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M. Arif Irfa’i ‡ 

email: marifirfai@yahoo.com 
 
 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh tebal core terhadap 
kekakuan (stiffness) komposit sandwich kombinasi serat kenaf acak dan anyam 
bermatrik polyester dengan core kayu sengon laut. Material yang digunakan 
adalah serat kenaf (acak dan anyam), kayu sengon laut, resin unsaturated 
polyester 157 BQTN (UPRs) dan Hardener MEKPO. Komposit dibuat dengan 
metode cetak tekan. Komposit sandwich tersusun terdiri dari dua lamina 
komposit dengan core ditengahnya. Lamina komposit terdiri dari 3 mat serat 
kenaf (acak-anyam-acak) dengan fraksi volume serat 35%. Core yang digunakan 
adalah kayu sengon laut yang dipotong pada arah melintang dengan variasi 
ketebalan 5,10, 15 dan 20 mm. Pengujian dilakukan dengan bending dinamis 
dan pada siklus tertentu dicatat penurunan defleksinya. Spesimen dan prosedur 
pengujian bending mengacu pada standar ASTM C393. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kekakuan bending menurun seiring bertambahnya jumlah 
siklus beban uji dinamis. Hal ini terlihat dari nilai 

coretebal

defleksimomen /  berkurang 

seiring bertambahnya jumlah siklus beban uji dinamis. Persentase penurunan 
kekakuan masing-masing komposit sandwich adalah 25,18%; 16,93%; 12,89% 
dan 10,21% untuk tebal core 5 mm, 10 mm, 15 mm dan 20 mm, berturut-turut. 
Persentase penurunan kekakuan terendah pada komposit sandwich tebal core 20 
mm yaitu 10,12%, sedangkan persentase penurunan kekakuan terbesar pada 
komposit sandwich tebal core 5 mm yakni 25,18%. 

 
Kata kunci: komposit sandwich, kekakuan, tebal core, bending dinamis 
 

ABSTRACT 
 
This study aims to investigate the effect of core thickness to the stiffness 
degradation of the sandwich composite, prepared by random-woven kenaf 
fibers, poliester, albizzia wood core and MEKPO hardener. The Sandwich 
composite was made using a press mold method. The composite is constructed 
from two faces laminate with core in the middle of the laminate. The laminate 
composite was made from 3 layers of kenaf fiber (random-woven-random) for 
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35% of fiber volume fraction. The core used is albizzia wood which was cut in 
cross section direction for 5, 10, 15 and 20 mm of core thickness variation. The 
test was carried out by dynamic bending load to observe the increasing of 
deflection. The degradation of bending stiffness has been determined by using 
the comparison value of moment and deflection. The specimen and bending test 
procedure were related according to ASTM C 393. The result shows that the 
bending stiffness decreases with the increasing number of cycles of the dynamic 
bending load. It shows that the value of 

thicknesscore

deflectionmomen /  decreases with the 

increasing number of cycles of the dynamic bending load.The percentage of 
stiffness degradation of the sandwich composite is 25,18%, 16,93%, 12,89% and 
10,12% for core thickness 5 mm, 10 mm, 15 mm and 20 mm respectively. The 
lowest percentage of stiffness degradation of the sandwich composite with 20 
mm of core thickness is 10,12%, while the highest percentage of stiffness 
degradation of the sandwich composite with 5 mm of core thickness is 25,18%. 
 
Keyword: sandwich composites, stiffness, core thickness, dynamic bending 

 
Pendahuluan 

Negara Indonesia dikenal sebagai 
salah satu negara yang memiliki Sumber 
Daya Alam yang melimpah. Namun, 
pemanfaatan Sumber Daya Alam yang 
ada belum dilakukan secara maksimal. 
Salah satu pengembangan yang dilakukan 
adalah dengan memanfaatkan bahan alam 
untuk kepentingan rekayasa di bidang 
material. Bidang rekayasa material yang 
dikembangkan adalah komposit. 
Komposit merupakan salah satu jenis 
material yang dibuat dengan 
menggabungkan dua macam bahan yang 
mempunyai sifat berbeda menjadi satu 
material baru dengan sifat yang berbeda 
pula. 

