta 

penyebarannya, mengurangi 

koefisien muai panas, mengeraskan 

matrik dan membuatnya kaku, 

mengurangi tegangan internal, dan 

menurunkan biaya produksi. 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Betha, dkk (2000) yaitu tentang 

konduksi panas komposit polimer 

Polipropilena–Pasir. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konduktivitas 

panas komposit polipropilena-pasir 

yang didapat semakin meningkat 

dengan bertambahnya fraksi volume 

partikel pengisi.  

Penelitian terdahulu / terkait 

dengan penelitian ini, seperti yang 

dilakukan oleh Neni Juli Astuti 

komposisi pasir dan serat nanas 

divariasikan dengan perbandingan 

(80%:0%), (79%:1%), (78%:2%), 

(77%:3%), (76%:4%) dan (75%:5%). 

Dari hasil penelitian untuk kerapatan 

menurun dari 1870 kg/m3 menjadi 

1840,75 kg/m3, sedangkan untuk 

daya serap air dari 0,43% menjadi 

0,87%. Penggunaan serat nanas 1% 

sampai 4% dapat memperbaiki sifat 

mekanik genteng. Kekuatan tarik 

dari 8,32 kgf/ cm2 sampai 118,40 

kgf/cm2, kuat lentur 3,14 MPa 

sampai 10,51 MPa, kuat impak 1,47 

kJ/m2 sampai 26,27 kJ/m2. 

Karakteristik optimal diperoleh pada 

komposisi 4% serat nanas.   

Penelitian terdahulu/terkait 

dengan penelitian ini, seperti yang 

dilakukan oleh Ismatul Husna (2011) 

tentang pembuatan genteng polimer 

dengan memanfaatkan serbuk ban 

bekas dan styrofoam yang 

dicampurkan dengan aspal hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

campuran yang bagus sesuai dengan 

percobaan adalah berupa campuran 

Styrofoam dan serbuk ban bekas 

dengan perbandingan 80:10g serta 

tambahan 10g aspal yang berfungsi 

sebagai penahan air. 

Penelitian Suryati (2012) 

mengenai pembuatan karakterisasi 

genteng komposit polimer dari 

campuran resin poliester, aspal, 

styrofoam bekas dan serat panjang 

ijuk dengan komposisi poliester, 

aspal, styrofoam yang digunakan 

tetap yaitu 29%, 5%, dan 1% dari 

berat total sampel, sedangkan 

komposisi pasir dan serat ijuk 

divariasikan dengan perbandingan; 

(65%:0%), (64%:1%), (63%:2%), 

(62%:3%), (61%:4%) dan (60%:5%). 

Karakteristik optimum dicapai pada 

komposisi (29:5:1:61:4)gr, dan 

diperoleh kerapatan 1,76gr/cm3, daya 

serap air 0,87%, kekuatan tarik 79,34 

kgf/cm2, kekuatan lentur 230,46 

kgf/cm2, kekuatan impak 1,8 J/cm2, 

waktu penyalaan spesimen adalah 

19,67 detik dan jarak bakar spesimen 

selama 30 detik sebesar 12 mm.  

Penambahan serat ijuk sebagai 

penguat komposit untuk aplikasi 

genteng polimer yaitu penambahan 

serat ijuk sebanyak 4% dapat 

menambah kekuatan tarik hingga 

321,18%, kekuatan lentur hingga 

203,39% dan kekuatan impak hingga 

718%. 
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Ferawaty Hasibuan (2011) 

telah melakukan penelitian 

pembuatan dan karakterisasi genteng 

polimer yang terbuat dari campuran 

aspal-poliester dan agregat pasir 

sebagai variabel bebas dan variasi 

komposisi 0:40gr, 2,5:37,5gr, 5:35gr, 

7,5:32,5gr, 10:30gr, 12,5:27,5gr, 

15:25gr, 17,5:22,5gr. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa campuran 

optimum adalah campuran variasi 

12,5 gr serat gelas dan 27,5 gr pasir 

yang memberikan serapan air dan 

sifat mekanis yang baik dengan 

penambahan 20 gr aspal yang 

berfungsi sebagai penahan air. 

