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Abstrak 

Material baru yang kuat dan ringan merupakan fokus 

utama pada dunia penelitian maupun industri. Komposit 

merupakan jenis material baru dengan mengandalkan matriks dan 

penguatnya. Unsaturated polyester merupakan salah satu jenis 

matriks yang memiliki sifat ketahanan terhadap air dan kimia yang 

baik. Namun, unsaturated polyester memiliki keterbatasan dalam 

sifat mekaniknya yang kaku. Komposit berpenguat nanopartikel 

merupakan salah satu metode untuk meningkatkan sifat mekanik, 

serta ketahanan termal pada komposit polyester. Nanopartikel 

dengan berbagai macam jenis telah diteliti pengaruhnya terhadap 

polimer unsaturated polyester. Pada tinjauan ini, telah dipelajari 

pengaruh dari penambahan nanopartikel terhadap morfologi 

menggunakan SEM, sifat mekanik berupa kekuatan tarik, kekuatan 

tekan, dan kekuatan lentur dari bentuk dan jenis partikel 

nanosilika, nanoalumina, multi-walled carbon nanotubes, 

halloysite nanotubes, dan montmorillonite nanoclay terhadap 

nanokomposit polimer unsaturated polyester. Didapatkan pada 

semua jenis penambahan nanopartikel telah memengaruhi 

morfologi dari nanokomposit. Kemudian, didapatkan semua jenis 

nanopartikel pada tinjauan ini juga meningkatkan sifat mekanik 

dengan penambahan pada rasio tertentu. 

 

Kata Kunci: nanokomposit, unsaturated polyester, nanopartikel  
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Abstract 

New materials that are strong and lightweight are the main 

focus in the world of research and industry. Composite is a new 

type of material by relying on the matrix and its reinforcement. 

Unsaturated polyester is a type of matrix that has good chemical 

and water resistance properties. However, unsaturated polyester 

has limitations in its rigid mechanical properties. Composite with 

nanoparticle reinforcement is one method to improve mechanical 

properties, as well as thermal resistance in polyester composites. 

Nanoparticles of various types have been investigated for their 

effects on unsaturated polyester polymers. In this review, the effect 

of the addition of nanoparticles on morphology using SEM, the 

mechanical properties of tensile strength, compressive strength, 

and flexural strength of the shape and type of nanosilica particles, 

nanoalumines, multi-walled carbon nanotubes, halloysite 

nanotubes, and montmorillonite nanoclay to nanocomposite 

unsaturated polyester polymers. It was found that the addition of 

all types of nanoparticles has influenced the morphology of the 

nanocomposite. Then, it was found that all types of nanoparticles 

in this review also improved mechanical properties by adding to 

certain ratios. 

 

Keywords: nanocomposites, unsaturated polyester, 

nanoparticles  



 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (This page is intentionally left blank) 

  



 

xi 

KATA PENGANTAR 

Puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas 

rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Pengaruh Jenis 

Nanopartikel Terhadap Morfologi Dan Sifat Mekanik Pada 

Komposit Unsaturated Polyester/Nanopartikel”. Laporan ini 

disusun dan diajukan untuk dapat memenuhi sebagian persyaratan 

studi di Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas 

Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember, Surabaya. 

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu penulis dari awal pelaksanaan 

tugas akhir, penentuan topik laporan hingga selesainya penyusunan 

laporan tugas akhir ini, diantaranya: 

1. Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam proses 

mengerjakan Tugas Akhir hingga penyusunan laporan. 

2. Rasulullah SAW yang selalu memberikan kasih sayang dan 

tuntunannya untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. 

3. Kedua Orang Tua, kakak, dan adik saya yang selalu 

memberikan dukungan serta doa yang tidak henti untuk 

penulis. 

4. Bapak Sigit Tri Wicaksono, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Kepala 

Departemen Teknik Material dan Metalurgi. 

5. Bapak Tubagus Noor Rohmannudin, S.T., M.Sc., selaku 

dosen wali yang telah membimbing, memberi saran dan 

arahan serta nasihat dalam segala kegiatan perkuliahan. 

6. Bapak Dr. Eng. Hosta Ardhyananta, S.T., M.Sc. selaku 

pembimbing I tugas akhir yang telah membimbing, memberi 

banyak dukungan, saran dan arahan serta nasihat dalam 

pelaksanaan tugas akhir dan penyusunan laporan tugas akhir 

ini. 

7. Ibu Amaliya Rasyida, S.T., M.Sc. selaku pembimbing II 

tugas akhir yang telah membimbing, memberi banyak 



 

xii 

dukungan, saran dan arahan serta nasihat dalam pelaksanaan 

tugas akhir dan penyusunan laporan tugas akhir ini. 

8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan dukungan dan membantu kelancaran proses 

tugas akhir ini. 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. 

Dengan kerendahan hati, semua saran dan kritik yang dapat 

membangun  sangat penulis harapkan. Demikian semoga laporan 

ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pembaca 

 

 

 Surabaya, 11 Agustus 2020 

 Penulis 

  

  

  

  

 Imam Prayoga 

  

  



 

xiii 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...................................................................i 
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................ v 
ABSTRAK ............................................................................... vii 
ABSTRACT ...............................................................................ix 
KATA PENGANTAR ...............................................................xi 
DAFTAR ISI ........................................................................... xiii 
DAFTAR GAMBAR ............................................................. xvii 
DAFTAR TABEL .................................................................... xix 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .......................................................... 1 
1.2 Perumusan Masalah .................................................. 2 
1.3 Batasan Masalah ....................................................... 3 
1.4 Tujuan Review ........................................................... 3 
1.5 Manfaat Review ......................................................... 3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Komposit................................................................... 5 
2.2 Nanokomposit ......................................................... 10 
2.3 Resin Unsaturated Polyester ................................... 14 
2.4 Silika (SiO2) ............................................................ 17 
2.5 Alumina (Al2O3) ..................................................... 21 
2.6 Carbon Nanotubes (CNT) ....................................... 25 
2.7 Halloysite Nanotubes (HNT) .................................. 30 
2.8 Montmorillonite Nanoclay (MMT) ......................... 32 
2.9 Aplikasi Nanokomposit ........................................... 35 

BAB III METODOLOGI 
3.1 Diagram Alir ........................................................... 41 
3.2 Material dan Metode Manufaktur............................ 42 
3.3 Pengujian Material .................................................. 46 

3.3.1 SEM (Scanning Electron Microscope) ............. 46 
3.3.2 Pengujian Tarik (Tensile Test) .......................... 47 
3.3.3 Pengujian Kelentural (Flexural Test) ................ 48 
3.3.4 Pengujian Kekerasan (Hardness Test) .............. 49 

3.4 Ruang Lingkup Pembahasan ................................... 50 



 

xiv 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Unsaturated Polyester/Nanosilika........................... 51 

4.1.1 Morfologi ......................................................... 52 
4.1.2 Kekuatan Tarik ................................................. 54 
4.1.3 Kekuatan Kekerasan ......................................... 57 
4.1.4 Kekuatan Kelenturan ........................................ 57 
4.1.5 Analisis Jurnal .................................................. 58 

4.2 Unsaturated Polyester/Nanoalumina ...................... 59 
4.2.1 Morfologi ......................................................... 61 
4.2.2 Kekuatan Tarik ................................................. 62 
4.2.3 Kekuatan Kekerasan ......................................... 64 
4.2.4 Kekuatan Kelenturan ........................................ 65 
4.2.5 Analisis Jurnal .................................................. 67 

4.3 Unsaturated Polyester/Multi-Walled CNT ............. 68 
4.3.1 Morfologi ......................................................... 71 
4.3.2 Kekuatan Tarik ................................................. 73 
4.3.3 Kekuatan Kekerasan ......................................... 75 
4.3.4 Kekuatan Kelenturan ........................................ 76 
4.3.5 Analisis Jurnal .................................................. 77 

4.4 Unsaturated Polyester/Halloysite Nanotubes .......... 78 
4.4.1 Morfologi ......................................................... 80 
4.4.2 Kekuatan Tarik ................................................. 82 
4.4.3 Kekuatan Kekerasan ......................................... 83 
4.4.4 Kekuatan Kelenturan ........................................ 84 
4.4.5 Analisis Jurnal .................................................. 85 

4.5 Unsaturated Polyester/MMT Nanoclay .................. 86 
4.5.1 Morfologi ......................................................... 88 
4.5.2 Kekuatan Tarik ................................................. 90 
4.5.3 Kekuatan Kekerasan ......................................... 92 
4.5.4 Kekuatan Kelenturan ........................................ 93 
4.5.5 Analisis Jurnal .................................................. 95 

4.6 Perbandingan Material ............................................ 95 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ............................................................. 99 
5.2 Saran ..................................................................... 101 



 

xv 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................. 103 
LAMPIRAN ............................................................................ 113 
UCAPAN TERIMA KASIH .................................................. 123 
BIODATA PENULIS ............................................................. 125 
  



 

xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

  



 

xvii 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Ilustrasi komponen penyusun material 

komposit ................................................................ 6 
Gambar 2.2 Klasifikasi komposit bedasarkan jenis 

penguat .................................................................. 9 
Gambar 2.3 Ilustrasi model interaksi matriks polimer 

dengan penguatnya pada nanokomposit ............... 13 
Gambar 2.4 Struktur dari unsaturated polyester ...................... 14 
Gambar 2.5 Mekanisme crosslinking dari resin 

unsaturated polyester ........................................... 17 
Gambar 2.6 Struktur atom tetrahedral dari silika ..................... 18 
Gambar 2.7 Diagram fasa dari material silika ......................... 19 
Gambar 2.8 Diagram Fasa Alumina ........................................ 21 
Gambar 2.9 Struktur atom dari aluminium oksida ................... 22 
Gambar 2.10 Jenis dari carbon nanotubes (a) single-walled, 

dan (b) multi-walled ............................................ 28 
Gambar 2.11 Skema struktur kristal dari halloysite 

nanotubes ............................................................. 31 
Gambar 2.12 Struktur atom dari montmorillonite clay .............. 33 
Gambar 3.1 Diagram alir pembahasan jurnal .......................... 42 
Gambar 3.2 Diagram alir manufaktur nanokomposit .............. 45 
Gambar 3.3 Prinsip kerja mesin SEM ..................................... 47 
Gambar 3.4 Spesimen uji tarik menurut ASTM D3039........... 47 
Gambar 3.5 Prinsip kerja pengujian kekuatan tarik ................. 48 
Gambar 3.6 Spesimen uji kelenturan menurut ASTM 

D790 .................................................................... 48 
Gambar 3.7 Prinsip kerja pengujian kekuatan kelenturan ........ 49 
Gambar 3.8 Spesimen uji kekerasan menurut ASTM 

D2240-05 ............................................................. 49 
Gambar 3.9 Prinsip kerja pengujian kekuatan kekerasan ........ 50 
Gambar 4.1 Hasil SEM dari patahan nanokomposit 

dengan a) 0 wt% nanosilika, dan  b) 2 wt% 

nanosilika ............................................................. 53 



 

xviii 

Gambar 4.2 Hasil SEM dari patahan nanokomposit 

dengan (a) 0 wt% nanoalumina,  (b) 5 wt% 

nanoalumina, dan (c) 10 wt% nanoalumina ......... 61 
Gambar 4.3 Hasil SEM pola patahan nanokomposit (a) 0 

wt% MWCNT, (b) 0.1 wt% MWCNT, (c) 0.3 

wt% MWCNT, (d) 0.5 wt% MWCNT, dan (e) 

1 wt% MWCNT ................................................... 71 
Gambar 4.4 Hasil SEM nanokomposit (a) UPE/1 wt% 

HNT, (b) UPE/3 wt% HNT, dan (c) UPE/5 

wt% HNT............................................................. 80 
Gambar 4.5 Hasil SEM pada pola patahan nanokomposit 

UPE/3 wt% HNT menunjukkan adanya 

microvoids ........................................................... 80 
Gambar 4.6 Hasil SEM pada pola patahan nanokomposit 

UPE/3 wt% HNT menunjukkan adanya 

debonding ............................................................ 81 
Gambar 4.7 Hasil SEM pada patahan dari nanokomposit 

unsaturated polyester (a) 0 wt% MMT 

nanoclay, dan (b) 5 wt% MMT nanoclay ............. 89 
 

  



 

xix 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Metode pembentukan nanokomposit 

berdasarkan jenis matriks ........................................ 11 
Tabel 2.2 Tipe polyester general purpose resin ...................... 15 
Tabel 2.3 Tipe polyester speciality polyester resin ................. 16 
Tabel 2.4 Sifat mekanik dari jenis polyester ........................... 17 
Tabel 2.5 Karakteristik dari silika ........................................... 19 
Tabel 2.6 Sifat-sifat dari alumina ............................................ 23 
Tabel 2.7 Perbandingan sifat dari beberapa material............... 26 
Tabel 2.8 Perbendaan sifat berdasarkan alotrofi karbon 

nanomaterial ........................................................... 27 
Tabel 2.9 Sifat-sifat halloysite nanoclay ................................. 30 
Tabel 2.10 Sifat fisik dan kimia montmorillonite clay .............. 33 
Tabel 2.11 Standarisasi penggunaan resin unsaturated 

polyester gel coat dan laminat pada kapal laut ........ 36 
Tabel 2.12 Standarisasi penggunaan resin unsaturated 

polyester gel coal pada pipa polimer ....................... 36 
Tabel 2.13 Standarisasi penggunaan resin unsaturated 

polyester laminat pada pipa polimer ....................... 36 
Tabel 2.14 Nilai kekuatan mekanik nanokomposit gels ............ 38 
Tabel 2.15 Nilai kekuatan mekanik gel coat ............................. 39 
Tabel 3.1 Material dan metode manufaktur ............................ 43 
Tabel 3.2 Ruang lingkup pembahasan .................................... 50 
Tabel 4.1 Nilai kekuatan tarik nanokomposit berpenguat 

nanosilika ................................................................ 55 
Tabel 4.2 Nilai kekerasan nanokomposit berpenguat 

nanosilika ................................................................ 57 
Tabel 4.3 Nilai kekuatan kelenturan nanokomposit 

berpenguat nanosilika ............................................. 58 
Tabel 4.4 Nilai kekuatan tarik nanokomposit berpenguat 

nanoalumina ............................................................ 63 
Tabel 4.5 Nilai kekuatan kekerasan nanokomposit 

berpenguat nanoalumina ......................................... 65 



 

xx 

Tabel 4.6 Nilai kekuatan kelenturan nanokomposit 

berpenguat nanoalumina ......................................... 66 
Tabel 4.7 Nilai kekuatan tarik nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat MWCNT ............................... 74 
Tabel 4.8 Nilai kekuatan kekerasan nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat MWCNT ........... 76 
Tabel 4.9 Nilai kekuatan kelenturan nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat MWCNT ........... 77 
Tabel 4.10 Nilai kekuatan tarik nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat halloysite nanotubes .............. 83 
Tabel 4.11 Nilai kekuatan kekerasan nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat halloysite 

nanotubes ................................................................ 84 
Tabel 4.12 Nilai kekuatan kelenturan nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat halloysite 

nanotubes ................................................................ 85 
Tabel 4.13 Nilai kekuatan tarik pada nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat MMT 

nanoclay .................................................................. 91 
Tabel 4.14 Nilai kekuatan kekerasan pada nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat MMT 

nanoclay .................................................................. 93 
Tabel 4.15 Nilai kekuatan kelenturan pada nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat MMT 

nanoclay .................................................................. 94 
Tabel 4.16 Perbandingan Morfologi Nanokomposit ................. 96 
Tabel 4.17 Perbandingan Nilai Sifat Mekanik 