 Salah satu jenis material 
komposit yang saat ini sedang 
berkembang adalah komposit sandwich. 
Komposit sandwich adalah salah satu 
jenis komposit yang terdiri dari dua 
komposit skin dan core di bagian 
tengahnya. Bagian skin biasanya berupa 
lembaran logam, kayu atau komposit dari 
bahan serat. Jenis core dapat berupa 

honeycombs, kayu balsa dan cellular 
foams (Lukkasen, 2003).  

Penggunaan komposit berpenguat 
serat alam telah dikembangkan selama 
kurang lebih lima tahun terakhir untuk 
komponen interior pada otomotif 
(Ellison, 2000). Salah satu jenis serat 
alam yang potensial dikembangkan 
sebagai penguat komposit sandwich 
adalah serat kenaf (hibistus cannabinus), 
dimana produktivitas tanaman kenaf di 
Indonesia adalah sekitar 1,4 ton/ha 
(Mbrink, 2003). Produksi kenaf yang 
cukup besar apabila tidak ditangani 
secara baik akan menimbulkan masalah 
lingkungan. Serat alam termasuk kenaf 
jika dibuang sebagai sampah ataupun 
dibakar dapat mencemari lingkungan. 
Salah satu inovasi yang dilakukan oleh 
para peneliti didunia adalah dengan 
memanfaatkan serat alam sebagai 
penguat bahan baru komposit. Komposit 
tersebut akan memilki sifat yang lebih 
ramah lingkungan. 

 Sedangkan salah satu material 
alam yang memiliki potensi sebagai 
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material core adalah kayu sengon laut 
(KSL), karena masa jenisnya yang 
rendah. Kayu sengon laut (albizzia 
falcata) merupakan jenis kayu yang 
berlimpah di Indonesia, namun nilai 
jualnya sangat rendah. Penggunaan kayu 
sengon laut (KSL) dan serat kenaf pada 
komposit sandwich diharapkan dapat 
meningkatkan pemberdayaan material 
lokal untuk kepentingan rekayasa. 

Komposit sandwich merupakan 
jenis komposit yang sangat cocok untuk 
struktur. Selain itu, komposit sandwich 
juga dapat berfungsi sebagai paneling 
untuk komponen di industri otomotif 
seperti bodi mobil. Pada kenyataannya, 
struktur tersebut mayoritas menerima 
beban bending dinamis. Oleh karena itu, 
agar rancangan panel komposit sandwich 
aman digunakan maka kajian riset yang 
mampu memprediksi umur lelah panel 
komposit sandwich akibat beban bending 
dinamis dipandang perlu dilakukan. 
Penelitian ini juga merupakan salah satu 
inovasi dengan memanfaatkan bahan 
lokal (kenaf dan kayu sengon laut) 
sebagai pengganti bahan impor. 
 
 

Teori Penunjang 
Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Diharjo 
dkk (2005) menunjukkan kadar air kayu 
sengon laut menurun secara signifikan 
(laju pengeringan konstan) dalam kurun 
waktu 45 menit (waktu pengeringan A), 
kemudian kadar air berkurang secara 
lambat (laju pengeringan turun) hingga 
kadar air mencapai 0 % (waktu 
pengeringan B). Ketika kayu pada bagian 
permukaan telah mencapai titik jenuh 
serat (FSP), laju penguapan air akan 
mengalami penurunan. Hal ini 
disebabkan karena pada saat permukaan 
kayu telah mencapai FSP (Fiber 
Saturation Point), maka pori-pori pada 
permukaan kayu akan menyusut seiring 
dengan penyusutan ukuran sel kayu 
sebagai akibat dari mulai terlepasnya air 
terikat pada sel kayu. Penyusutan kayu 
pada bagian permukaan membuat air dari 
dalam kayu yang akan keluar menjadi 
terhambat. Berdasarkan hasil pengujian 
tersebut, maka waktu pengeringan yang 
digunakan untuk mengeluarkan air bebas 
dari kayu sengon laut adalah selama 45 
menit pada temperatur 60 ˚C. 
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Gambar 1. Kurva hubungan waktu pengeringan dengan kadar air kayu sengon laut 
(Diharjo dkk, 2005) 