Penelitian genteng polimer 

juga dilakukan oleh Erna Yusniyanti 

(2013) yaitu pemanfaatan limbah 

LDPE dan serat pendek sabut kelapa 

dengan campuran aspal dan pasir 

dalam pembuatan genteng komposit 

polimer telah dilakukan. Dengan 

campuran optimum dibuat variasi 

komposisi (65:0)gr, (64:1)gr, 

(63:2)gr, (62:3)gr, (61:4)gr, dan 

(60:5)gr. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa karakteristik 

genteng sangat dipengaruhi oleh 

komposisi serat. Karakteristik 

maksimum diperoleh pada komposisi 

(30:5:60:5)gr dengan nilai kerapatan 

1239 kg/m3 mendekati nilai genteng 

komersil yaitu 1500 kg/m3, daya 

serap air 0,1% lebih kecil dari daya 

serap air genteng komersil sebesar 

0,6%, kekuatan tarik 1,99 MPa, 

kekuatan lentur 8,96 MPa mendekati 

nilai kuat lentur genteng komersil 

sebesar 10 MPa, kekuatan impak 24 

kJ/m2, waktu penyalaan spesimen 

adalah 622,33 detik dan jarak bakar 

spesimen 0.09 m. Nilai puncak 

endoterm dan eksoterm masing-

masing yaitu 1200C dan 4800C. 

Penambahan serat  pendek sabut 

kelapa  dapat  menurunkan sifat 

fisisnya namun dapat meningkatkan 

sifat mekanik dan termalnya. 

Milawarni (2012) telah 

melakukan penelitian mengenai 

pembuatan dan karakterisasi genteng 

komposit polimer untuk 

memanfaatkan limbah polipropilen 

(PP) bekas dan serat sabut kelapa 

(SSK). Bahan yang digunakan adalah 

aspal 10%, PP 10% dan variasi 

komposisi pasir dan SSK yang dibuat 

adalah (80:0), (79:1), (78:2), (77:3), 

(76:4) dan (75:5). Hasil pengujian 

nilai kerapatan maksimum ada pada 

sampel tanpa serat atau sampel 1 

(80:0) sebesar 1,73 gr/cm3 sementara 

standar genteng komersil sebesar 

0,6%. Pada pengujian mekanik yang 

meliputi uji tarik dan impak 

maksimum berada pada sampel 4 

komposisi (77:3) sebesar 

53,26kgf/cm2 dan 2,00 J/cm2, hasil 

pengujian kuat lentur maksimum 

berada pada sampel 5 (76:4) 133,39 

kgf/cm2 atau 13,08 MPa nilai ini 

lebih baik dari genteng komersial 

sebesar 10 MPa. 

Dari penelitan diatas, maka 

peneliti tertarik ingin mencoba 

membuat sebuah penelitian yaitu 

“Analisis Sifat Fisis Komposit 

Polimer dengan Filler Serat Daun 

Nanas (Ananas Comosus) dan 

Pemanfaatan Polipropilen Daur 

Ulang”. 

 

 

Metode Penelitian 

 Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pasir sungai, 

aspal iran penetrasi 60/70, 

polipropilen daur ulang jenis aqua 

gelas, serat daun nanas, larutan 

NaOH 5% dan pelarut xylen. 

 Dalam pembuatan komposit 

polimer dengan memanfaatkan 

polipropilen daur ulang dan serat 

daun nanas dengan campuran aspal 
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dan pasir. Sampel dibuat dengan 

komposisi polipropilen daur ulang, 

dan aspal yang digunakan tetap yaitu 

(10:10)gr, sedangkan persentase 

komposisi pasir dan serat daun nanas 

yaitu (80:0)gr, (79:1)gr, (78:2)gr, 

(77:3)gr, dan (76:4)gr.  

Prosedur penelitian meliputi : 

a. Perlakuan terhadap 

polipropilen daur ulang 

1. Didapatkan PP bekas yang 

diperoleh dari limbah gelas 

minum aquades yang tidak 

dipergunakan lagi. 

2. Dibersihkan aqua bekas 

dengan menggunakan air 

bersih, dicuci dengan air lalu 

dikeringkan sampai PP bekas 

tersebut kering. 

3. Kemudian PP bekas tersebut 

dipotong-potong dengan 

ukuran kecil-kecil. 

4. PP bekas tersebut ditimbang 

sesuai dengan komposisinya 

masing-masing. 

5. Dicampur PP bekas dengan 

pelarut  xylen dan direflux 

pada suhu 170
0
C dan menjadi 

PP cair kemudian 

dimasukkan dalam lemari 

asam 1 hari sampai menjadi 

PP kering. 