Nanokomposit ......................................................... 97 
 

 



 

1 

1BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang begitu cepat telah mengubah 

pola hidup dan kebutuhan manusia. Hal tersebut menuntut dunia 

industri dalam menciptakan sebuah material yang lebih baik 

dibandingkan sebelumnya. Berbagai penelitian terkait rekayasa 

material terus dikembangkan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, 

diharapkan dalam perkembangannya dapat terciptanya variasi-

variasi material agar dapat memenuhi dan menjawab kebutuhan 

yang semakin banyak. Salah satu material yang dapat menjawab 

kriteria tersebut yaitu material komposit. Komposit merupakan 

sebuah gabungan antara dua material atau lebih dengan tujuan 

memperbaiki dan melengkapi sifat material kombinasinya agar 

bisa mendapatkan keunggulan pada material tersebut 

(Balasubramanian, 2013). Komposit memiliki keunggulan 

dibanding material lainnya, yaitu memiliki kekuatan yang sangat 

baik, ketahanan bereaksi dengan kimia rendah, kemudahan dalam 

manufakturingnya, serta murah. Komposit juga banyak digunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya otomotif, alat olahraga, 

jembatan, badan kapal, dll (Campbell, 2010). Komposit dengan 

penguat yang menjadi dominasi dari macam-macam komposit 

diperedaran. Selain mudah dibentuk, komposit dengan penguat 

juga mendukung peningkatan kekuatan, serta sifat mekanik yang 

lain dibanding komposit berpenguat lainnya. Dalam pengikatan 

penguat, komposit menggunakan matriks jenis polimer untuk dapat 

membantu menaikkan kekuatan serta melindungi serat dari 

lingkungan sekitar (Callister & Rethwisch, 2009). Matriks pada 

material komposit merupakan material yang memiliki kemampuan 

menyerap dan menyebarkan energi secara merata paling besar pada 

susunannya. Oleh karena itu, pengembangan terhadap kemampuan 

penyerapan energi pada matriks sangat diperlukan. Salah satu 

matriks polimer yang memiliki keunggulan dalam hal kekuatan 

dan ikatan yang solid terhadap reinforcementnya adalah resin 
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Polyester. Resin unsaturated polyester merupakan resin sintesis 

yang terbuat dari campuran asam organik dan juga alkohol. Resin 

unsaturated polyester banyak digunakan dalam banyak hal, 

khususnya pada bidang yang membutuhkan ketahanan terhadap 

sifat kimia dan air yang tinggi. Sehingga cocok digunakan dalam 

aplikasi diperairan (Ratna, 2009) Namun, resin unsaturated 

polyester sebagai matriks masih memiliki beberapa kekurangan, 

salah satunya yaitu pada penggunaannya dalam material komposit 

berpenguat nanopartikel. 

Nanokomposit atau komposit berpenguat nanopartikel 

merupakan salah satu metode untuk meningkatkan sifat mekanik 

pada komposit karena cenderung dapat menahan pergerakan fase 

matriks di sekitar masing-masing partikel (Callister, 2006). 

Walaupun penguat komposit berbentuk nano, material 

nanopartikel tetap menyumbang sifat mekanik serta sifat lainnya 

yang tidak bisa didapat pada komposit berpenguat serat. Berbagai 

macam jenis nanopartikel telah banyak diteliti pengaruhnya 

terhadap komposit polimer polyester. Peningkatan sifat mekanik 

pada komposit terjadi secara signifikan dengan penambahan 

nanopartikel pada kadar yang tepat. Tinjuan ini akan menganalisis 

terkait potensi dan keefektifan dari bentuk (spherical, nanotubes, 

dan platelets) dan jenis nanopartikel yang digunakan pada 

penguatan partikel yaitu nanosilika, nanoalumina, multi-walled 

carbon nanotubes, halloysite nanotubes, dan mmt nanoclay 

terhadap morfologi dan sifat mekanik dalam komposit bermatriks 

unsaturated polyester. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Bagaimana pengaruh jenis nanopartikel terhadap morfologi 

komposit unsaturated polyester/nanopartikel? 

2. Bagaimana pengaruh jenis nanopartikel terhadap sifat 

mekanik komposit unsaturated polyester/nanopartikel? 
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3. Bagaimana menentukan bentuk (spherical, nanotubes, dan 

platelets) dan jenis nanopartikel dengan potensi yang lebih 

baik untuk komposit unsaturated polyester/nanopartikel? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada review ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Review ini tidak membahas dampak kondisi lingkungan saat 

manufaktur terhadap sifat mekanik komposit unsaturated 

polyester/nanopartikel. 

2. Review ini tidak membahas perbedaan proses manufaktur 

komposit terhadap sifat mekanik komposit unsaturated 

polyester/nanopartikel 

3. Review ini tidak membahas macam proses sintesis 

nanopartikel terhadap sifat mekanik komposit unsaturated 

polyester/nanopartikel. 

1.4 Tujuan Review 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh jenis nanopartikel terhadap 

morfologi komposit unsaturated polyester/nanopartikel. 

2. Menganalisis pengaruh jenis nanopartikel terhadap sifat 

mekanik komposit unsaturated polyester/nanopartikel. 

3. Menganalisis bentuk (spherical, nanotubes, dan platelets) 

dan jenis nanopartikel dengan potensi yang lebih baik untuk 

komposit unsaturated polyester/nanopartikel. 

1.5 Manfaat Review 

Review yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Diperoleh suatu tinjauan jenis komposit berpenguat 

nanopartikel untuk bisa berguna sesuai dengan kapasitas dan 

potensi dari masing-masing penguatnya. 

2. Dapat digunakan sebagai tinjauan terhadap berbagai 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan 

material nanokomposit polimer unsaturated polyester.  
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2BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komposit 

Material Komposit merupakan kombinasi dari dua atau lebih 

material dengan tujuan mendapatkan sifat yang lebih baik dari 

material yang hanya berdiri sendiri. Jika dibandingkan dengan 

material logam, masing-masing dari tiap elemennya 

mempertahankan sifat kimia, fisika, dan mekanisnya secara 

terpisah. Berbeda dengan material lainnya, material komposit 

memiliki keunggulan utama yaitu memiliki kekuatan dan kekakuan 

yang tinggi, dapat dikombinasikan dengan material bermassa jenis 

rendah, lebih ringan, dan murah. Bagian komposit yang menopang 

distribusi gaya, serta saling menguatkan dari masing-masing 

kelebihannya yaitu Matriks dan Reinforcement (Campbell, 2010). 

Komposit dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu komposit alam 

dan komposit sintetik. Komposit alam yaitu yang memiliki 

kandungan serat dan matriks dari bahan-bahan organik. Unsur dari 

penyusun komposit alami terdapat dalam skala yang halus, dan 

memiliki sifat yang sulit untuk ditiru. Berbeda dengan komposit 

alam, komposit sintetik merupakan hasil dari ciptaan rekayasa 

manusia. Dalam hal pembuatannya, komposit sintetik memiliki 

fleksibilitas untuk memilih penguat dan matriks sehingga mudah 

untuk dibuat (Balasubramanian, 2013). 

Komponen penyusun dalam komposit terdiri dari matriks 

dan juga reinforcement atau penguat, sesuai dengan Gambar 2.1. 

Fungsi dari komponen penyusunnya adalah untuk membentuk, 

mempertahankan, dan melengkapi fungsinya satu sama lain dalam 

satu ikatan material komposit. Komposisi dari matriks dan 

reinforcement dalam material komposit juga memiliki maksud dan 

tujuan. Pada umumnya komposisi matriks jauh lebih banyak dari 

pada komposisi reinforcement dalam komposit, walaupun 

keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu memperkuat satu sama 

lain. Daerah antar matriks dan reinforcement disebut juga dengan 

interface. Interface merupakan batas antar satu fasa dengan fasa 
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lainnya. Interface juga memainkan peran pentingnya dalam 

menentukan sifat komposit dari suatu material (Mitchell, 2014). 

 
Gambar 2.1 Ilustrasi komponen penyusun material komposit 

(Mitchell, 2014) 

 

Matriks merupakan bagian memperkuat serta menutupi 

bagian penguat. Matriks memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk 

menahan komponen penguat (reinforcement) tetap pada tempatnya 

dan untuk mendeformasi dan mendistribusikan tegangan yang 

diberikan kepada komponen penguat komposit. Matriks juga 

memberikan bentuk kepada komposit sebab matriks akan yang 

bermula dalam fasa cair akan mengikuti bentuk cetakan sehingga 

membuatnya dapat dibentuk dan dikeraskan. Matriks memiliki 

sifat mekanik yang jauh lebih rendah dibandingkan penguat. 

Namun, jika memiliki material komposit unidirectional, matriks 

merupakan pengontrol dari pembebanan secara transversal.  

Matriks memiliki beberapa sifat yang perlu ditunjang, 

diantaranya adalah matriks merupakan material yang kemungkinan 

lebih ulet dibandingkan penguatnya, lalu dapat melindungi penguat 

dari lingkungan sekitar (chemical and corrosion resistance) 

(Miracle & Donaldson, 2001). 

Sebagian besar dari komposit berpenguat serat dinamai 

berdasarkan tipe matriks dari material tersebut. Terdapat tiga jenis 

komposit yang dikategorikan berdasarkan penguat matriksnya. 

Ketiga matriks tersebut memiliki struktur dengan pengaplikasian 
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yang berbeda dan temperatur kerja dari material tersebut 

menentukan jenis matriks yang digunakan (Mitchell, 2014).  

Ketiga jenis matriks komposit itu adalah sebagai berikut: 

1. Metal-Matrix Composite (MMC) 

Komposit jenis metal ini menggunakan logam yang ulet 

sebagai matriksnya. Penggunaan logam dengan material 

penguatnya dapat memperbaiki sifat termal dari komposit itu 

sendiri. Bila dibandingkan dengan kemampuan matriksnya, 

komposit jenis ini mengalami kenaikan dalam hal sifat mekanik. 

Namun, komposit jenis ini juga sering mendapatkan degradasi 

pada temperatur tertentu, sehingga direkomendasi untuk 

memberikan lapisan pelindung pada penguat kompositnya. 

2. Ceramic-Matrix Composite (CMC) 

Mengubah keramik menjadi komposit dilatarbelakangi oleh 

kemampuan keramik untuk terjadi oksidasi dan deteriotasi pada 

temperatur yang tinggi. Tetapi keramik memiliki kekurangan dari 

sifat kegetasannya yang tinggi jika dibandingkan dengan material 

lainnya. Sehingga keramik diberikan penguat pada bagian 

dalamnya (CMC) agar dapat meningkatkan ketahanan terhadap 

patah getas. Untuk menanggulangi hal tersebut, biasanya CMC 

diperkuat oleh partikel dispersi. Partikel dispersi mampu untuk 

menahan initiation crack karena memiliki kekuatan yang tinggi 

untuk menyerap getaran yang ada pada lingkungannya. 

3. Polymer-Matrix Composite (PMC) 

Polimer merupakan matriks yang paling sering digunakan 

pada material komposit. Hal ini didasari karena mudah diproduksi 

secara massal, polimer memiliki massa jenis yang kecil dan 

memiliki sifat ketahanan terhadap lingkungan yang minim, seperti 

ketahanan korosi. Secara umum, penggunaan polimer sebagai 

matriks komposit harus disesuaikan dengan aplikasi yang ada. 

Sebab tiap polimer memiliki sifat yang berbeda, sebagai contoh 

adalah ketahanan terhadap temperatur tinggi. Kecenderungan 

polimer akan berubah bentuk fisiknya maupun morfologinya pada 

saat terkena temperatur yang tinggi. Serta tiap matriks polimer 

memiliki keunggulannya masing-masing dalam aplikasi yang 
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beragam, seperti penggunaan matriks poliuretan karena memiliki 

ketahanan impak yang tinggi dibanding polimer lainnya (Callister 

& Rethwisch, 2009). 

Reinforcement atau penguat merupakkan salah satu 

komponen penting dalam pembuatan dan aplikasi dari komposit. 

Tujuan utama dari reinforcement yaitu untuk memberikan tingkat 

kekuatan dan kekakuan yang besar pada komposit. Dalam 

komposit berpenguat continuous fiber, serat memberikan hampir 

semua kekuatan dan kekakuannya. Bahkan komposit yang 

berpenguat partikulat mendapatkan perbaikan sifat bagi komposit 

yang signifikan. Seperti contoh penambahan penguat grafit, kaca, 

SiC, dan alumina dapat memberikan konduktivitas termal dan 

listrik yang baik, ketahanan aus yang tinggi, dan ekspansi termal 

yang terkontrol (Miracle & Donaldson, 2001). 

Berdasarkan jenis penguatnya sesuai dengan Gambar 2.2, 

komposit dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Komposit Struktural 

Biasanya komposit struktural terdiri dari material homogen 

dengan komposit itu sendiri. Sifat komposit struktural tidak hanya 

bergantung pada sifat-sifat bahan penyusunnya, tetapi juga pada 

desain geometris dari berbagai elemen strukturalnya. Semakin 

rumit desain strukturalnya, maka cenderung akan lebih baik 

material komposit itu untuk menyerap energi yang di berikan. 

Komposit Laminar dan Sandwich merupakan contoh struktural 

pada umumnya. 

b. Komposit Berpenguat Serat 

Penguat pada komposit ini memiliki kontribusi yang besar 

dalam menjaga kekuatan dan kekakuan dari keseluruhan material 

komposit. Ciri-ciri dari penguat serat yaitu memiliki panjang dan 

rasio diameter yang beragam (tergantung aplikasi) serta sifat dari 

penguat akan berpengaruh besar terhadap sifat komposit 

seutuhnya.  

c. Komposit Berpenguat Partikel 

Penguatan komposit oleh reinforcement tidak hanya 

menggunakan material berukuran makro, tetapi juga pada material 
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mikro. Salah satu keunggulan dari penguat partikel ini adalah 

cenderung menahan pergerakan fase matriks di sekitar partikel 

sehingga dapat menahan perambatan crack atau menyerap energi 

sebelum tervibrasi ke penguat serat. Namun pada umumnya, 

komposit jenis ini tidak dapat berdiri sendiri sebab kekuatannya 

tidak bisa menunjang kekuatan yang besar. Maka dari itu, sering di 

kombinasikan penggunaan penguat partikel dengan penguat serat 

(Callister & Rethwisch, 2009). 

 

 
Gambar 2.2 Klasifikasi komposit bedasarkan jenis penguat 

(Callister & Rethwisch, 2009) 

 

Manufaktur komposit mempunyai banyak proses, macam-

macam proses ini sendiri mempunyai tujuan dan kegunaannya 

masing-masing. Klasifikasi manufaktur dari komposit juga 

dibedakan menjadi 2 sesuai dengan volumenya, yaitu volume besar 

dan volume kecil. Proses manufaktur dengan spesifikasi volume 

kecil akan lebih banyak menggunakan metode manual dengan 

tekanan yang rendah, walaupun mempunyai cetakan yang murah 

namun biaya pekerja sangat diperhitungkan pada metode ini. 