 
Kekuatan dan modulus bending 

komposit yang diperkuat kombinasi serat 
kenaf anyam dan serat kenaf acak 
memiliki harga optimum pada densitas 
kenaf acak 300 - 400 gr/m2. Komposit 3 
lamina yang diperkuat serat kenaf tanpa 
perlakuan memiliki kekuatan dan 
modulus bending tertinggi pada densitas 
kenaf acak 300 gr/m2, yaitu 104,93 MPa 
dan 7,68 GPa. Hal yang sama pada serat 
kenaf dengan perlakuan 5% NaOH 2 jam, 
komposit 3 lamina memiliki kekuatan 
dan modulus bending tertinggi pada 
densitas kenaf acak antara 300 – 400 
gr/m2. Namun, komposit 5 lamina 
memiliki sifat bending yang lebih rendah 
dibandingkan dengan komposit 3 lamina 
(Diharjo dkk, 2005). 

Hasil penelitian pendahuluan oleh 
Santoso dkk (2006) melaporkan bahwa 
sifat bending (momen, tegangan bending, 
facing bending sress dan core shear 
stress) komposit sandwich dengan core 
kayu sengon laut meningkat seiring 
dengan peningkatan density kenaf acak. 

Tegangan bending dan Facing bending 
stress memiliki harga optimum pada 
density kenaf acak 300 gr/m2, yaitu 
sebesar 54,89 MPa dan 60,55 MPa. 
Kegagalan komposit sandwich diawali 
dari kegagalan komposit skin yang 
menderita tegangan tarik dan diikuti oleh 
kegagalan core.  

Komposit sandwich serat kenaf 
(acak-anyam-acak) – poliester dengan 
core kayu sengon laut akan memiliki 
tegangan geser yang paling optimum 
sebesar 13,06 MPa pada Vf komposit skin 
33,43% dengan density serat kenaf acak 
200 gr/m2. Pada Vf ≈35%, peningkatan 
density serat kenaf acak meningkatkan 
kekuatan geser antara komposit skin 
dengan core. Penampang patahan 
komposit sandwich yang memiliki 
kekuatan geser optimum (Vf = 33,43%) 
menunjukkan mekanisme kegagalan 
kombinasi antara kegagalan matrik dan 
serat (Santoso dkk, 2006). 

Kegagalan fatik bending pada 
batang komposit sandwich serat gelas 
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dengan core foam Rohacell WF51 terdiri 
dari 3 tahap yaitu (1) kegagalan lelah 
cepat pada daerah sekeliling bridged 
zone, (2) retak fatik awal dan (3) 
perambatan retak fatik pada core dengan 
sudut penjalaran retak 70 0C. Kegagalan 
fatik pada daerah sekitar bridged zone 
terjadi pada siklus awal umur lelah, yaitu 
sekitar 3-15% dari total jumlah siklus 
beban (Pmak). Pada 20.000 siklus beban, 
peningkatan level displacement 
mengindikasikan peningkatan tiba-tiba 
pada kekakuan batang, yang ada 
kaitannya dengan kegagalan fatik pada 
bridged zone (Shipsa dan Zenkert, 2003). 
 
Komposit Sandwich 

Komposit sandwich merupakan 
gabungan dari dua lembar skin yang 
disusun pada dua sisi material ringan 
yang dikenal dengan core. Banyak variasi 
definisi dari komposit sandwich, tetapi 
faktor utama dari material tersebut adalah 
core yang ringan, sehingga memperkecil 
berat jenis dari material tersebut. Namun, 
kekakuan dan kekuatan komposit 
sandwich menjadi lebih tinggi (Berthelot, 
1997). Komponen utama dalam komposit 
sandwich ada dua yaitu skin dan core, 
seperti ditunjukkan pada gambar 1 
(Kuhhorn, 2004). 

Jika digunakan material perekat 
untuk menggabungkan skin dan core, 
maka lapisan material perekat dapat 
dipertimbangkan sebagai komponen 
tambahan. Ketebalan dari lapisan 
material perekat umumnya diabaikan 
karena lebih kecil dari ketebalan skin 
maupun core. Karakteristik dari komposit 
sandwich sangat tergantung dari sifat 
core dan skin, ketebalan relatif keduanya 
serta karakteristik ikatan interfacial 
antara core dan skin (Berthelot, 1997). 
 