6. Selanjutnya PP kering 

dipotong kecil-kecil dan 

dibelender sampai menjadi 

bubuk siap pakai. 

b. Perlakuan terhadap serat 

daun nanas 

1. Pelepah Serat daun nanas 

dicuci pada ember yang telah 

berisi air. 

2. Dikeringkan serat daun 

nenas selama 3 hari. 

3. Pelepah serat daun nanas 

ditumbuk dengan 

menggunakan martil 

sehingga didapatkan serat 

seperti benang. 

4. Setelah didapatkan serat 

daun nanas tersebut 

kemudian serat direndam 

dengan NaOH 5% selama 2 

jam kemudian dibilas dengan 

aquades sampai bersih.  

5. Kemudian serat tersebut 

dikeringkan dan ditimbang 

sesuai dengan komposisinya 

masing-masing. 

c. Perlakuan terhadap pasir 

1. Pasir dipisahkan dari batu-

batu kecil. 

2. Pasir dimasukkan kedalam 

ember yang berisi air, 

kemudian dibersihkan 

(dicuci) pasir dari kotoran. 

3. Dikeringkan pasir dipanas 

matahari sampai pasir benar-

benar kering. 

4. Ditimbang pasir sesuai 

dengan komposisi sampel 

masing-masing. 

d. Pembuatan Komposit Polimer 

1. Ditimbang pasir halus sesuai 

dengan komposisi masing-

masing sampel.  

2. Ditimbang aspal sesuai 

dengan komposisi masing-

masing sampel.  

3. Ditimbang polipropilen daur 

ulang (aqua bekas) sesuai 

dengan komposisi masing-

masing sampel. 

4. Dimasukkan aspal kedalam 

panci dan dipanaskan dengan 

suhu 56
o
C sampai menjadi 

aspal cair.  

5. Dimasukkan pasir kedalam 

aspal cair. 

6. Didinginkan campuran aspal 

dan pasir  

7. Ditambahkan PP siap pakai 

dan diaduk sampai homogen. 

8. Campuran selanjutnya 

diletakkan kedalam cetakan 

yang sudah dilapisi 

alumunium foil dan serat 
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diletakkan ditengah-tengah 

secara horizontal kemudian 

sisa campuran diletakkan di 

atas serat dan dicetak dengan 

Hot Press dengan suhu 

1700C selama 20 menit.  

9. Didinginkan sampel selama 

1 hari untuk menjadi sampel 

komposit polimer.  

10. Dilakukan perlakuan yang 

sama untuk komposisi yang 

lainnya. 

11. Dipotong sampel sesuai 

ukuran spesimen untuk 

dilakukan uji fisis, uji 

mekanik dan uji termal pada 

masing-masing sampel.  

12. Setelah dilakukan pengujian, 

dan didapatkan sampel yang 

optimal sesuai standar, 

selanjutnya komposisi 

sampel tersebut dijadikan 

acuan untuk percobaan 

selanjutnya. 

Pengujian yang dilakukan yaitu 

pengujian fisis meliputi pengujian 

kerapatan massa, pengujian mekanis 

meliputi pengujian kekuatan lentur 

dan kekuatan impak serta pengujian 

termal meliputi pengujian DTA 

(Differensial Thermal Analysis). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh pemanfaatan 

polipropilen daur ulang terhadap 

sifat mekanis, sifat fisis dan sifat 

termal. 

 Tabel 1. Hasil pengujian 

nilai kerapatan massa 

No 

Sampel 

Komposisi 

(a:b:c:d) gr 

Kerapatan 

Rata-rata 

(kg/m3) 

1 (80:10:10:0) 1224 

2 (79:10:10:1) 1210 

3 (78:10:10:2) 1200 

4 (77:10:10:3) 1185 

5 (76:10:10:4) 1175 

*Catatan : a : pasir 

       b. aspal 

 c. PP daur ulang 

                 d. serat daun nenas 

 
Gambar 4.1. Grafik hubungan nilai 

kerapatan dan komposisi (a:d)gr 

Dari tabel 1 dan Gambar 4.1 

menunjukkan bahwa keberadaan 

serat daun nanas mempengaruhi nilai 

kerapatannya, kerapatan dari suatu 

sampel dapat terlihat bahwa 

penambahan serat sebagai pengisi 

mengakibatkan penurunan kerapatan. 