Sedangkan untuk proses manufaktur dengan volume yang tinggi, 

seperti filament-winding, pultrusion, dan resin transfer molding, 

memiliki biaya yang tinggi pada instalasi dan perlengkapannya 
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yang khusus. Walaupun demikian, metode manufaktur ini 

memiliki banyak keuntungan, diantaranya bisa mempersingkat 

waktu pengerjaan dan memperkecil terjadinya kegagalan pada 

komposit karena faktor manusia, seperti timbulnya void dan juga 

pengotor (Adrian & Gheorghe, 2010). 

2.2 Nanokomposit 

Nanokomposit merupakan komposit dengan salah satu 

diantara komponennya berukuran nanometer. Nanokomposit 

merupakan material dengan tingkat performa yang tinggi, 

menghasilkan sifat-sifat unik dengan berbagai kombinasinya, dan 

sangat memungkinkan untuk menjadi material ciri khas pada abad 

ke 21. Nanokomposit mulai digemari karena beberapa hal, salah 

satunya adalah efek dari penambahannya. Memiliki dimensi yang 

mencapai level nanometer, interaksi antar komponennya menjadi 

sangat besar peluangnya terjadinya peningkatan. Hal tersebut 

penting untuk bisa meningkatkan sifat mekanik dari komposit. 

Pada nanokomposit, luas permukaan dan/atau rasio penambahan 

volume dari penguat yang digunakan pada tahap persiapan 

nanokomposit sangat menentukan sifat yang akan dihasilkan. 

Harus ada perhatian khusus untuk memahami hubungan sifat 

antara matriks dengan reinforcenya (Anandhan & Bandyopadhyay, 

2011). 

Seperti halnya komposit, nanokomposit dapat 

diklasifikasikan berdasarkan material matriksnya, yaitu Ceramic 

Matric Nanocomposites (CMNC), Metal Matrix Nanocomposites 

(MMNC), dan Polymer Matrix Nanocomposites (PMNC). Pada 

dasarnya pengklasifikasian nanokomposit tidak berpengaruh 

banyak pada fokusan dari tiap kelompoknya, namun klasifikasi 

tersebut dibutuhkan untuk menentukan metode proses yang tepat 

untuk bisa dijadikan nanokomposit pada umumnya yang tersajikan 

pada Tabel 2.1 (Camargo dkk, 2009). 
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Tabel 2.1 Metode pembentukan nanokomposit berdasarkan 

jenis matriks (Camargo dkk, 2009) 
Jenis 

Nanokomposit 
Metode Keunggulan Batasan 

Ceramic Matrix 

Nanocomposites  
Powder Process 

Sederhana dan 

mudah 

Hasil dispersi yang 

buruk, temperatur 

tinggi 

 
Polymer Precursor 

Process 

Sangat 

memungkinkan 

mendapatkan 

partikel murni, 

hasil dispersi baik 

Material yang tidak 

homogen akan 

terpisah karena 

aglomerasi 

 Sol-Gel Process 

Mudah, proses 

pada temperatur 

rendah, dll 

Mudah mengalami 

penyusutan  

Metal Matrix 

Nanocomposites 
CVD/PVD 

Memiliki 

kapabilitas untuk 

memproduksi 

material padat yang 

murni  

Banyak parameter 

optimasi, lebih 

kompleks, mahal 

 Spray Pyrolysis 

Efektif untuk 

preparasi material 

sangat murni, 

berbentuk bulat, 

dan homogen 

Tidak bisa dalam 

jumlah sedikit, 

mahal 

 

Rapid 

Solidification 

Process (RSP) 

Efektif dan mudah 

Hanya bisa untuk 

metal-metal  

nanokomposit 

Polymer Matrix 

Nanocomposites  

In-situ 

Intercalative 

Polymerization 

Mudah dibuat, 

berdasarkan 

dispersi dari 

pengisi polimer 

Sulit untuk 

dikontrol, aplikasi 

terbatas 

 Template Synthesis 

Dapat diproduksi 

secara besar, 

mudah  

Aplikasi terbatas, 

menghasilkan 

produk samping 

 

Intercalation / 

Prepolymer from 

Solution  

Sistesis 

terinterkalasi 

berdasarkan 

polimer 

berpolaritas rendah 

Penggunaan hanya 

bisa pada skala 

industri 

 

Nanokomposit pada dasarnya hanya dibedakan dalam hal 

pengisi pada kompositnya jika dibandingkan dengan komposit 

konvensional. Filler dari nanokomposit merupakan nanopartikel di 

mana memiliki ciri khas tersendiri sebagai filler. 
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Nanopartikel merupakan sebuah material dari hasil ilmu 

merekayasa, baik dari struktur fungsionalnya sampai ukuran dari 

partikel tersebut. Nanopartikel identik dengan ukuran partikelnya 

yaitu sekitar 1-100 nm. (Pokropivny dkk, 2007)  

Nanopartikel merupakan penemuan yang menarik untuk 

dibahas, sebab materialnya dalam ukuran yang sangat kecil (nano) 

sering memiliki ikatan dengan sifat kimia dan fisika yang lebih 

baik dibandingkan dengan material yang memiliki ukuran besar 

(bulk). (Vestal & Zhang, 2004) 

Terdapat dua hal yang membuat nanopartikel dan material 

sejenis dengan ukuran besar memiliki sifat berbeda, yaitu: 

1. Nanopartikel memiliki nilai perbandingan luas permukaan 

dan volume yang besar dengan partikel sejenis. Ukurannya 

yang kecil membuat nano partikel bisa bersifat lebih reaktif. 

Sifat reaktif tersebut terjadi karena permukaan nanopartikel 

lebih banyak bersentuhan langsung dengan material pengikat 

lainnya. 

2. Saat berukuran partikel mendekati satuan nano, maka hukum 

fisika yang berlaku didominasi oleh hukum fisika kuantum. 

 

Sifat yang berubah pada material dengan skala nano 

biasanya akan berkaitan dengan fenomena kuantum dan perubahan 

rasio jumlah atom yang menempati permukaan. Pada fenomena 

kuantum, ruang gerak elektron dan pembawa muatan lainnya 

dalam partikel memiliki keterbatasan. Fenomena tersebut 

mengakibatkan beberapa sifat material, seperti perubahan warna 

pancar, transparansi, kekuatan mekanik, konduktivitasan listrik, 

hingga magnetisasi akan berubah. Lalu untuk perubahan rasio 

jumlah atom yang menempati permukaan akan berimbas pada 

berubahnya titik didih, titik beku, serta reaktivitas kimia dari 

material tersebut. Perubahan tersebut dapat menjadi keunggulan 

dari nano partikel itu sendiri dibandingkan dengan material yang 

sama dengan ukuran besar, sebab perubahan-perubahan tersebut 

dapat dikontrol dengan kebutuhan yang diinginkan. (Abdullah dkk, 

2008) 
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Gambar 2.3 Ilustrasi model interaksi matriks polimer dengan 

penguatnya pada nanokomposit (Rafiei-Sarmazdeh & Ahmadi, 

2016) 

 

Berdasarkan interaksi antara penguat dan matriks polimer, 

komposit polimer dibagi menjadi 3 grup yang berbeda, yaitu 

komposit conventional, komposit intercalated, dan komposit 

exfoliated. Ilustrasi dalam bentuk model terdapat pada Gambar 2.3. 

Dalam komposit conventional atau biasa disebut komposit tidak 

bercampur, penguat nano dalam bentuk 2 dimensi tetap aglomerat 

atau menyatu dalam matriks polimer dan akan mempertahankan 

struktur aslinya. Kemudian dalam nanokomposit intercalated atau 

interkalasi, rantai polimer akan menyelingi lapisan penguat. 

Perpindahan puncak karakteristik nanosheets ini memiliki sudut 

yang lebih rendah akan mencirikan interkalasi. Kelompok yang 

terakhir adalah nanokomposit exfoliation. Interaksi pada kelompok 

ini sesuai dengan filler dan matriks polimer dapat menjangkau 

seluruh bagian dari penguat. Sehingga memungkinkan untuk 

meningkatkan kekuatan dari nanokomposit itu sendiri. Namun 

dalam praktiknya, jarang ditemui mencapai eksfoliasi secara total 

(Rafiei-Sarmazdeh & Ahmadi, 2016). 
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2.3 Resin Unsaturated Polyester 

Resin unsaturated polyester merupakan resin sintesis tidak 

jenuh yang dibentuk oleh reaksi asam organic dan alkohol 

polihidrik. Resin ini banyak dan umum digunakan pada thermoset 

resin adalah unsaturated polyester resin, atau biasa disebut dengan 

polyester resin. Resin ini mengandung ikatan ganda C=C seperti 

pada Gambar 2.4, di mana lokasi terjadinya crosslinking terjadi. 

Ester merupakan produk dari reaksi antara alkohol dengan asam. 

Sama halnya dengan unsaturated polyester resin yang terbentuk 

dengan reaksi unsaturated acid dengan dihydric alkohol.  

Tipikal dari polyester terdiri dari 3 bahan utama, yaitu 

polyester, crosslinking agent seperti stirena, dan katalis yang 

biasanya peroksida seperti metyl ethyl ketone peroxide atau benzoyl 

peroxide. Stirena berfungsi sebagai crosslinking agent dan 

mengurangi viskositas untuk mempermudah proses manufaktur. 

Sifat dari unsaturated polyester sangat ditentukan oleh curing 

agentnya. Salah satu keunggulan dari polyester adalah dapat di 

formulasikan atau di manufaktur dalam temperatur kamar dan 

temperatur tinggi (Campbell, 2010). 

 
Gambar 2.4 Struktur dari unsaturated polyester (Ratna, 2009) 
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Unsaturated polyester resin secara garis besar dapat dibagi 

menjadi 2 kategori berdasarkan komposisi dan aplikasinya, yaitu 

general purpose resin dan speciality polyester resin. General 

purpose resin terbuat dari bahan-bahan mentah yang murah dan 

biasanya tidak ada modifikasi lebih pada resin. Jenis resin ini 

memiliki kriteria yang cukup kompetitif dalam segi harga dan 

memiliki kemampuan untuk membentuk struktur jaringan dengan 

waktu yang masuk akal. Secara general, propylene glycol, 

diethylene glycol, phthalic anhydride dan maleic anhydride 

digunakan untuk sistesis general purpose resin. Tiap tipe dari 

polyester general purpose resin memiliki kegunaan yang berbeda. 

Seperti contoh diethylene glycol bukan hanya untuk menurunkan 

biaya, tetapi juga meningkatkan curing rate, dan dicyclopentadiene 

menaikkan solubitily dari resin polyester dalam stiren. Konsentrasi 

dari molar general purpose resin polyester dapat dilihat pada Tabel 

2.2 (Ratna, 2009).  

 

Tabel 2.2 Tipe polyester general purpose resin (Ratna, 2009) 

Type of Polyester 
Molar Concentration 

Type 1 Type 2 

Propylene Glycol 2.1 1.75 

Diethylene Glycol 0 0.35 

Maleic Anhydride 0.6-0.8 1.75 

Pthalic Anhydride 1.4-1.2 0.25 

 

Untuk speciality polyester resin, material penyusunnya 

dipilih secara ketat untuk bisa meningkatkan sifat mekanik dan 

performansi dari resin dengan harga yang bersahabat. Speciality 

polyester resin hanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan 

mekanik dan resistansi terhadap reaksi kimia serta korosi. Seperti 

kegunaan dari non-polar glikol pada polypropylene glycol dan poly 

(butylene glycol) berguna untuk meningkatkan ketahanan terhadap 

air, dan ketahanan terhadap korosi. Ada 3 tipe dari speciality 

polyester resin sesuai dengan kegunaannya, yaitu isopthalic resin, 

chlorendic resin, dan BPA fumerate resin. Jenis-jenis dari 

Speciality UPE Resin dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Tipe polyester speciality polyester resin (Ratna, 

2009) 
Precursor Isopthalic  BPA-fumarate Chlorendic 

Maleic Anhydride 1.0 - 1.0 

Fumaric Acid - 2.0 - 

Isopthalic Acid 1.0 - - 

Chlorendic 

Anhydride 
- - 1.0 

Propylene Oxide 2.15 - 2.15 

Propoxylated BPA - 2.05 - 

Resin isopthalic didasarkan pada asam isopthalic dan maleic 

anhydride. Penggabungan keduanya menyebabkan peningkatan 

sifat mekanik yang pada resin UPE, ketahanan kimia, dan 

ketahanan termal. Resin BPA fumarate dibuat dengan reaksi BPA 

propoksilasi dan asam fumerik. Penggunaan BPA menghasilkan 

pengurangan yang signifikan pada jumlah ester yang terbentuk dan 

membuat resin tersebut menjadi non-polar, maka dari itu BPA 

memiliki ketahanan terhadap kimia dan korosi yang sangat baik. 

Biasanya resin BPA fumarate digunakan untuk pengganti bahan 

logam pada aplikasi industri seperti pipa, tangki, panel, yang 

bekerja pada lingkungan korosif. Resin Chlorendic juga 

menunjukkan hal yang sama. Walaupun tidak sebagus BPA dalam 

pengaplikasiannya, resin chlorendic memiliki sifat ketahanan api 

yang baik (Ratna, 2009). 

Unsaturated polyester (UPE) banyak digunakan pada 

komposit berpenguat serat. Dalam hal komparasi sifat mekanik 

pada UPE terdapat pada Tabel 2.4. Isopthalic resin memiliki 

kekuatan tarik dan kelenturan yang lebih baik dibandingkan resin 

orthopthalic acid. Sedangkan untuk resin BPA Fumarate dan 

Chlorendic memiliki struktur yang kaku, hal ini disebabkan oleh 

struktur aromatic dalam BPA dan chlorine lebih banyak yang 

mengakibatkan kedua material tersebut sangat rapuh dan memiliki 

kinerja mekanik yang buruk. Namun mereka memiliki kelebihan 

dalam ketahanan kimia dan korosi yang sangat baik. Mekanisme 

curing pada UPE dapat menggunakan senyawa peroksida, seperti 

Metyl Ethyl Ketone Peroxide (MEKP), benzoyl peroxide (BPO), 

dan t-butyl peroxide (TBO). Untuk MEKP dapat terdekomposisi 
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dalam temperatur kamar, sedangkan untuk BPO dan TBO pada 70° 

dan 140° C. Katalis akan memecah rantai ester agar dapat berikatan 

dengan stirena. Stirena akan menyambungkan polyester satu 

dengan yang lainnya seperti pada Gambar 2.5. Reaksi ini 

menghasilkan panas karena proses curingnya. (Ratna, 2009).  

 

 
Gambar 2.5 Mekanisme crosslinking dari resin unsaturated 

polyester (Ratna, 2009) 

 

Tabel 2.4 Sifat mekanik dari jenis polyester (Ratna, 2009) 

Resin Type 

Tensile 

Strength 

(MPa) 

Tensile 

Modulus 

(GPa) 

Elongation 

(%) 

Flexural 

Strength 

(MPa) 

Flexural 

Modulus 

(GPa) 

HDT 

(°C) 

General 

Purpose 
55 3.4 21 80 3.9 80 

Isopthalic 75 3.5 3.3 130 3.6 90 

BPA-

fumarate 
40 2.8 1.4 110 3.4 130 

Chlorendic 20 3.4 1.2 120 3.9 401140 

2.4 Silika (SiO2) 

Silika merupakan jenis mineral yang memiliki jumlah 

banyak di permukaan kerak bumi dimana memiliki rumus kimia 

SiO2. Silika memiliki sifat yang menonjol, yaitu kekerasan yang 

tinggi, tahan terhadap temperature tinggi, serta memiliki ketahanan 
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terhadap asam (Azhari & Aziz, 2017). Terdapat beberapa jenis 

silika yang terbentuk dalam berbagai macam proses, seperti pada 

Gambar 2.7. Berbagai macam bentuk silika, seperti kuarsa, 

tridimit, kristobalit, koesit, stishovite, dan masih banyak lainnya 

terbentuk atas perbedaan tekanan dan temperatur. Sehingga dapat 

menghasilkan berbagai jenis silika dengan karakteristiknya 

masing-masing. Kuarsa alfa merupakan polimorf silika yang 

memiliki kestabilan yang tinggi pada temperatur kamar (Aasly et 

al., 2007). Dalam dunia industri, silika yang sering digunakan 

dikenal sebagai pasir silika atau kuarsa. Sebagai kuarsa, silika 

digunakan sebagai material beraplikasi elektronik. Pada temperatur 

870oC silika dapat dikonversikan menjadi tridimit, serta kristobalit 

dengan perluasan 15% seperti pada Gambar 2.6.  