Material Core 
Secara umum, material core yang 

digunakan dalam komposit sandwich 
dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu 
(Schlotter, 2002): 
1. Wood (termasuk kayu sengon laut), 

kayu balsa  
2. Foams: Polyvinyl Cloride Foams 

(PVC), Polystyrene Foams (PS), 
Polyurethane Foams (PU), 
Polyetherimide Foams (PEI), 
Polymethyl Methacrylamide Foams 
(Acrylic), Styreneacrylonitrile 
Foams (SAN) 

3. Honeycombs: Nomex honeycomb, 
Aluminium honeycomb, 
Thermoplastic honeycomb 

Material core yang digunakan 
dalam pembuatan komposit sandwich 
antara lain FRC, PVC foam, dan balsa 
core (Stoll, 2004). Core kayu merupakan 
material yang cukup banyak di alam. 
Selain itu, core kayu mempunyai 
beberapa keunggulan antara lain: 
kekuatan yang baik, berat jenis rendah, 
pengadaannya relatif mudah, variasi 
mutu dan jenisnya juga cukup banyak. 
Tetapi, kayu mempunyai permasalahan 
pada pelapukan karena cendawan dan 
mempunyai daya serap yang cukup tinggi 
terhadap zat cair.  

Kayu sengon laut merupakan 
material yang sangat potensial, tetapi 
belum dimanfaatkan secara optimal. Sifat 
ringan kayu sengon laut dapat dikatakan 
sebagai keunggulannya, karena sangat 
mendukung penerapannya sebagai core 
pada komposit sandwich untuk 
menghasilkan produk yang ringan dan 
kuat. 
 
Material matrik 

Unsaturated Polyester resin 
(UPRs) merupakan jenis resin thermoset. 
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Penggunaan resin UPRs dapat dilakukan 
dari proses hand lay up sampai dengan 
proses yang kompleks yaitu dengan 
proses mekanik, seperti vacuum bag, 
press mold dan injection mold. Resin ini 
banyak digunakan untuk aplikasi 
komposit pada dunia industri dengan 
pertimbangan harga relatif murah, waktu 
curing cepat, warna jernih, kestabilan 
dimensi baik dan mudah penanganannya 
(Berthelot, 1997). Pemberian material 
tambahan hardener jenis methyl ethyl 
keton peroksida (MEKPO) pada resin 
UPRs berfungsi untuk mempercepat 
proses pengerasan cairan resin (curing) 
pada suhu yang lebih tinggi. Penambahan 
material hardener dalam jumlah banyak 
akan menimbulkan panas yang 
berlebihan pada saat proses curing. Hal 
ini dapat menurunkan kualitas atau 
merusak produk komposit. Oleh karena 

itu pemakaian hardener dibatasi 
maksimum 10% dari volume resin 
(Justus, 2001).  
 
Ketahanan bending komposit 
sandwich 

Ketahanan bending suatu material 
homogen dapat ditentukan dengan 
pengujian four point bending, seperti 
ditunjukkan pada gambar 2. Akibat 
pembebanan sebesar P/2, bagian skin atas 
spesimen mengalami tekanan, bagian 
skin bawah mengalami tarikan dan bagian 
core mengalami geseran. 

Pengujian bending dinamis 
komposit sandwich ditentukan dengan 
metode four point bending sesuai standart 
ASTM C393: 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momen maksimum panel 

komposit sandwich yang menerima 
beban seperti pada gambar 2. dapat 
dihitung dengan persamaan: 

 
42max

l
X

P
M   (2.1) 

 
Ketahanan lelah komposit sandwich 

Pada pengujian kelelahan, 
kekakuan merupakan hal terpenting yang 

perlu diperhatikan. Penurunan kekakuan 
dapat digunakan untuk memprediksi 
mekanisme kegagalan komposit 
sandwich. Selama pengujian kelelahan, 
momen dan defleksi dapat digunakan 
untuk menentukan penurunan kekakuan 
suatu material. Kegagalan yang terjadi 
pada komposit sandwich biasanya 
diawali dari micro cracks kemudian 
berkembang menjadi cracks (Burman, 
1998).  

 

Gambar 2. Pengujian bending sesuai standart ASTM C 393  

120 mm 

30 mm 30 mm 
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Metode 

Bahan utama dalam penelitian ini 
adalah serat kenaf acak dan anyam, kayu 
sengon laut, unsaturated polyester resin 
(UPRs) dan hardener MEKPO (methyl 
ethyl keton peroksida). Serat kenaf acak 
dan anyam diperoleh dari PT. Karung 
Goni Rosella Baru Surabaya, sedangkan 
bahan polyester dan MEKPO diperoleh 
dari PT. Justus Kimia Raya Jakarta. 