Kerapatan maksimum berada pada 

komposisi pasir, aspal, pp bekas dan 

tanpa penambahan serat yaitu  

(80:10:10:0)gr, kerapatan yang 

terendah terdapat pada sampel 5 

dengan komposisi pasir, aspal, pp 

bekas dan tanpa penambahan serat 

yaitu (76:10:10:4)gr. Hal ini 

menunjukkan bahwa serat sebagai 

pengisi dapat mempengaruhi pori-

pori komposit polimer yang semakin 

membesar setelah ditambahkan serat 

daun nanas. Dengan demikian 

keadaan ini memperlihatkan bahwa 

sifat serat daun nanas sebagai 

penyusun spesimen dapat menambah 

atau memperbesar pori-pori 

spesimen. 

Tabel 2. Hasil pengujian nilai 

kekuatan lentur. 

No 

Sampel 

Komposisi 

(a:b:c:d) gr 

Kekuatan 

lentur 

Rata-rata 

(MPa) 

1 (80:10:10:0) 5,48 

2 (79:10:10:1) 5,65 

3 (78:10:10:2) 5,99 

1224

1210 1200
11851175

1100

1150
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4 (77:10:10:3) 7,10 

5 (76:10:10:4) 7,33 

*Catatan : a : pasir 

       b. aspal 

 c. PP daur ulang 

                 d. serat daun nenas 

 
Gambar 4.2. Grafik hubungan nilai 

kekuatan lentur dan komposisi 

(a:d)gr 

Berdasarkan tabel. 2 dan 

grafik pada Gambar 4.2 hasil 

pengujian beban lentur komposit 

polimer memperlihatkan bahwa 

semakin besar persentase 

penambahan serat daun nanas dan 

pengurangan pasir yang diberikan, 

semakin besar beban lentur komposit 

polimer yang dihasilkan. Hal ini 

membuktikan bahwa komposit 

polimer yang dibuat dengan 

penambahan serat daun nanas 

sebagai penguat dan pengurangan 

pasir akan menghasilkan komposit 

polimer yang memiliki beban lentur 

yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan komposit polimer tanpa 

tambahan serat daun nanas. 

Tabel 3. Hasil pengujian nilai 

kekuatan Impak. 

No 

Sampel 

Komposisi 

(a:b:c:d) gr 

Kekuatan 

Impak 

Rata-rata 

(kJ/m2) 

1 (80:10:10:0) 2,15 

2 (79:10:10:1) 2,41 

3 (78:10:10:2) 4,23 

4 (77:10:10:3) 6,75 

5 (76:10:10:4) 8,07 

*Catatan : a : pasir 

       b. aspal 

 c.  PP daur ulang 

                 d.  serat daun nenas 

Gambar 4.3 Grafik hubungan nilai 

kuat Impak dan komposisi (a:d)gr 

Berdasarkan tabel. 3 dan 

grafik pada gambar 4.3 seiring 

penambahan komposisi serat dan 

pengurangan pasir maka kekuatan 

impak semakin meningkat, hal ini 

sesuai dengan fungsi keberadaan 

serat sebagai penguat atau penahan 

gaya sehingga dapat membuktikan 

bahwa penambahan serat daun nanas 

mampu memperbaiki sifat material 

yang sebelumnya getas menjadi liat 

dan juga pasir berfungsi sebagai 

material perkerasan yang menahan 

beban.  

Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

kuat impak sebesar 8,07 kJ/m2 pada 

komposisi pasir, aspal, pp bekas, dan 

serat daun nanas (76:10:10:4)gr. 

Tabel 4. Hasil pengujian nilai DTA 

No 

Sampel 

Komposisi 

(a:b:c:d) gr 

End 

(0C) 

Eks 

(0C) 

1 (80:10:10:0) 145 400 

2 (79:10:10:1) 155 435 

3 (78:10:10:2) 160 445 

4 (77:10:10:3) 160 405 

5 (76:10:10:4) 160 460 
*Catatan : End = puncak Endotermik 

     Eks = Puncak Eksotermik 
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Gambar 4.4 DTA dengan komposisi 

(a:d)gr yaitu (80:0)gr 

 

 

 

 

Gambar 4.5 DTA dengan komposisi 

(a:d)gr yaitu (79:1)gr 

 

 

 

 

Gambar 4.6 DTA dengan komposisi 

(a:d)gr yaitu (78:2)gr 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 DTA dengan komposisi 

(a:d)gr yaitu (77:3)gr 

 

 

 

 

Gambar 4.8 DTA dengan komposisi 

(a:d)gr yaitu (76:4)gr 

Gambar 4.4 merupakan 

gambar grafik hasil pengujian DTA 

dengan komposisi bahan pasir tanpa 

penambahan serat daun nanas 

(80:0)gr. Terlihat pada gambar 

bahwa diperoleh suhu transisi gelas 

sebesar 1450C dan suhu 

dekomposisinya sebesar 4000C. 