 
Gambar 2.6 Struktur atom tetrahedral dari silika (Lunt dkk, 

2018) 
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Gambar 2.7 Diagram fasa dari material silika (Aasly et al., 

2007) 

Silika terbentuk atas satuan struktur primer silikat 

tetrahedral SiO4
4-, dimana 4 atom oksigen (O) mengelilingi satu 

atom Si4+ yang terikat secara ikatan ionic dan kovalen dan 

membentuk ikatan tetrahedral dengan parameter sel a=b= 4,821 Å 

dan c = 4,162 Å dan α=β=90o dan γ=120o, dimana dua atom silicon 

(Si) berikatan dengan satu atom oksigen (O). Silika memiliki 

karakteristik, seperti titik lebur, ketahanan terhadap asam dan basa, 

dan tahan larut dalam air yang sangat baik. Silika relatif tidak 

reaktif terhadap asam, kecuali asam hidrofluorida dan asam fosfat, 

serta dapat bereaksi dengan basa, terutama basa kuat seperti 

hidroksida alkali (Katsuki dkk, 2005). Pada Tabel 2.5 terdapat 

karakterisasi dari partikel silika 

 

Tabel 2.5 Karakteristik dari silika (Ghorbani dkk, 2015) 

Karakteristik Nilai 

Densitas (g/cm3) 2.2 – 2.65 

Resistivitas (Ω/cm)(30oC) 1012 

Konduktivitas Listrik (200K)(S/cm) 8.66x10-7 

Resistansi (Ω) >10 

Titik Didih (oC) 2230 

Titik Lebur (oC) 1600 – 1725  

Konstanta Dielektrik 50 

Konduktivitas Termal (W/cm.K) 0.013 – 0.014 
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Dalam beberapa waktu terakhir, nano silika telah menarik 

banyak perhatian para peneliti disebabkan oleh karakteristiknya 

yang unik. Seperti luas permukaan tinggi, volume pori yang tinggi, 

biokompatibilitas yang sangat baik, kemampuan untuk merangkum 

bahan hidrofilik dan hidrofobik, serta ketersediaan sintesis yang 

dapat diskalakan. Kemungkinan untuk mengatur secara spesifik 

ukuran partikel, bentuk, porositas, dan kristalinitasnya (Singh dkk, 

2019). 

Dalam menyintesiskan partikel nano silika, terdapat 

beberapa metode yang dikembangkan tergantung pada nano silika 

yang ingin didapatkan. Pada sintesis nano silika berbentuk solid, 

terdapat 3 metode yang bisa digunakan dalam mendapatkan 

materialnya. 

1. Stober Method 

Metode stober ditemukan pada tahun 1968 dan hingga saat 

ini metodenya masih banyak digunakan untuk keperluan sintesis 

dari Nanopartikel Silika. Secara umum, tetraetil ortosilikat (TEOS) 

atau jenis silikat yang lain akan ditambahkan dalam jumlah yang 

sesuai dengan campuran air, amoniak, dan etanol yang kemudian 

diaduk untuk menyintesiskan nanopartikel. Ukuran terbentuknya 

tergantung pada konsentrasi pelarut dan aditif silikat. Kinetika dan 

karakterisasi partikel yang dihasilkan metode Stober telah banyak 

diteliti agar dapar mengontrol ukuran, bentuk, dan 

keseragamannya, tergantung pada TEOS yang di berikan dalam 

laju penambahan atau rasio penambahannya. 

2. Reverse Microemulsion Method 

Monodispersi nano silika juga dapat disintesis menggunakan 

metode mikroemulsi terbalik. Mikroemulsi merupakan larutan 

transparan surfaktan, minyak dan air stabil secara isotropic. Hal ini 

terbentuk ketika kepala polar dri pelarut mengatur diri, sehingga 

membentuk mikrokavitas yang diisi dengan air. Misel bulat 

dibentuk dengan melarutkan surfaktan dalam pelarut organic. 

Reaksi hidrolisis dan kondensasi silika terjadi pada antarmuka 

misel. Nanopartikel akan tumbuh pada rongga setelah penambahan 

alkoksida silicon dan katalis secara terkendali. Emulsi terbentuk 
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dengan mencampurkan poly(oxyethylene tert-octyl phenyl ether), 

heksanol, dan sikloheksana. Setelah itu, amonia ditambahkan 

untuk mereaksikan reaktan serta katalis untuk hidrolisis TEOS. 

Variasi dari konsentrasi ammonia dapat mengontrol ukuran dari 

nanopartikel.  

3. Chemical Vapor Desposition (CVD) 

Sintesis nanosilika juga dapat dilakukan dengan 

dekomposisi panas dari logam precursor organic dengan 

temperature tinggi. Dalam sintesis uap secara kimia, precursor 

dibawa ke fasa uap untuk mendukung nukleasi partikel. Dalam 

metode ini pula silicon tetraklorida direaksikan dengan H2 dan O2 

untuk mendapatkan nanosilika dengan ukuran yang diinginkan. 

(Singh dkk, 2019) 

2.5 Alumina (Al2O3) 

Aluminium oksida (Al2O3) atau biasanya disebut alumina 

merupakan senyawa kimia dari aluminium dan oksigen. 

Aluminium oksida juga merupakan salah satu isolator listrik 

dengan memiliki konduktivitas termal yang relatif tinggi diantara 

bahan keramik lainnya (Park & Seo, 2011). Struktur atom alumina 

dapat dilihat pada Gambar 2.9 di mana atom berwarna merah 

menandakan atom oksigen, dan atom berwarna abu-abu kecoklatan 

menandakan Aluminium. 

 

 
Gambar 2.8 Diagram Fasa Alumina (A. K. Singh, 2017) 
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Alumina biasanya digunakan untuk bahan baku dari sensor 

dan aplikasi elektrokimia lainnya. Alumina juga berguna sebagai 

sistem penyimpan energi dengan pastinya mempertimbangkan 

fundamental terkait perpindahan ion pada material solid untuk bisa 

menjawab aplikasi tersebut. Namun ternyata alumina memiliki 

kelebihan lain yaitu luas area yang tinggi, kekuatan tekan yang 

menjanjikan, kekuatan retak, modulus elastisitas tinggi, ketahanan 

terhadap kimia yang tinggi, ketahanan termal kejut yang baik, dan 

bisa digunakan sebagai aplikasi struktural seperti industri pesawat 

terbang dan perminyakan (Krishnan dkk, 2018). Sifat dari alumina 

dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

 
Gambar 2.9 Struktur atom dari aluminium oksida (Ben Mills, 

2008) 

Aluminium oksida memiliki struktur yang kompleks, di 

mana anion oksigen disusun dalam bentuk FCC atau HCP. Pada 

kisi kristal FCC termasuk di dalamnya struktur γ, η (kubik), θ 

(monoklinik), δ (tetragonal atau orthorhombic) dan kisi kristal 

HCP termasuk struktur α (trigonal), κ (ortorombik), χ (hexagonal) 

di dalamnya. Nanopartikel γ-alumina and α-alumina memiliki 

kestabilan termal pada temperatur tinggi, namun sulit untuk 

diproduksi sebab panas dapat dengan mudah meningkatkan 

pertumbuhan butirnya dan membuat sulit diproduksi (Behera dkk, 

2016).  
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Tabel 2.6 Sifat-sifat dari alumina (Kumar & Nagarajan, 2012) 

Properties Nilai 

Density (gm/cc) 3.9 

Melting Point (oC) 2015 

Termal Conductivity (W/mK 

(20oC)) 
40  

Flexural Strength (MPa) 380  

Hardness Vickers (kg.f/mm2) 1500  

Tensile Strength (MPa) 262  

Young’s Modulus (GPa) 370 

 

Sama halnya dengan alumina pada umumnya, nano alumina 

memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Namun yang 

membedakan antara kedua material ini yaitu ukuran dari 

partikelnya yang berbentuk nano. Efek dari ukuran tersebut 

langsung dirasakan oleh pengaruh dari sifat mekanik dan sifat-sifat 

lainnya, karena partikel akan langsung bereaksi dengan material 

lainnya (Edgar, 2013). 

Nanopartikel aluminium oksida dapat disintesis oleh banyak 

metode, seperti Sol-Gel, Sintesis Pembakaran, Presipitasi, dan 

Metode Hidrotermal.  

Metode sol-gel merupakan proses koloid di mana jaringan 

oksida terbentuk melalui reaksi polikondensasi dari prekursor 

molekul. Metode ini dapat menjadikan partikel menjadi 

homogen/murni pada temperatur pemrosesan rendah dengan 

reproduktifitas yang baik. Namun kekurangan utama dari proses ini 

adalah sensitivitas kelembaban alkoksida. Persyaratan 

penyimpanan yang mahal dan kebutuhan sistem penanganan yang 

tepat. Tingkat hidrolisis dan kondensasi pada proses sol-gel 

dikendalikan oleh berbagai faktor yang membantu menentukan 

sifat-sifat bahan akhir. Di antara pengaruh-pengaruh ini yaitu 

prekursor aditif organik dan anorganik, bahan awal, pelarut, waktu 

pengadukan, pH, kadar air dan penambahan surfaktan. 

Metode lainnya yaitu Combustion Method atau Metode 

pembakaran. Metode pembakaran merupakan proses cepat yang 
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membutuhkan jenis peralatan sederhana dan cepat menghasilkan 

bahan berukuran nano dengan kemurnian tinggi dengan proses 

yang lebih hemat energi. Suatu bentuk spesifik dari reaktan seperti 

padatan, cair dan gas digunakan selama sintesis pembakaran. 

Pembakaran fase gas menunjukkan efisiensi yang rendah karena 

mahalnya produk akhir. Pembakaran fase padat umumnya 

merupakan sintesis temperatur tinggi yang diperbanyak sendiri 

(SHS) atau sintesis pembakaran volume (VCS). Dalam SHS, 

reaksinya sangat eksotermik dan untuk mempertahankan sifat 

proses yang merambat sendiri, panas yang dihasilkan harus lebih 

besar daripada yang dikeluarkan. Dalam VCS, pemanasan 

dilakukan secara terkendali dan reaksinya kurang eksotermik. 

Pemanasan awal disarankan untuk aktivasi bahan bakar. 

Metode lainnya yaitu Metode Presipitasi. Prekursor reaksi 

sintesis presipitasi memainkan peran penting dalam pembentukan 

endapan nano alumina. Produk yang diperoleh dari metode ini 

murni dan tidak larut. Prekursor utama adalah garam logam 

anorganik seperti klorida, nitrat, dan sulfat. Pengendapannya 

merupakan metode sederhana dan murah karena prekursor organik 

tidak digunakan pada proses ini. Pilihan prekursor yang tepat untuk 

keperluan sintesis adalah parameter utamanya. Dengan 

menggunakan metode ini, alumina dapat diendapkan dari garam 

logam anorganik dengan bantuan alat pengendap. 

Metode terakhir adalah Metode Sintesis Hidrotermal. 

Sintesis hidrotermal merupakan metode temperatur rendah yang 

mengkristalkan bahan anhidrat dari larutan berair. Tingkat 

keasaman awal, temperatur sintesis, dan tekanan dalam sistem 

adalah parameter utama sintesis hidrotermal yang mempengaruhi 

kinetika proses dan sifat-sifat produk yang dihasilkan. Keuntungan 

utama dari metode ini yaitu melakukan sintesis hanya dalam satu 

langkah tanpa temperatur kalsinasi yang tinggi, distribusi ukuran 

kristal sempit, dan tingkat aglomerasi rendah. Metode ini dapat 

menghasilkan berbagai bentuk partikel nano alumina (Behera dkk, 

2016). 
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2.6 Carbon Nanotubes (CNT) 

Carbon Nanotubes merupakan jenis karbon dengan bentuk 

tabung yang tersusun dari lembaran grafit, kemudian digulung 

menjadi bentuk silinder. Carbon Nanotubes atau CNT memiliki 

ukuran berskala nanometer pada diameternya, dan memiliki 

panjang hingga beberapa micrometer saja. Setiap nanotubesnya 

merupakan molekul karbon berikatan kovalen yang berbentuk 

seperti heksagonal (Krishnamurthy dkk, 2014) 

Carbon Nanotubes (CNT) memiliki beberapa karakteristik 

yang menjadi ciri khas, sehingga CNT sering digunakan dalam 

aplikasi khusus atau tertentu. Carbon Nanotubes memiliki struktur 

seperti sarang lebah atau honeycomb silinder sehingga membentuk 

luar permukaan dan memiliki volume yang tinggi. Namun, luar 

permukaan dan volume tergantung pada jenis sintesis dan 

treatment setelahnya dari CNT. CNT memiliki rasio aspek tinggi 

serta panjang yang bisa mencapai jutaan kali lebih besar dari 

diameter kecilnya. Semua atom carbon pada CNT merupakan 

hibridisasi sp2 dan berhubungan satu sama lain dengan membentuk 

cincin menutupi permukaan dinding samping CNT. Lain halnya 

dengan grafit, CNT tidak memiliki ikatan karbon menggantung 

yang sempurna (Shanmugam dkk, 2016). 

Kemudian CNT memiliki sifat mekanik, khususnya pada 

kekuatan tarik yang tinggi. Dapat dilihat pada Tabel 2.7. Hal 

tersebut membuat CNT menjadi sangat stabil dan memiliki 

elastisitas yang sangat baik ketika diberikan pembebanan secara 

aksial tekan. Sifat mekanik ini muncul berkaitan dengan stabilitas 

intrinsic dan fleksibilitas strukturalnya. CNT dengan dinding 

tunggal memiliki kekuatan tarik hingga 13-53 GPa, lebih tinggi 

dibandingkan serat karbon yang memiliki nilai kekuatan tarik 

sebesar 2-6 GPa (Callister & Rethwisch, 2009).  

 

 

 

 



26 LAPORAN TUGAS AKHIR 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tabel 2.7 Perbandingan sifat dari beberapa material (Khan dkk, 

2016) 

 

Dalam sifat kelistrikannya, Nanotube sangat mempengaruhi 

sifat listriknya karena memiliki bentuk dan struktur elektronik 

graphene yang unik. Berdasarkan nilai (n, m) nanotube 

dikategorikan sebagai logam dan semikonduktor. Untuk nanotube 

yang memiliki ukuran n=m, maka termasuk logam. Jika ukuran (n, 

m) berkelipatan 3, maka termasuk semikonduktor dengan celah 

pita sangat kecil, namun jika tidak nanotube termasuk 

semikonduktor. CNT memiliki banyak keunggulan dibanding 

dengan material lain secara sifat kelistrikan. Secara umum, 

material CNT memiliki nilai kerapatan arus sebesar 4 x 109 A/cm2 

atau 1000 kali lebih baik dibanding kan material seperti tembaga, 

sehingga sering digunakan sebagai bahan dasar material elektronik 

(Baughman dkk, 2002). 