Pembuatan komposit dilakukan dengan 
cetak tekan dengan fraksi volume serat 
komposit lamina 35% dan tebal skin 
2,877 mm (Diharjo dkk, 2006), seperti 
ditunjukkan pada gambar 4. Bahan 
komposit yang sudah jadi dipotong 
menggunakan gergaji dan dihaluskan 
menggunakan amplas sehingga menjadi 
sampel uji sesuai standar ASTM C 393 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Proses manufaktur komposit sandwich 
 
 

  
 
  
  

 
Gambar 5. (a) Proses pemanasan akhir sampel uji dan  
(b) pengujian kekakuan sampel uji tampak dari depan 

 (c) pengujian kekakuan sampel uji tampak dari samping 
 

a b C 

Gambar 3. Skema kegagalan pada komposit sandwich diawali dari micro cracks berkembang 
menjadi cracks (Burman, 1998).
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Sampel uji yang sudah jadi 
dilakukan pemanasan akhir di dalam 
oven pada suhu 60o C selama 4 jam, 
seperti ditunjukkan pada gambar 2a. Hal 
ini dilakukan untuk mempercepat proses 
reaksi rantai ester di dalam komposit. 
Selanjutnya, sampel uji tersebut 
dilakukan pengujian kekakuan dengan 
menggunakan mesin uji servopulser 
Shimadzu tipe EHF-EB20, seperti 
ditunjukkan gambar 5b. Hasil pengujian 
ini adalah berupa kurva hubungan antara 
beban/defleksi dengan siklus pengujian. 
Data yang diperoleh pada pengujian 
kekakuan akibat bending dinamis adalah 
beban dan defleksi yang dapat digunakan 

untuk memprediksi umur lelah panel 
komposit sandwich akibat beban bending 
dinamis 

 
Hasil, Analisis dan Diskusi 

Data hasil pengujian bending 
dinamis seperti ditunjukkan pada tebel 
4.1 kemudian diolah menjadi kurva 
hubungan siklus pengujian bending 
dinamis dan defleksi. Pengujian bending 
dinamis dilakukan dengan memberikan 
beban konstan pada panel komposit 
sandwich dengan variabel tebal core 
selanjutnya pada siklus pengujian tertentu 
dicatat kenaikan defleksinya.  

 
 
Tabel 1. Hasil pengujian bending dinamis komposit sandwich hubungannya dengan 

beban dan defleksi 
 

Tebal Core 5 
mm, beban 1400 

N 

Tebal Core 10 
mm, beban 2000 

N 

Tebal Core 15 
mm, beban 2800 

N 

Tebal Core 20 
mm, beban 3200 

N 
Siklus δ, mm Siklus δ, mm Siklus δ, mm Siklus δ, mm 

0 1,29 0 0,99 0 0,96 0 0,92 

20000 1,33 20000 1,03 20000 0,96 20000 0,92 

40000 1,36 40000 1,07 40000 0,99 40000 0,96 

60000 1,55 60000 1,11 60000 1,03 60000 0,96 

80000 1,62 80000 1,11 80000 1,03 80000 0,96 

100000 1,7 100000 1,14 100000 1,03 100000 0,99 

120000 1,7 120000 1,18 120000 1,07 120000 0,99 

140000 1,7 140000 1,18 140000 1,11 140000 1,03 
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Gambar 6. Kurva hubungan beban dengan defleksi komposit sandwich berpenguat serat 
kenaf acak-anyam-acak 

 
Pengujian bending dinamis pada 

komposit sandwich dengan tebal core 5 
mm, seperti pada gambar 3. Komposit 
sandwich berpenguat serat kenaf dengan 
susunan skin acak-anyam-acak. Core 
yang digunakan adalah kayu sengon laut 
dengan tebal core 5 mm. Metode 
manufaktur komposit yang digunakan 
adalah metode cetak tekan (press mold). 
Pengujian dilakukan dengan memberikan 
beban konstan sebesar 1400 N dan pada 
siklus tertentu dicatat peningkatan 
defleksinya. Komposit sandwich 
berpenguat serat kenaf acak-anyam-acak 
memiliki defleksi terendah 1,29 mm, 
sedangkan defleksi tertinggi 1,7 mm. Hal 
ini menunjukkan pemberian beban 
konstan pada beban bending dinamis 
ternyata meningkatkan nilai defleksi 
komposit sandwich. Hal ini menunjukkan 
penambahan beban meningkat seiring 
dengan penimgkatan tebal core, 
Penelitian ini juga membuktikan bahwa 
peningkatan tebal core justru 
menurunkan kekakuan komposit 
sandwich. 