Gambar 4.5 merupakan grafik hasil 

pengujian DTA dengan komposisi 

bahan pasir dan serat daun nanas 

(79:1)gr dimana diperoleh suhu 

transisi gelas sebesar 1550C dan suhu 

dekomposisinya sebesar 4350C. 

Gambar 4.6 merupakan grafik hasil 

pengujian DTA dengan komposisi 

bahan pasir dan serat daun nanas 

(78:2)gr dimana diperoleh suhu 

transisi gelas sebesar 1600C dan suhu 

dekomposisinya sebesar 4450C. 

Gambar 4.7 merupakan grafik hasil 

pengujian DTA dengan komposisi 

bahan pasir dan serat daun nanas 

(77:3)gr dimana diperoleh suhu 

transisi gelas sebesar 1600C dan suhu 

dekomposisinya sebesar 4050C. 

Gambar 4.8 merupakan grafik hasil 

pengujian DTA dengan komposisi 

bahan pasir dan serat daun nanas 

(76:4)gr dimana diperoleh suhu 

transisi gelas sebesar 1600C dan suhu 

dekomposisinya sebesar 4600C. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan penelitian dan  

hasil penelitian diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengaruh variasi komposisi 

tersebut terlihat pada hasil 

dibawah ini : 

a. Pengujian Kerapatan dengan 

komposisi pasir dan serat 

daun nanas (80:0)gr, 

(79:1)gr, (78:2)gr, (77:3)gr, 

dan (76:4)gr didapatkan hasil 

(1224 kg/m3), (1210 kg/m3), 

(1200 kg/m3), (1185 kg/m3), 

dan (1175 kg/m3).  

b. Pengujian Lentur dengan 

komposisi pasir dan serat 

daun nanas  (80:0)gr, 

(79:1)gr, (78:2)gr, (77:3)gr, 
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dan (76:4)gr didapatkan hasil 

(5,48 MPa), (5,65 MPa), 

(5,99 MPa), (7,10 MPa), dan 

(7,33 MPa).  

c. Pengujian Impak dengan 

komposisi pasir dan serat 

daun nanas (80:0)gr, 

(79:1)gr, (78:2)gr, (77:3)gr, 

dan (76:4)gr didapatkan hasil 

(2,15 kJ/m2), (2,41 kJ/m2), 

(4,23 kJ/m2), (6,75kJ/m2), 

dan (8,07 kJ/m2). 

d. Pengujian DTA dengan 

komposisi pasir dan serat 

daun nanas (80:0)gr, 

(79:1)gr, (78:2)gr, (77:3)gr, 

dan (76:4)gr didapatkan hasil 

puncak endotermik (1450C), 

(1550C), (1600C), (1600C), 

dan (1600C) sedangkan 

puncak eksotermik (4000C), 

(4350C), (4450C), (4050C), 

dan (4600C). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variasi komposisi pada pengujian 

fisis, mekanis dan termal yaitu 

dengan adanya pengurangan jumlah 

pasir dan penambahan jumlah serat 

akan menurunkan sifat fisisnya dan 

menaikkan sifat mekaniknya. 

2. Pemakaian serat daun nanas 

dengan perendaman NaOH 5% 

selama 2 jam memberikan 

pengaruh terhadap kekuatan 

mekanis komposit polimer. 

 

Saran  

Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan agar mendapatkan 

campuran bahan yang homogen 

perlu diperhatikan proses 

pencampuran seperti dengan 

menggunakan alat Internal Mixer 

dan pada pembuatan sampel 

polipropilen sebaiknya jangan 

menggunakan polipropilen bubuk 

tetapi  dalam bentuk cair dan agar 

didapatkan sampel hasil yang lebih 

baik maka perlu diperhatikan 

lamanya waktu pendinginan. 

Sebaiknya sampel didinginkan 

selama 24 jam sebelum dikeluarkan 

dari cetakannya. 
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