Sifat termal dari CNT juga tidak kalah baik. CNT telah 

menunjukkan superkonduktivitasannya hingga -253°C. Selain 

unggul pada bidang kelistrikan, material CNT juga memiliki sifat 

baik dalam bidang termal, sebab CNT memiliki nilai konduktivitas 

termal sebesar 3500 Wm-1K-1 pada temperatur kamar atau hampir 

10 kali lebih baik dibandingkan tembaga yang hanya memiliki nilai 

konduktivitas sebesar 385 Wm-1K-1. CNT juga memiliki kestabilan 

yang sangat baik pada perngatuh termal, dimana material tersebut 

dapat mencapai temperature 2800 oC pada saat kondisi vakum dan 

750 oC pada kondisi udara terbuka (Khan dkk, 2016). Terdapat 

Serat 
Diameter 

(µm) 

Densitas 

(g/cm3) 

Kekuatan 

Tarik (GPa) 

Modulus 

(GPa) 

Karbon 7 1.66 2.4 – 3.1 120 – 170 

Kaca 7 2.5 3.4 – 4.6 90 

Aramid 12 1.44 2.8 70 – 170 

Boron 100 – 140 2.5 3.5 400 
Quartz 9 2.2 3.4 70 

Serat SiC 10 – 20 2.3 2.8 190 

SiC Whiskers 0.002 2.3 6.9  

CNT’s 0.001 – 0.1 ~1.33 ~50 ~1000 
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perbedaan sifat yang didasari oleh jenis alotrofi karbon, seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.8. 

 

Tabel 2.8 Perbendaan sifat berdasarkan alotrofi karbon 

nanomaterial (Khan dkk, 2016) 

Alotrofi 

karbon 
Grafit Intan Fullerene 

Carbon 

Nanotub

e 

Grafena 

Bentuk 

hibridasi 
sp2 sp3 sp2 sp2 sp2 

Struktur 

kristal 
Heksagonal oktahedral Tetragonal 

Icosahedr

al 
heksagonal 

Dimensi 3 3 1 1 2 

Luas area 

spesifik (m2 

g-1) 

10-20 20-160 80-90 1300 1500 

Massa jenis 

(g cm-3) 
2,09 – 2,33 3,5 – 3,53 1,72 >1 >1 

Sifat Optik Uniaxial Isotropik non linier 
tergantun

g struktur 

transmitan 

optik 

Konduktivit

as Termal 

(W m K-1) 

1500-2000 900-2320 0,4 3500 4840-5300 

Kekerasan Tinggi 
Sangat 

tinggi 
Tinggi Tinggi Tertinggi 

Keuletan 
Fleksibel 

tidak elastis 
- Elastis 

Fleksibel 

elastis 

Fleksibel 

elastis 

Sifat 

Kelistrikan 
Konduktor 

Insulator, 

Semikond

uktor 

Insulator 

Metalik, 

Semikon

duktor 

Semimetali

k, 

semikonduk

tor 

Konduktivit

as Listrik (S 

cm-1) 

2-3 x 104 - 10-10 
tergantun

g struktur 
2000 

 

Berdasarkan jumlah dindingnya Carbon Nanotube terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu Single-Walled Carbon Nanotubes 

(SWCNT) dan Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNT) 

seperti pada Gambar 2.9. 

1. Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNT) 

Jenis karbon SWCNT memiliki diameter hamper sebesar  1 

nm. Struktur dari SWCNT dapat digambarkan dengan 

membungkus lapisan grafit dengan tebal 1 atom (graphene) 
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kedalam sebuah silinder. Cara lembaran graphene dibungkus 

tersebur disebut juga vector kiral yang diwakili sepasang indeks 

(n,m). Bilangan n dan m menunjukkan jumlah unit vector 

sepanjangdua arah dalam sebuah kisi Kristal dalam bentuk seperti 

sarang lebah atau honeycomb pada suatu graphene. Jika nilai m=0 

dan n memiliki beberapa nilai, nanotubes tersebut dapat disebut 

“zigzag”. Jika n=m, maka nanotubes tersebut dapat disebut 

“armchair”. Selain jenis tersebut diberi nama “chiral” (Dresselhaus 

dkk, 1995) 

2. Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNT) 

Multi-Walled Carbon Nanotubes merupakan pengembangan 

dari Single-walled, dimana perbedaan keduanya yaitu pada jumlah 

pada dinding nanotubesnya. MWCNT tersusun atas beberapa 

lapisan grafit yang digulung untuk membentuk tabung. Lembar 

grafit disusun dalam silinder konsentris. Dalam model Parachment, 

sebuah lembaran graphene digulung di sekelilingnya seperti 

gulungan koran. Jarak antar layer dalam Multi-Walled Carbon 

Nanotubes hamper sama dengan jarak antara lapiran graphene pada 

grafit, yaitu sekitar 3,3 Å (330 pm) (Dresselhaus dkk, 1995). 

 
Gambar 2.10 Jenis dari carbon nanotubes (a) single-walled, 

dan (b) multi-walled (Siqueira & Oliveira, 2017) 
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Terdapat banyak jenis metode untuk bisa menyintesiskan 

carbon nanotubes dengan menghasilkan sifat yang berbeda-beda. 

Namun terdapat 3 metode utama, yaitu Electric Arc, Pulsed Laser, 

dan Chemical Vapor Desposition (CVD). 

1. Electric Arc 

Pelepasan electric arc atau busur listrik dihasilkan melalui 

dua elektroda silinder grafit dalam ruang baja dengan gas inert. 

Temperatur di wilayah plasma adalah sekitar 4000 K. dalam 

lingkupnya, grafit anoda mengalami sublimasi dan diendapkan 

pada katoda atau dinding bagian dalam ruangan tempat CNT 

ditemukan. Jika ingin mendapatkan jenis multi-walled CNT 

dengan metode ini, perlu menggunakan tambahan katalis untuk 

membentuk berkas jenis nanotube. Metode ini merupakan metode 

pertama yang digunakan untuk menyintesis nanotube dan masih 

menjadi salah satu yang terpopuler untuk digunakan.  

2. Pulsed Laser 

Pulsed laset mirip dengan metode busur listrik. Karbon akan 

diuapkan dengan iradiasi melalui laser dihadapan gas inert. Grafit 

akan ditempatkan di dalam tabung kuarsa dan di tempatkan dalam 

oven tubular dengan temperature terkontrol. Kemudian tabung 

dikosongkan, dinaikkan ke temperatur 12000C, dengan diisi 

dengan gas inert laser akan menyapu permukaan grafit dan 

menguapkannya, kemudian akan terbentuk CNT. Pada proses ini 

dimungkinkan untuk membentuk Single-Walled dan Multi-Walled 

tanpa katalis.  

3. Chemical Vapor Desposition 

Pada proses CVD melibatkan penguraian aup atau gas yang 

mengandung atom karbon melalui perlakuan panas. Nanotube akan 

berinti dan terbentuk melalui dekomposisi precursor yang mudah 

menguap, setelah itu diendapkan pada substrat. Parameter penting 

pada proses ini yaitu jenis katalis, temperatur substrat (antara 500-

700OC), dan jenis substratnya untuk menentukan wilayah 

pertumbuhan CNT. Metode CVD memungkinkan CNT untuk 

tumbuh secara teratur dengan struktur nano yang dirancang khusus 

untuk beberapa aplikasi. (Siqueira & Oliveira, 2017) 
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2.7 Halloysite Nanotubes (HNT) 

Nanotube Halloysite (Al2Si2O5(OH)4.nH2O) merupakan 

jenis nanomaterial unik dan serbaguna, yang terdiri atas lapisan 

ganda aluminium, silicon, hidrogen, dan oksigen seperti pada 

Gambar 2.10. Nanotube Halloysite atau HNT terbentuk secara 

alami dan dapat ditemukan terutama pada daerah tropis dan 

subtropis basah, serta pada batuan lapuk (Massaro dkk, 2017). 

Nanotube Halloysite memiliki bentuk tabung berongga ultra-kecil 

dengan diameter lebih kecil dari 100 nm, dengan panjang berkisar 

500 nm – 1,2 mikron. HNT terbentuk akibat dari ketegangan yang 

disebabkan oleh ketidakcocokan kisi antara lapisan silikon 

dioksida yang berdekatan dengan lapisan aluminium oksida. Nilai 

dari sifat Halloysite dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

 

Tabel 2.9 Sifat-sifat halloysite nanoclay (Yang et al., 2016) 

Properties Nilai 

Density 1.8 – 2.6 g/cm3 

Molecular Weight 258.160437 

Young Modulus 1000 MPa 

Shear Modulus 400 MPa 

Yield Stress 1000 MPa 

Colours White, Grey, or Yellow 

 

Nanotube Halloysite merupakan nanotube yang ramah 

terhadap lingkungan dan memiliki harga lebih rendah 

dibandingkan Nanotube Karbon. Selama ini, muncul kekhawatiran 

terhadap efek dari penggunaan Karbon Nanotube untuk kesehatan 

manusia dan lingkungan, karena memiliki sifat yang berpotensi 

beracun. Namun, HNT menjawab tantangan tersebut karena 

material Halloysite dapat diaplikasikan ke beberapa aplikasi, 

seperti komponen elektronik, kosmetik, pengantar obat pada tubuh, 

dan beberapa produk yang bersentuhan langsung dengan makhluk 

hidup (Kamble dkk, 2016). 
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Gambar 2.11 Skema struktur kristal dari halloysite nanotubes 

(Albdiry & Yousif, 2014)  

 

Karakteristik fisikokimia dari halloysite, seperti pengotor, 

kapasitas pertukaran kation, luas permukaan spesifik, dan volume 

pori akan berpengaruh seiring dengan penambahan halloysitesnya 

dan kondisi lingkungan yang berubah. Variasi dalam morfologi 

halloysite dan kadar pengotor memiliki efek paling jelas pada 

spesifik luas permukaan dan pori-pori volume. Perbedaan 

komposisi kimia dari internal dan eksternal pada permukaan 

diharapkan akan memengaruhi muatan permukaan pada tingkat 

keasaman yang berbeda pada air. Kehadiran air di ruang interlayer 

akan mengurangi interaksi antara lapisan yang berdekatan dan 

membentuk lengkungan lapisan selama pembentukan halloysite.  

Halloysite dapat digunakan sebagai penguat berukuran nano 

pada semen dan polimer yang sangat baik. Serta dapat menjadi 

pengirim obat pada tubuh karena memiliki aspek rasio dengan 

diameter yang tinggi. Jika dibandingkan dengan Nanoplatelet 

seperti montmorillonite, nanotube halloysite memiliki kekakuan 

intrinsic yang sangat baik untuk menjadi penguat. Jika 

dibandingkan dengan material organic lainnya, sistem pengiriman 
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obat menggunakan halloysite terdapat keunggulan, yaitu tidak 

beracun, dapat mengangkut konsentrasi obat yang tinggi dengan 

waktu yang lama.  

Untuk kekuatan mekanik, nanotube halloysite pernah 

diujicobakan dengan pengujian bending, dan menghasilkan data 

yang mengejutkan bahwa nanotube halloysite memiliki 

fleksibilitas yang tinggi dan bisa dibengkokkan hampir 90 derajat 

tanpa patah. Fenomena ini menunjukkan bahwa nanotube 

halloysite memiliki fleksibilitas yang baik terhadap pembebanan 

mekanis. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa nanotube 

halloysite memiliki potensi yang baik untuk digunakan sebagai 

nanofiller dalam dahan struktural kinerja tinggi, terutama pada 

nanokomposit berbasis polimer (Yang dkk, 2016).  

2.8 Montmorillonite Nanoclay (MMT) 

Montmorillonite clay, dengan rumus kimia 

(Ca0.014Na0.02)(Al1.66Mg0.36Fe0.04)2(Si3.90Al0.10)4O10(OH)2.1.02H2O), 

merupakan mineral silikat alumina hidrat berbentuk lamellar, 

terbentuk dari lembaran alumina oktahedral yang diapit diantara 

dua lembar silikat tetrahedral (2:1 lapis silikat) seperti pada 

Gambar 2.11. Pada keadaan alami, MMT clay memiliki ketebalan 

~1 nm dan untuk panjang serta lebar dapat mencapai 150 nm, 

hingga 1 – 2 μm. Hidrasi ion natrium menyebabkan jarak antar 

atom mengembang dan membesar. Montmorillonite clay dapat 

sepenuhnya terdispersi dalam air. MMT dapat menyerap air dalam 

jumlah yang besar (sampai 20x volumenya) dan cairan polar yang 

memisahkan lapisan silikat. Ion natrium dapat ditukar dengan 

kation organic seperti garam ammonium untuk membentuk 

organoclay (o-clay). Ada beberapa jenis organoclay yang tersedia 

secara komersial (CloisiteTM Na+, 10A, 15A, 20A, 25A, 93A, dan 

30B), dimana tiap jenisnya menunjukkan pola dekomposisi termal 

dari tahap degradasi utama tunggal ke beberapa tahap degradasi, 

dengan perilaku yang lebih kompleks. Dalam keadaan murni, 

MMT hanya bisa larut dengan polimer berbahan dasar hidrofilik. 

Untuk dapat larut dengan jenis polimer yang lain, maka harus ada 
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penambahan maleic anhydride (MA) kurang lebih sebanyak 1% 

(Goyal, 2017). Sifat fisik dan komposisi kimia dari MMT 

Nanoclay dapat dilihat pada Tabel 2.10. 

 

 
Gambar 2.12 Struktur atom dari montmorillonite clay (Goyal, 

2017) 

 

Tabel 2.10 Sifat fisik dan kimia montmorillonite clay (Said et al., 

2016) 

Physical Properties Nilai 

Colour Beige to grey 

Surface Area (m2/g) 240 

Bulk Density (g/L) 370 

Density (g/cm3) 2 – 2.9  

Chemical Composition (%)  

SiO2 73.0 

Al2O3 14.0 

Fe2O3 2.7 

CaO 0.2 

MgO 1.1 

Na2O 0.6 

K2O 1.9 
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Clay dan bahan organic lainnya memberikan ciri khas sifat 

terhadap material itu sendiri, terutama pada kapasitas pertukatan 

kation (CEC). CEC merupakan kapasitas tanah untuk menahan 

kation dan digambarkan sebagai jumlah ion bermuatan positif yang 

berdampingan dengan permukaan mineral tanah liat yang 

bermuatan negatif. Setiap partikel silikat clay tersusun atas 

lembaran. Oksida silika murni tidak memiliki muatan. Namun 

secara umum, sebagian mineral dari tanah liat cenderung memiliki 

muatan negatif yang dihasilkan dari penggantian kation silika dan 

aluminium dalam struktur atomnya. Fenomena ini (substitusi 

isomorfus) menghasilkan kapasitas dalam lembaran tanah liat 

untuk menahan muatan positif. 

Partikel halus dari tanah liat dapat menghasilkan 

peningkatan luas permukaan per satuan volume atau satuan massa, 

dimana kation yang signifikan dapat terserap. Mineral tanah liat 

merupakan bahan berpori. Konduktivitas listrik dari bahan berpori 

terbentuk dari kombinasi konduktivitas listrik dari bahan matriks 

dan cairan pori (udara, air, atau garam). Saat cairan pori memiliki 

konduktivitas listrik rendah, matriks akan mengontribusikannya, 

begitupun sebaliknya.  