Data hasil pengujian komposit 
sandwich dengan tebal core 10 mm yang 
diberi beban konstan 2000 N memiliki 
defleksi terendah 0,99 mm dan defleksi 
tertinggi 1,18 mm. Hasil pengujian 
sebelumnya diketahui bahwa komposit 
sandwich dengan tebal core 5 mm 
memiliki defleksi tertinggi 1,7 mm, 
sedangkan komposit sandwich dengan 
tebal core 10 mm mempunyai defleksi 
tertinggi 1,18. Hasil penelitian pada 
komposit sandwich dengan tebal core 10 
mm apabila dibandingkan dengan 
penelitian dengan komposit sandwich 
dengan tebal core 5 mm menunjukkan 
peningkatan tebal core menurunkan 
kekakuan komposit sandwich.  

Komposit sandwich berpenguat 
serat kenaf acak-anyam-acak dengan 
tebal core 15 mm dilakukan pengujian 
tidak sampai mengalami kegagalan. 
Komposit sandwich yang diuji bending 
dinamis dengan menggunakan beban 
konstan 2800 N memiliki defleksi 
terendah 0,96 mm dan defleksi tertinggi 
1,11 mm. Hasil pengujian komposit 
sandwich dengan tebal core 15 mm, 
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apabila dibandingkan dengan hasil 
pengujian komposit sandwich dengan 
tebal core 5 mm dan 10 mm. Hasil 
pengujian menunjukkan peningkatan 
beban pada pengujian bending dinamis 
tidak diikuti pula peningkatan nilai 
defleksi komposit sandwich. 

Komposit sandwich berpenguat 
serat kenaf acak-anyam-acak dengan 
tebal core 20 mm diuji bending dinamis. 
Pengujian bending dinamis pada 
komposit sandwich dilakukan dengan 
beban konstan 3200 N. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa komposit sandwich 

dengan tebal core 20 mm memiliki 
defleksi terendah 0,92 mm dan defleksi 
tertinggi 1,03 mm. Hasil pengujian 
komposit sandwich dengan tebal core 20 
mm apabila dibandingkan dengan 
komposit sandwich dengan tebal core 5 
mm, 10 mm dan 15 mm menunjukkan 
bahwa penambahan tebal core diikuti 
dengan penurunan nilai defleksi. 

Data hasil pengujian ketahanan 
bending komposit sandwich akibat beban 
bending dinamis ditunjukkan pada tabel 
2. 

 
Tabel 2. Data hasil pengujian ketahanan bending komposit sandwich berpenguat serat 

kenaf acak-anyam-acak 
 

tebal core 5 mm 

Siklus (momen/δ )/c (N/mm) 
0 3302,32 

20000 3157,89 
40000 3111,76 
60000 2592,59 
80000 2748,38 
100000 2470,58 

tebal core 10 mm 

Siklus (momen/δ )/c (N/mm)  
0 3060,6 

20000 2941,74 
40000 2803,73 
60000 2729,72 
80000 2702,7 
100000 2631,57 
120000 2542,37 
140000 2542,37 

tebal core 15 mm 

Siklus (momen/δ )/c (N/mm) 
0 2916,66 

20000 2916,66 
40000 2828,28 
60000 2737,86 
80000 2737,86 
100000 2718,44 
120000 2616,82 
140000 2540,54 
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Core 10 mm

Core 5 mm

Core 15  mm

Core 20 mm

tebal core 20 mm 

Siklus (momen/δ )/c (N/mm) 
0 2608,69 

20000 2592,39 
40000 2515,62 
60000 2500 
80000 2500 
100000 2424,24 
120000 2409,09 
140000 2344,66 

 
 