Degradasi termal pada polimer terindikasikan lewat 

terbentuknya inisiasi gelembung pada saat permukaannya 

dipanaskan. Nanoclay memiliki sifat mengurangi sifat mudah 

terbakar polimer dan dekomposisi termal dengan cara 

memperlambat proses penggelembungan. Partikel nanoclay 

membentuk lapisan padat sebagai pelindung pada permukaan 

polimer dengan tujuan untuk mengurangi potensinya terbakar pada 

polimer. Nanoclay sendiri dapat dikombinasikan dengan flame 

retardant tradisional untuk mencapai kesinergisan. Tanah liat 

anionic sebagai alternatif dipercaya dapat mengingkatkan 

peningkatan peluang untuk tidak terbakar. 

Montmorillonit organofilik juga telah dipelajari dapat 

meningkatkan sifat mekanik. Tingkat interkalasi dan pengelupasan 

nanoclay merupakan beberapa karakteristik penting dalam 

mempengaruhi kinerja nanocomposite. Dengan penambahan 
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jumlah kecil nanopartikel, sekitar 5 hingga 7 persen, dapat 

menghasilkan peningkatan kekuatan dan stabilitas termal sebesar 

20% hingga 30% dibandingkan dengan anorganik konvensional 

(Uddin, 2008). 

Metode sintesis dari montmorillonite clay ini dilakukan 

dengan cara perlakuan hidrotermal gel kering pada autoklaf baja 

dan cawan lebur platinum. Komposisi gel yang digunakan yaitu 

Na2x(Al2(1 – x), Mg2x)Si4O10(OH)2·nH2O (0 ≤ x ≤ 1). Kandungan 

aluminium l dapat berubah sewaktu-waktu, dan aluminium dapat 

menempati posisi oktahedral dan tetrahedral pada stuktur 

montmorillonite sintetik seperti pada gambar 2.9. metode sintesis 

ini berada pada kondisi hidrotermal (Golubeva dkk, 2013). 

2.9 Aplikasi Nanokomposit 

Nanokomposit menawarkan berbagai aplikasi prospektif 

yang sangat luas dalam bidang apapun, seperti elektronik, 

komunikasi optik, sistem biologi, hingga penemuan material baru. 

Banyak aplikasi yang mungkin telah dieksplorasi sehingga telah 

membantu kehidupan kita sampai saat ini, dan banyak aplikasi 

potensial dengan perangkat baru sedang diteliti. Menarik untuk 

diingat bahwa aplikasi dari nanokomposit sangat beragam pada 

bidang  yang luas (Din dkk, 2018). Aplikasi khusus untuk resin 

unsaturated polyester sendiri sudah banyak digunakan dalam 

banyak bidang. Salah satunya adalah penggunaan unsaturated 

polyester sebagai resin laminasi dengan gel coat. Gel Coat adalah 

lapisan pelindung dari komposit terhadap sifat eksternalnya. Gel 

coat biasanya digunakan pada kapal laut dan beberapa pesawat 

yang menggunakan bahan komposit. Gel coat digunakan sebagai 

ketahanan terhadap degradasi dan hidrolisis ultraviolet. Selain itu 

juga digunakan sebagai memperbaiki penampilan atau estetika dari 

permukaan komposit. Beberapa standarisasi digunakan resin 

unsaturated polyester pada gel coat, seperti standarisasi yang 

dibuat oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada Tabel 2.11 berikut. 
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Tabel 2.11 Standarisasi penggunaan resin unsaturated polyester 

gel coat dan laminat pada kapal laut (Biro Klasifikasi Indonesia, 

2014) 

Properties Nilai 

Tensile Strength (MPa) 40 

Fracture Strain (%) 2.0 

Modulus of Elasticity (MPa) 2700 

Bending Strength (MPa) 80 

Dimensional stability under heat (oC) 60 

 

Kemudian terdapat spesifikasi gel coat pada pipa polimer 

menggunakan unsaturated polyester resin seperti pada Tabel 2.12 

dan spesifikasi resin laminat pada Tabel 2.13. 

 

Tabel 2.12 Standarisasi penggunaan resin unsaturated polyester 

gel coal pada pipa polimer (Lloyd’s Register Group, 2018) 

Properties Nilai 

Tensile Strength (N/mm2) 40 

Tensile stress at break (N/mm2) 40 

Flexural Strength (N/mm2) 80 

Water Absorption max. (mg) 70 

 

Tabel 2.13 Standarisasi penggunaan resin unsaturated polyester 

laminat pada pipa polimer (Lloyd’s Register Group, 2018) 

Properties Nilai 

Tensile Strength (N/mm2) 40 

Tensile stress at break (N/mm2) 40 

Flexural Strength (N/mm2) 80 

Water Absorption max. (mg) 70 

 

Beberapa nanokomposit, khususnya yang berbasis polimer, 

memiliki beberapa aplikasi terapan dengan nanopartikel seperti 

silika, alumina, multi-walled carbon nanotubes, halloysite 

nanotubes, dan montmorillonite nanoclay. 
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Dalam beberapa studi, nanokomposit polimer dengan nano 

silika sebagai penguatnya secara signifikan dapat meningkatkan 

sifat mekaniknya dan beberapa sifat unik lainnya untuk bisa 

dijadikan aplikasi yang potensial. Nanokomposit polimer dengan 

nano silika beberapa dikabarkan telah digunakan sebagai pelapis, 

alat optik, elektronik, dan lain-lain. Namun sebagian besar 

nanokomposit polimer dengan nanosilika biasanya digunakan 

sebagai lapisan pelindung. Dimana biasanya digunakan untuk 

meningkatkan sifat mekanik dari material substrat atau untuk 

melindungi material terhadap korosi dari lingkungan sekitar 

(Conradi, 2013). 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa penambahan 

bahan partikel keramik kepada matriks polimer telah sukses untuk 

bisa meningkatkan kekuatan serta kekerasan pada komposit 

polimer pada temperatur kamar maupun diatasnya. Salah satu 

diantaranya yaitu nanoalumina. Nanoalumina memiliki 

keunggulan yaitu tidak beracun, stabil, inert, tahan terhadap korosi 

dan temperatur tinggi yang baik. Hal tersebut biasanya sangat 

sering digunakan untuk filler pada pipa, konstruksi bangunan, dll 

dengan menggunakan unsaturated polyester resin sebagai 

matriksnya (Latief dkk, 2019). 

Nanokomposit polimer dengan HNT sebagai penguat 

merupakan kategori dari material yang terdiri dari matriks organik 

dan fasa inorganik yang tersebar. Jika dibandingkan dengan 

material komposit konvensional, komposit hibrida ini dapat 

meningkatkan sifat mekanik, sifat termal, dan pembatas polimer 

dengan penguat yang rendah. Dengan rasio aspek yang tinggi, 

HNT dengan skala nanonya dapat sangat baik sebagai bahan 

penguat pada berbagai polimer. Interaksi interfasial antara HNT 

dengan polimer dapat dimodifikasi menggunakan pendekatan 

kimia atau fisik. HNT dapat digunakan pada kebutuhan perangkat 

atau komponen satelit (Ferrari dkk, 2017). Salah satu contohnya 

adalah penambahan HNT terhadap matriks polimer yang berguna 

untuk menjadi gel nanokomposit (NC gels). NC gels merupakan 

tipe material lembut yang biasanya digunakan untuk aplikasi 
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antibakteri, serta rekayasa jaringan. Sebagai contoh pada Tabel 

2.14, adanya penambahan HNT terhadap polyacrylamide dapat 

meningkatkan nilai mekanik. 

 

Tabel 2.14 Nilai kekuatan mekanik nanokomposit gels (Liu et 

al., 2012) 

Properties Nilai 

Tensile Modulus (kPa) 8.8 (0.2) 

Tensile Strength (kPa) 49.0 (4.2) 

Elongation at Break (%) 1034 (106) 

Compression Strength (kPa) 47.7 (0.3) 

 

Beberapa aplikasi Carbon Nanotube dapat disiasati sebagai 

nilai tambah karena memiliki karakteristik dan konduktivitas 

elektik yang sangat baik. Maka dari itu, tidak heran bahwa 

nanotube karbon sering digunakan dalam material sensor dan 

biosensor. Biosensor tersebut nantinya akan bisa mendiagnosis 

penyakit, menjadi pengantar obat dalam tubuh, dan berbagai 

macam proses biomaterial lainnya. Dalam aplikasi penyimpanan 

energi, CNT dapat menjadi superkapasitor karena memiliki 

konduktivitas elektrik yang tinggi, luas permukaan luas, kekuatan 

mekanik tinggi, dan ringan (Siqueira & Oliveira, 2017). 

Sifat-sifat penting pada penyusunan serat polimer dapat 

ditingkatkan menggunakan penambahan montmorillonite sebagai 

fillernya. Secara general, mineral MMT dapat menurunkan puncak 

pelepasan panas pada beberapa polimer termoplastik seperti 

polistiren, poliamid, polipropilen, polietilen, dll. Partikel 

berukuran nanometer ini pun dapay dipadukan dengan 

polimer/serat (hibrida), dengan sebagai hasilnya yaitu 

meningkatkan resistansi terhadap listrik, kimia, panas, dan sinar 

Ultra Violet (UV). Hal tersebut dapat membawa MMT dalam filler 

pada kompsit untuk dijadikan banyak sekali aplikasi, contohnya 

adalah campuran bahan dasar pembuatan galangan kapal atau 

lambung kapal (Uddin, 2018). Montmorillonite Nanoclay juga 

dapat digunakan sebagai filler dari gel coat. Di dapatkan hasil yang 
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baik dengan adanya penambahan MMT terhadap gel coat. 

Kekuatan mekaniknya dapat bertambah seiring dengan adanya 

penambahan montmorillonite, seperti pada Tabel 2.15 berikut. 

 

Tabel 2.15 Nilai kekuatan mekanik gel coat (Jawahar & 

Balasubramanian, 2006) 

Properties 

Nilai Tanpa 

Penambahan 

MMT 

Nilai dengan 

Penambahan 

MMT 

Density (g/cm3) 1.41 1.41 

Tensile Strength (MPa) 38.5 45.5 

Tensile Modulus (GPa) 4.5 6.9 

Flexural Strength (MPa) 95 103 

Flexural Modulus (GPa) 3.95 5 

Impact Strength (J/m) 86 112 
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3BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Pengaruh jenis nanopartikel terhadap morfologi dan 

sifat mekanik pada komposit polyester/Nanopartikel  

Material, Metode Manufaktur, 

pengujian, dan karakterisasi 

12 jurnal mengenai 

pengaruh penambahan 
nanopartikel terhadap 

kekuatan tarik 

komposit 

5 jurnal mengenai 

pengaruh penambahan 

nanopartikel terhadap 
kekuatan kekerasan 

komposit 
 

6 jurnal mengenai 

pengaruh penambahan 

nanopartikel terhadap 
kekuatan kelenturan 

komposit 
 

5 jurnal mengenai 

pengaruh penambahan 

nanopartikel terhadap 
morfologi komposit 

 
 

Jenis nanopartikel pada nanokomposit (Nanosilika, Nanoalumina, Multi-

Walled Carbon Nanotubes, Halloysite Nanotubes, dan MMT nanoclay) 

Pembahasan jurnal berbasis material 

Penambahan 

Unstaturated 

Polyester 

Penambahan 

Nanopartikel 

Proses 

Manufaktur 

Komposit* 

Pengujian 

Mekanik 

Komposit 

Karakterisasi 

Morfologi 

Komposit 

Bagian lingkup pembahasan jurnal 

Studi Literatur 

 A 
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Gambar 3.1 Diagram alir pembahasan jurnal 

 

Pada Gambar 3.1 merupakan alur dari peninjauan jurnal 

penelitian terkait pengaruh penambahan nanopartikel terhadap 

nanokomposit bermatriks unsaturated polyester. Terdapat 5 

variabel yang didapatkan pada tiap jurnalnya, yaitu matriks yang 

digunakan, nanopartikel yang digunakan, metode manufaktur 

pembuatan nanokomposit, data karakterisasi, dan data nilai 

pengujian mekanik. Pada tinjauan ini juga akan menggunakan 12 

jurnal membahas pengaruh penambahan terhadap kekuatan tarik, 5 

jurnal membahas pengaruh penambahan terhadap kekerasan, 6 

jurnal membahas pengaruh penambahan terhadap kekuatan lentur, 

dan 5 jurnal membahas pengaruh penambahan terhadap morfologi 

yang didapat. 

3.2 Material dan Metode Manufaktur 

Proses pembahasan review akan menggunakan data 

eksperimental dari berbagai jurnal berbasis material yang 

digunakan. Material dikelompokkan ke dalam material penyusun 

dan metode manufaktur seperti pada Tabel 3.1 dan metode 

manufaktur komposit akan dilakukan sesuai dengan Gambar 3.2. 

 

 

 

 

Kesimpulan dan saran 

Pengumpulan data, pembahasan, dan analisis  

Selesai 

 A 
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Tabel 3.1 Material dan metode manufaktur 

Matriks Nanopartikel 
Metode 

Manufaktur 
Pengujian Refrensi 

Unsaturated 

Polyester Resin 
Silika (SiO2) 

Mechanical 

mixing 
SEM (Wang dkk, 2014) 

   Tensile 

(Sudirman dkk, 

2012)  

(Nehete dkk, 2012) 

(Trinath & 

Ramanjaneyulu, 

2016) 

   Hardness 

(Trinath & 

Ramanjaneyulu, 

2016) 

   Flexural (Nehete dkk, 2012) 

Unsaturated 

Polyester Resin 
Alumina 

Mechanical 

mixing 

SEM, 

Hardness 
(Latief dkk, 2019) 

   Tensile  

(Baskaran dkk, 

2011) 

(Latief dkk, 2019) 

   Flexural 

(Khamess & 

Oweed, 2017) 

(Baskaran dkk, 

2011) 

Unsaturated 

Polyester Resin 

Multi Walled 

Carbon 

Nanotubes 

(MWCNT) 

Mechanical 

mixing 
SEM (Jiang dkk, 2014) 

   Tensile 

(Makki dkk, 2014) 

(Moshiul Alam dkk, 

2016) 

(Jiang dkk, 2014) 

   Hardness 
(Motawie dkk, 

2017) 

   Flexural 
(Shokrieh dkk, 

2013) 

Unsaturated 

Polyester Resin 

Halloysite 

Nanotubes 

(HNT) 

Mechanical 

mixing 
SEM 

(Albdiry & Yousif, 

2019) 

   
Tensile, 

Flexural 

(Albdiry & Yousif, 

2014) 

   Hardness 
(Albdiry & Yousif, 

2013) 

     

Unsaturated 

Polyester Resin 
MMT Nanoclay 

Mechanical 

mixing 
SEM (Bagheri dkk, 2018) 
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   Tensile 

(Calvo dkk, 2010) 

(Merah & 

Mohamed, 2019) 

(Razavi dkk, 2020) 

   Hardness (Razavi dkk, 2020) 

   Flexural 
(Merah & 

Mohamed, 2019) 
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Gambar 3.2 Diagram alir manufaktur nanokomposit 

 

Metode mechanical mixing merupakan metode 

pencampuran dua atau lebih material dengan menggunakan 

pengaduk mekanik seperti blender atau stirer. Mechanical mixing 

menggunakan waktu dan kecepatan putaran untuk dapat 

mencampur material yang ada di dalamnya. Biasanya material 

Pengujian SEM 

Pengumpulan data, pembahasan, dan analisis  

Selesai 

Pencampuran matiks unsaturated polyester dengan 

nanopartikel menggunakan mechanical mixing 

Pengujian 

Tarik 

Pengujian 

Kelenturan 

Pengujian 

Kekerasan 

Proses sonifikasi 

Proses curing pada temperatur kamar 

A 

Pencampuran katalis dan akselerator dengan larutan 

matriks menggunakan mechanical mixing 

Terbentuknya spesimen nanokomposit 

Penuangan larutan komposit ke dalam 

cetakan secara hand lay-up  
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yang dicampur merupakan material berbentuk partikel agar bisa 

mendapatkan hasil yang merata. 

Metode sonifikasi merupakan metode penggetaran material 

menggunakan frekuensi sonik atau suara. Tujuan dari metode 

sonifikasi adalah membantu proses persebaran/dispersi 

nanopartikel terhadap matriksnya, lalu juga mengeliminasi udara 

pada nanokomposit.  

3.3 Pengujian Material 

Adapun pengujian yang dilakukan pada penelitian review 

kali ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 SEM (Scanning Electron Microscope) 

Pengujian SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi atau 

struktur permukaan, ukuran partikel, serta bentuk partikel dari 

suatu material. Pengujian ini menggunakan hamburan electron 

yang ditangkap detector sehingga membentuk suatu gambar 

morfologi. SEM bekerja menggunakan electron gun yang memiliki 

katoda tungsten untuk menembakkan sinar electron.  

Hasil pancaran dari elektron akan dimunculkan pada lapisan-

lapisan yang membentuk gambar. Kemudian hasil pantauan dari 

inelastic akan membentuk elektron sekunder. Dari pantulan 

inelastik diperoleh sinyal elektron sekunder, sedangkan pantulan 

elastis didapatkan sinyal back-scattered electron. Elektron 

sekunder memperlihatkan topografi dari benda yang dianalisis, 

seperti permukaan tinggi akan berwarna lebih cerah dan 

sebaliknya. Back-scattered electron akan memberikan perbedaan 

berat molekul dari atom-atom permukaan yang tersusun, seperti 

atom dengan berat molekul yang tinggi akan berwarna lebih cerah 

dan sebaliknya. Pengujian ini didasarkan pada standar ASTM 

E986. 
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Gambar 3.3 Prinsip kerja mesin SEM 

3.3.2 Pengujian Tarik (Tensile Test) 

Pengujian Tarik dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik 

dari sebuah material dengan menggunakan mesin Universal 

Testing Machine (UTM). Pengujian ini akan menunjukkan 

kekuatan maksimal dari sebuah pembebanan secara vertikal dua 

arah (atas dan bawah) dari sebuah material.  

Pengujian ini dilakukan dengan standar yang digunakan 

adalah ASTM D3039 Balance and Symmetric berdimensi 250 mm 

x 25 mm x 6 mm seperti pada Gambar 3.4 dan menggunakan 

prinsip kerja seperti pada Gambar 3.5 

 

 
Gambar 3.4 Spesimen uji tarik menurut ASTM D3039 
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Gambar 3.5 Prinsip kerja pengujian kekuatan tarik 

3.3.3 Pengujian Kelentural (Flexural Test) 

Pengujian kekuatan kelenturan dilakukan untuk 

menunjukkan sifat kekakuan dari material saat terjadinya 

pembengkokkan pada benda kerja. Pengujian ini dilakukan dengan 

Metode Three Point Bending, dimana spesimen akan diletakan 

pada 2 tumpuan dan dilakukan pembebanan dari arah tengah 

spesimen. Standar pengujian yang digunakan adalah ASTM D-790 

seperti pada Gambar 3.6 dan menggunakan prinsip kerja seperti 

pada Gambar 3.7 

 
Gambar 3.6 Spesimen uji kelenturan menurut ASTM D790 
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Gambar 3.7 Prinsip kerja pengujian kekuatan kelenturan 

3.3.4 Pengujian Kekerasan (Hardness Test) 

Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui 

kekerasan dari material dengan melakukan indentasi di beberapa 

titik pada permukaan sampel. Pengujian ini menggunakan 

metode Shore D Hardness Durometer sesuai dengan standar 

ASTM D2240-05 seperti pada Gambar 3.8 dan menggunakan 

prinsip kerja seperti pada Gambar 3.9 

 
Gambar 3.8 Spesimen uji kekerasan menurut ASTM D2240-

05 
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Gambar 3.9 Prinsip kerja pengujian kekuatan kekerasan 

3.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

Setelah melakukan pendataan terhadap material dan proses 

manufaktur dari literature eksperimental yang telah dikumpulkan 

serta penentuan variabel pembahasan, selanjutnya adalah 

melakukan penataan ruang lingkup pembahasan (pengujian 

terhadap material) yang akan dilakukan nantinya seperti pada 

Tabel 3.2 berikut: 

 

Tabel 3.2 Ruang lingkup pembahasan 
Komposit M TS HS FS 

Polyester/Silika V V V V 

Polyester/Halloysite Nanotubes V V V V 
Polyester/Alumina V V V V 

Polyester/MWCNT V V V V 

Polyester/MMT Nanoclay V V V V 

Keterangan: 

M = Morfologi (SEM) 

TS = Tensile Strength 

HS = Hardness Strength 

FS = Flexural Strength  
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4BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Unsaturated Polyester/Nanosilika 

Wang, Yan-qin dkk pada tahun 2014, telah melakukan 

penelitian terkait material nanokomposit unsaturated 

polyester/nanosilika. Penelitian tersebut menggunakan material 

partikel nanosilika dengan ukuran luas permukaan sekitar 190-220 

(m2/g), yang diproduksi oleh Guangzhou Shinshi Metallurgical 

Chemical Co., Ltd Cina dengan tipe SG-200. Lalu menggunakan 

resin unsaturated polyester (tipe 192) dengan viskositas sebesar 

0.65-1.15 cPa.s (25oC) diproduksi oleh Tianma Company, Cina. 

Kemudian menggunakan Curing agent Methyl Ethyl Ketone 

Peroxide yang diproduksi oleh Changzhou Hualike New Material 

Co., Ltd, Cina. Promotor agent cobalt napthenate diproduksi oleh 

Yaodong Chemical Co., Ltd., Cina. Sudirman dkk pada tahun 

2012, telah melakukan penelitian terkait material nanokomposit 

unsaturated polyester/nanosilika. Penelitian tersebut 

menggunakan material unsaturated polyester (UPR 108) yang 

dibeli dari Justus Chemical Company, Indonesia. Kemudian 

material nanosilika diekstrak dari larutan sodium silikat 

menggunakan soda kaustik, dengan hasil jadi nanosilika dengan 

ukuran 70-80 nm. Untuk reaksi katalisnya menggunakan Methyl 

Ethyl Ketone Peroxide (MEKPO) yang disintesis dari abu sekam 

padi. Lalu pada penelitian Trinath dan Ramanjaneyulu pada tahun 

2016, telah melakukan penelitian terkait material nanokomposit 

unsaturated polyester/nanosilika.  Material yang digunakan adalah 

unsaturated polyester resin, partikel nanosilika, Methyl Ethyl 

Ketone Peroxide (MEKP), dan Cobalt Octoate. Nehete dkk pada 

tahun 2012, telah melakukan penelitian terkait material 

nanokomposit unsaturated polyester/nanosilika. Penelitian 

tersebut menggunakan material unsaturated polyester resin dengan 

viskositas 330 mPas (25oC)  diproduksi oleh M/s Naphtha Resins, 

India. Katalis yang digunakan adalah Methyl Ethyl Ketone 

Peroxide (MEKP) diproduksi oleh M/s Naphtha Resins, India. 
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Untuk nanosilika yang digunakan memiliki ukuran 7 nm dengan 

merk dagang Aerosil 300 diproduksi oleh Evonik Industries, India. 

Proses manufaktur yang dilakukan pada penelitian Wan, 

Yan-qin dkk pada tahun 2014 yaitu, mencampur nanosilika ke 

dalam unsaturated polyester. Kemudian diaduk secukupnya 

dengan mechanical mixer. Setelah tercampur, ditambahankan 

curing agent dan promotor agent. Kemudian dituangkan ke 

masing-masing cetakan sesuai pengujiannya. Proses manufaktur 

yang dilakukan oleh Sudirman dkk pada tahun 2012 pada 

penelitiannya yaitu, mencampurkan nanosilika dengan matriks 

unsaturated polyester. Kemudian mencampurkan MEKPO 

menggunakan mechanical mixer pada temperatur ruangan selama 

30 menit. Lalu dituangkan ke masing-masing cetakan, dan 

dikeringkan pada temperatur ruang. Kemudian proses manufaktur 

yang digunakan pada penelitian Trinath dan Ramanjaneyulu pada 

tahun 2016 yaitu, mencampur nanosilika dengan resin selama 60 

menit dengan menggunakan mechanical mixer pada 1000 rpm. 

Setelah itu campurkan katalis dan akselerator dengan komposisi 

masing-masing 1%. Kemudian didiamkan mengering selama 24 

jam pada temperatur kamar. Untuk proses manufaktur yang 

digunakan penelitian Nehete dkk pada tahun 2012 yaitu 

mencampur nanopartikel ke dalam resin menggunakan mechanical 

mixer pada 1500 rpm dengan temperatur 25oC selama 8 jam. 

Kemudian memasukkan MEKP ke dalam unsaturated polyester, 

dan diaduk kembali. Lalu di tuangkan ke cetakan pada temperatur 

kamar selama 12 jam dengan kelembaman yang diatur sebelumnya 

yaitu 50%. 

4.1.1 Morfologi 

Kemudian Wang, Yan-qin dkk. pada tahun 2014 

melakukan penelitian terkait efek dari modifikasi preparasi serta 

sifat mekanik terhadap nanokomposit dengan nanosilika sebagai 

filler dan unsaturated polyester resin sebagai matriks. Pada 

penelitian ini menggunakan variasi komposisi nanosilika sebesar 

0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, dan 3%. Salah satunya pengujian 
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morfologinya yaitu karakterisasi menggunakan scanning electron 

microscopy atau SEM. SEM yang digunakan yaitu bermerek S-

3000N produksi dari Hitachi, Jepang. 

 

  
Gambar 4.1 Hasil SEM dari patahan nanokomposit dengan a) 

0 wt% nanosilika, dan  b) 2 wt% nanosilika (Wang dkk, 2014) 
 

Pada Gambar 4.1 (a) merupakan gambar hasil SEM  pada 

permukaan patah dengan penambahan nanosilika sebanyak 0% 

atau pure resin unsaturated polyester. Kemudian pada Gambar (b) 

merupakan gambar hasil SEM pada permukaan patah dengan 

penambahan nanosilika sebanyak 2%. Dapat dilihat bahwa pada 

gambar (a) memiliki pola patahan yang halus karena tidak ada 

penambahan reinforce yang membuat efek apapun, sedangkan 

pada gambar (b) terlihat bahwa kehadiran dari nanosilika yang 

tersebar secara baik memungkinkan untuk memberi efek kepada 

nanokompositnya. Pada Gambar 4.1 (a) dapat dilihat terjadinya 

patahan permukaan yang mayoritas memiliki pola dan direksional 

yang seragam. Hal tersebut terjadi karena tanpa penambahan 

nanopartikel sebagai filler tidak akan memengaruhi laju retakan 

pada nanokomposit. Sehingga, karena unsaturated polyester resin 

memiliki sifat yang getas, hasil dari pola patahan akan dengan 

cepat merambat tanpa halangan. Namun beda halnya dengan 

Gambar 4.1 (b) menunjukkan adanya persebaran dan dispersi yang 

baik terhadap matriks unsaturated polyester pada 
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nanokompositnya. Adanya persebaran yang merata menyebabkan 

persebaran tegangan pada nanokompsit kepada filler akan 

ditanggung secara merata. Hal tersebut juga bisa untuk 

memperlambat gaya retakan yang terjadi pada nanokomposit. 

Kemudian untuk dispersi yang baik pada nanokomposit berpotensi 

untuk bisa menaikkan adhesi mekanik. Di mana, kenaikkan adhesi 

yang baik dapat menaikkan nilai sifat mekanik pada nanokomposit. 

Sudirman dkk pada tahun 2012 juga mengatakan penambahan 

partikel diatas titik maksimal konsentrasi nanosilika dapat 

menyebabkan aglomerasi pada pertikel. Semakin banyak 

penambahannya, maka semakin besar aglomerasi yang 

ditimbulkan. Interaksi yang lemah antara partikel silika dengan 

polimernya itu akan menyebabkan beberapa celah mikro 

(microvoids) terbentuk pada permukaan matriks. Dispersi yang 

baik dalam konsentrasi nanosilika yang rendah akan memainkan 

peran penting untuk membentuk interpenetrating network atau 

struktur antar jaringan yang baik. 

4.1.2 Kekuatan Tarik 

Sudirman dkk pada tahun 2012 telah melakukan penelitian 

tentang sintesis dan karakterisasi dari nanokomposit berbasis 

polyester, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh dari 

penambahan Nanosilika sebagai penguat pada komposit. Penelitian 

ini menggunakan penambahan variasi komposisi partikulat 

nanosilika sebanyak 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, dan 2.5% Pengujian ini 

dilakukan menggunakan Strograph VGS5E pada kecepatan 50 

mm/menit, sesuai standar ASTM D638, dengan dimensi 4 x 4.75 x 

3 mm3. Nehete dkk pada tahun 2012 juga melakukan penelitian 

terkait efek dari penambahan beberapa nanopartikel seperti 

alumina, silika, talc, dan MMT Nanoclay terhadap nanokomposit 

dengan matriks unsaturated polyester resin. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tentang sifat mekanik dari komposit 

yang terbentuk dari masing-masing partikulat. Penambahan 

variabel nanopartikel yang digunakan yaitu 0.5%, 1%, 1.5%, 3%, 

dan 5%. Penelitian ini melakukan pengujian dengan Lloyd 50 
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Universal Testing Machine  (beban 50 kN) dan menggunakan 

dimensi 100 mm x 10 mm x 5 mm. Trinath dan Ramanjaneyulu 

pada tahun 2016 melakukan penelitian terkait pengaruh filler 

(Nano dan mikro Silika, ZnO, dan Chitin Powder) terhadap 

karakterisasi mekanik nanokomposit polimer unsaturated 

polyester. Penelitian ini menggunakan variasi komposisi dari 

masing-masing material sebesar 0%, 2%, 4%, 6%, dan 10%. 