Data hasil pengujian ketahanan 

bending komposit sandwich akibat beban 
uji dinamis ditunjukkan pada tabel 4.2. 
selanjutnya diolah dan ditampilkan dalam 
bentuk kurva hubungan 
(momen/defleksi)/tebal core dengan 
siklus, seperti pada gambar 16. Harga 
ketahanan bending berkurang seiring 
dengan meningkatnya siklus beban uji 
dinamis. Fenomena penurunan ketahanan 
bending terjadi pada semua variabel 
penelitian (tebal core 5 mm, 10 mm, 15 
mm dan 20 mm). Nilai 
(momen/defleksi)/tebal core tertinggi 

terjadi pada tebal core 5 mm dengan nilai 
(momen/defleksi)/tebal core 3302,32 
N/mm, sedangkan nilai 
(momen/defleksi)/tebal core terendah 
terjadi pada tebal core 20 mm dengan 
nilai (momen/defleksi)/tebal core 
2344,66 N/mm. Hal ini menunjukkan 
bahwa penambahan tebal core dapat 
meningkatkan momen inersia dari 
komposit sandwich. Momen inersia (I ) 
yang semakin meningkat dapat 
menurunkan kekakuan komposit 
sandwich sehinga nilai ketahanan 
bendingnya mengalami penurunan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Kurva Ketahanan Bending Komposit Sandwich Berpenguat Serat Kenaf 
acak-anyam-acak 
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Komposit sandwich berpenguat 
serat kenaf acak-anyam-acak dilakukan 
pengujian bending dinamis untuk 
mencari nilai (momen/defleksi)/tebal 
core pada siklus tertentu. Komposit 
sandwich dengan tebal core 5 mm mula-
mula sebelum dikenai beban uji dinamis 
nilai (momen/defleksi)/tebal core 
3301,32 N/mm. Pada saat siklus beban uji 
dinamis mencapai 100000, nilai 
(momen/defleksi)/tebal core menjadi 
2470,58 N/mm atau mengalami 
penurunan sebesar 25,16%. Mula-mula 
nilai (momen/defleksi)/tebal core 
komposit sandwich tebal core 10 mm 
adalah 3060,6 N/mm, seiring 
bertambahnya siklus beban uji dinamis 
nilai (momen/defleksi)/tebal core 
menjadi 2542,37 N/mm atau mengalami 
penurunan 16,93%. Komposit sandwich 
dengan tebal core 15 mm mula-mula 
mempunyai nilai (momen/defleksi)/tebal 
core 2916,66 N/mm. Pada siklus beban 
uji dinamis 140000, nilai 
(momen/defleksi)/tebal core menjadi 
2540,54 N/mm atau mengalami 
penurunan sebesar 12,89 %. Nilai 
(momen/defleksi)/tebal core mula-mula 
komposit sandwich dengan tebal core 20 
mm adalah 2608,69 N/mm. Pada siklus 
beban uji dinamis 140000, nilai 
(momen/defleksi)/tebal core menjadi 
2344,66 N/mm atau mengalami 
penurunan sebesar 10,12 %. 

Dari hasil penelitian dapat 
diambil beberapa simpulan sebagai 
berikut: 
a. Nilai defleksi komposit sandwich 

mengalami penurunan dengan 
bertambahnya tebal core. Hal ini 
nampak dari persentase kenaikan 
defleksi pada semua tebal core. 
Kenaikan defleksi tertinggi terjadi 
pada komposit sandwich dengan 

tebal core 5 mm yaitu mengalami 
kenaikan 31,78%, sedangkan 
kenaikan defleksi terendah terjadi 
pada komposit sandwich dengan 
tebal core 20 mm yang mengalami 
kenaikan sebesar 11,95%. 

b. Ketahanan bending komposit 
sandwich untuk semua tebal core (5 
mm, 10 mm, 15 mm dan 20 mm) 
berkurang seiring bertambahnya 
siklus beban uji dinamis. Hal ini 
ditandai dengan penurunan nilai 
(momen/defleksi)/tebal core dari 
masing-masing variabel. Penurunan 
ketahanan bending komposit 
sandwich untuk tebal core 5 mm, 10 
mm, 15 mm dan 20 mm berturut-
turut 25,18%; 16,93%; 12,89% dan 
10,12%. 
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