Pengujian ini dilakukan menggunakan Instron Universal Testing 

Machine (UTM) pada kecepatan 50 mm/menit dengan dimensi 80 

x 12.5 x 4 mm3. Data hasil pengujian dari 3 jurnal tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Nilai kekuatan tarik nanokomposit berpenguat 

nanosilika 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 

Kekuatan 

Tarik 
(MPa) 

Peningkatan 

Nilai 

Kekuatan 
Tarik (%) 

Sumber 

Silika 

0 38 0 

(Sudirman dkk, 

2012) 

0.5 45 18 

1 58 53 

1.5 52 37 

2 43 13 
2.5 35 -8 

0 28 0 

(Nehete dkk, 

2012) 

0.5 33 18 

1 26 -7 

1.5 21 -25 

3 13 -54 

0 26 0 

(Trinath & 

Ramanjaneyulu, 

2016) 

1 36 38 

2 35.5 37 

4 32 23 

6 30 15 

 

Pada hasil pengujian yang dilakukan oleh Sudirman dkk 

tahun 2012 sesuai dengan Tabel 4.1, dengan seiringnya 

penambahan nanopartikel silika, kekuatan tarik akan semakin 
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tinggi. Nilai terbesar yang dicapai pada penelitian kali ini yaitu 

pada penambahan nanosilika sebesar 1% dengan peningkatan 

kekuatan sebesar 53%. Jika dilihat pada grafik, penambahan diatas 

1% akan menurunkan nilai kekuatan dari nanokomposit sebesar 

16% dari nilai sebelumnya. Pada penambahan setelahnya akan 

menyebabkan turunnya nilai kekuatan tarik secara drastis 

dibandingkan pada nilai sebelumnya. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Nehete, K. dkk tahun 2012 sesuai dengan Tabel 4.1, 

dapat dilihat bahwa penambahan nanosilika dapat meningkatkan 

nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. Hal ini terjadi pada saat 

penambahan 0.5%, nilai kekuatan tarik dari nanokomposit 

meningkat sebesar 18%. Penambahan pada konsentrasi setelahnya 

akan menurunkan nilai kekuatan tarik, bahkan pada penambahan 

3%, nilai kekuatan tarik sudah 54% menurun dibandingkan dengan 

nanokomposit tanpa penambahan nanosilika (0 wt%). Kemudian 

pada penelitian Trinath, K dan Ramanjaneyulu, G. tahun 2016 

sesuai dengan Tabel 4.1, juga menunjukkan hal yang sama, yaitu 

seiring dengan penambahan nanopartikel, nilai kekuatan tarik juga 

akan berpengaruh. Seperti pada penambahan 1% nanosilika, nilai 

kekuatan tarik dari nanokomposit meningkat sebesar 38%. 

Penambahan partikel sebanyak 1% merupakan penambahan 

dengan peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan 

penambahan lainnya. Seiring dengan penambahan nanopartikel 

diatas 1%, kekuatan tarik mengalami penurunan yang cukup 

signifikan. Dari berbagai data penelitian di atas, menunjukkan 

bahwa adanya keterbatasan dalam kadar optimal penambahan 

partikel dengan rentang penambahan di atas 1% akan menurunkan 

nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. Lalu penambahan partikel 

nanosilika memiliki nilai yang optimum dengan menunjukkan nilai 

peningkatan yang baik pada rentang 0.5 – 1%. Hal tersebut terjadi 

karena terjadinya dispersi partikel yang baik serta persebaran yang 

merata, membuat penambahan partikel mempengaruhi nilai 

mekaniknya. 
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4.1.3 Kekuatan Kekerasan 

Trinath dan Ramanjaneyulu pada tahun 2016 telah 

melakukan penelitian terkait pengaruh filler (Nano dan mikro 

Silika, ZnO, dan Chitin Powder) terhadap karakterisasi mekanik 

komposit polimer Unsaturated Polyester. Pada penelitian ini 

dilakukan eksperimen terkait penambahan fraksi komposisi dari 

masing-masing material sebersar 2%, 4%, 6%, dan 10%. Pengujian 

ini dilakukan menggunakan Shore D Hardness Tester. 

 

Tabel 4.2 Nilai kekerasan nanokomposit berpenguat nanosilika 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 

Kekerasan 

(Shore D) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Kekerasan (%) 

Sumber 

Silika 

0 80 0 

(Trinath & 
Ramanjane

yulu, 2016) 

0.6 84 5 
1 83.8 5 

2 83.5 4 

4 83 4 

6 82.5 3 

 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan 

jurnal Trinath & Ramanjaneyulu tahun 2016 pada Tabel 4.2, 

menunjukkan adanya kenaikan nilai kekerasan seiring dengan 

adanya penambahan nanosilika. Pada puncaknya yaitu terjadi pada 

penambahan kadar nanosilika sebanyak 0.6% dengan peningkatan 

nilai kekerasan sebesar 5%. Penambahan nanopartikel setelahnya 

akan memengaruhi nilai kekerasan, namun berangsur menurun. 

Hal tersebut terjadi karena adanya batas kadar maksimal 

penambahan nanosilika terhadap komposit yang memengaruhi 

nilai dari kekuatan kekerasan. Tetapi, dengan adanya penambahan 

nanosilika dapat dilihat pada semua rasio penambahan akan 

meningkatkan nilai kekerasan dari nanokomposit. 

4.1.4 Kekuatan Kelenturan 

Kemudian pada tahun 2012, Nehete, K. dkk juga melakukan 

eksperimen terkait efek dari penambahan beberapa nanopartikel 

seperti alumina, silika, talc, dan MMT Nanoclay terhadap 
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nanokomposit dengan matriks Unsaturated Polyester Resin. Pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang resistansi erosi, 

serta mengetahui sifat meknaik dari komposit yang terbentuk dari 

masing-masing partikulat. Penambahan dari variabel nanopartikel 

yang diujikan yaitu 0.5%, 1%, 1.5%, 3%, dan 5%. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan Lloyd 50 Universal Testing Machine 

dengan beban 500 N dan dimensi 100 mm x 10 mm x 5 mm. 

 

Tabel 4.3 Nilai kekuatan kelenturan nanokomposit berpenguat 

nanosilika 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai Kekuatan 

Kelenturan 

(MPa) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Kelenturan (%) 

Sumber  

Silika 

0 47 0 

(Nehete 
dkk, 

2012) 

0.5 60 28 
1 61 30 

1.5 45 -4 

3 46 -2 

 

Pada hasil pengujian yang dilakukan oleh Nehete dkk tahun 

2012 sesuai dengan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa terjadi 

penambahan nilai kekuatan kelenturan pada nanokomposit dengan 

nanosilika sebagai fillernya. Penambahan nilai kekuatan 

kelenturan paling tinggi terjadi pada saat penambahan 1% dengan 

peningkatan sebesar 30%. Penambahan partikel setelahnya 

membuat terjadinya nilai pengurangan yang sangat drastis terjadi, 

yaitu sebesar 34% dari nilai awal tanpa penambahan. Hal ini 

menunjukkan terjadinya keterbatasan kadar maksimum pada 

nanokomposit untuk penambahan nanopartikel silika, di mana hal 

tersebut memengaruhi hasil dari kekuatan kelenturannya. 

4.1.5 Analisis Jurnal 

Berdasarkan jurnal yang ditinjau dari penelitian Wang, Yan-

qin dkk tahun 2014, Sudirman dkk tahun 2012, Nehete dkk tahun 

2012, dan Trinath & Ramanjaneyulu tahun 2016 mengenai 

pengaruh penambahan partikel nanosilika terhadap morfologi dan 

sifat mekanik pada nanokomposit unsaturated polyester resin, 
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didapatkan bahwa secara umum penambahan partikel nanosilika 

akan berdampak baik walaupun memiliki sedikit perbedaan pada 

proses manufakturnya. Penambahan nanosilika dengan rentang 

penambahan 0.5 – 1% pada nanokomposit secara garis besar dapat 

menaikkan kekasaran permukaan dan sifat adhesi antara nanosilika 

dengan matriks unsaturated polyester, yang bedampak pada 

peningkatan nilai sifat mekanik nanokomposit, khusnya dalam 

Kekuatan Tarik, Kekuatan Kekerasan, dan Kekuatan Kelenturan. 

Namun pada jurnal yang ditemui, masih terdapat beberapa 

kekurangan dan tidak dijelaskan secara merinci. Seperti pada 

penelitian Trinath dan Ramanjaneyulu tahun 2016 ditemukan 

beberapa hal yang tidak dijelaskan secara rinci, seperti spesifikasi 

bahan-bahan yang digunakan, ukuran partikel, kekentalan matriks, 

tidak menyantumkan dengan spesifik alat dan metode yang 

digunakan. Sehingga membuat kesulitan dalam menganalisis 

faktor-faktor yang terjadi saat dilakukannya pengujian. Pada 

penelitian oleh Nehete dkk tahun 2012 yang membahas terkait 

pengaruh penambahan nanopartikel terhadap sifat mekanik 

nanokomposit juga memiliki kekurangan, yaitu pada grafik 

kekuatan tarik dan kekuatan kelenturan tidak terjadi penambahan 

5% nanopartikel yang sesuai dengan apa yang disebutkan diawal. 

Sehingga membuat data yang didapat tidak lengkap. Kemudian 

pada jurnal tersebut disebutkan bahwa nanosilika terjadi penurunan 

pada saat mulai penambahan 1%, namun tidak ada analisis 

morfologi yang mendukung seperti SEM, sehingga nilai yang 

didapat kurang bisa untuk dianalisis secara mendalam.  

4.2 Unsaturated Polyester/Nanoalumina 

Baskaran dkk pada tahun 2011 telah melakukan penelitian 

terkait material nanokomposit unsaturated 

polyester/Nanoalumina. Penelitian tersebut menggunakan material 

unsaturated polyester sebagai matriks, Methyl Ethyl Ketone 

Peroxide sebagai katalis, dan Cobalt Napthenate sebagai 

akselerator yang diproduksi oleh GVS Agencies, India. 

Nanopartikel alumina yang digunakan yaitu hasil dari sintesis 
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Nanoalumina dengan metode sol-gel dari Aluminum Nitrat dan 

Asam Sitrat. Hasil produk Nanoalumina memiliki diameter sebesar 

60 – 70 nm. Latief, Fahamsyah H. dkk pada tahun 2019 telah 

melakukan penelitian terkait material nanokomposit unsaturated 

polyester/Nanoalumina. Penelitian tersebut menggunakan material 

unsaturated polyester resin dengan densitas 1.04 (g/cc) dan Methyl 

Ethyl Ketone Peroxide sebagai katalis. Nanopartikel yang 

digunakan adalah Nanoalumina dengan kemurnian 99%, memiliki 

ukuran kurang dari 100 nm, dan densitas sebesar 3.95 (g/cc). 

Khamees, Zahraa, dan Oweed pada tahun 2017 telah melakukan 

penelitian terkait material nanokomposit unsaturated 

polyester/Nanoalumina. Penelitian tersebut menggunakan material 

unsaturated polyester resin sebagai matriks, Methyl Ethyl Ketone 

Peroxide sebagai katalis, dan Cobalt Naphthanate sebagai 

akselerator. Nanopartikel yang digunakan adalah Nanoalumina 

dengan ukuran dibawah 50 nm, kemurnian sebesar 99.5% yang 

diproduksi oleh Sigma-Aldrich Chemical Ltd, Amerika. 

Proses manufaktur yang dilakukan pada penelitian Baskaran 

dkk tahun 2011 yaitu, mencampurkan nanoalumina sesuai dengan 

rasio penambahan dengan matriks unsaturated polyester resin 

sebanyak 400 ml. Kemudian diaduk menggunakan mechanical 

stirrer pada 2000 rpm selama 45 menit. Lalu dicampurkan katalis 

MEKP sebanyak 4 ml dan akselerator Cobalt Naphanate sebanyak 

1 ml, dan diaduk kembali.  Kemudian dituangkan ke dalam 

cetakan, dan dibiarkan mengering pada temperatur kamar selama 

24 jam. Kemudian proses manufaktur yang dilakukan pada 

penelitian Latief, Fahamsyah H. dkk tahun 2019 yaitu, 

nanoalumina dicampurkan ke dalam unsaturated polyester resin 

dengan menggunakan mechanical mixing selama 15 menit. 

Kemudian ditambahankan katalis ke dalam proses pengadukan 

selama 60 detik. Setelah itu dituangkan ke cetakan dan didiamkan 

selama 24 jam. Kemudian proses manufaktur yang dilakukan pada 

penelitian Khamees, Zahraa, dan Oweed tahun 2017 yaitu, 

mencampurkan nanoalumina dengan unsaturated polyester resin 

menggunakan mechanical mixer selama 30 menit pada 7 rpm. 
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Kemudian mencampurkan katalis dan akselerator selama 10 menit. 

Lalu dimasukkan ke dalam cetakan. 

4.2.1 Morfologi 

Latief, Fahamsyah H. dkk pada tahun 2019, telah melakukan 

penelitian terkait efek dari penambahan Nanoalumina terhadap 

sifat fisik dari nanokomposit bermatriks Unsaturated Polyester. 

Variasi konten partikel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

sebesar 0%, 1%, 5%, dan 10%. Salah satu pengujian morfologinya 

yaitu karakterisasi menggunakan scanning electron microscopy 

atau SEM. SEM yang digunakan yaitu bermerek JEOL JSM-7600F 

dengan voltase 20 kV. 

 

 
Gambar 4.2 Hasil SEM dari patahan nanokomposit dengan (a) 

0 wt% nanoalumina,  (b) 5 wt% nanoalumina, dan (c) 10 wt% 

nanoalumina (Latief dkk, 2019) 
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Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa terjadinya 

penambahan partikel nanoalumina pada nanokomposit. Gambar (a) 

merupakan pola patahan dengan penambahan 0% nanoalumina. 

Dapat dilihat bahwa pola patahan yang terjadi hampir memiliki 

kesamaan. Hal tersebut terjadi karena pada penambahan 0% 

nanoalumina atau pure unsaturated polyester memiliki sifat getas 

pada komposit. Kemudian tanpa penambahan filler, pola retakan 

yang terjadi dapat seragam karena tidak ada penghambat retakan. 

Pada Gambar 4.2 (b) terlihat bahwa penambahan 5% nanopartikel 

alumina merubah pola patahan yang terjadi pada nanokomposit. 

Hal tersebut ditandai dengan mulai terdapat pola patahan yang 

bersifat acak. Pola patahan nanokomposit yang jernih menandai 

bahwa persebaran partikel terjadi secara merata dan memiliki sifat 

adhesi yang baik antar materialnya. Kemudian, terjadinya 

peningkatan kekasaran permukaan nanokomposit dapat menjadi 

indikator nanoalumina memiliki peran yang baik dalam hal 

meningkatkan kekasaran. Kekasaran pada permukaan dapat 

berpotensi meningkatkan nilai sifat mekanik dari nanokomposit. 

Gambar 4.2 (c) dengan penambahan 10% nanopartikel alumina 

sudah menunjukkan terjadinya aglomerasi pada nanopartikel 

alumina ditandai dengan panah kuning. Terlihat bahwa 

nanoalumina tidak terdispersi dengan baik pada penambahan 10%. 

Proses aglomerasi atau penggumpalan biasanya terjadi selama 

masih ada penambahan nanopartikel. Hal tersebut dapat 

menyebabkan menurunnya kekuatan dari nanokomposit. Pada 

dasarnya, penambahan dari nanopartikel tersebut berpotensi untuk 

memperbaiki atau menambah sifat mekanik pada kadar tertentu.  

4.2.2 Kekuatan Tarik 

Baskaran dkk pada tahun 2011, melakukan penelitian terkait 

pengaruh dari penambahan Nanoalumina terhadap nanokomposit 

bermatriks Unsaturated Polyester. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruhnya dengan pengujian karakterisasi material 

dan pengujian sifat mekanik. Variasi komposisi yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Pengujian ini 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 63 

 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

dilakukan menggunakan standar ASTM D638 pada temperatur 

kamar menggunakan alat Instron 4301 Universal Testing Machine 

(UTM) dengan kecepatan 5 mm/menit. Latief, Fahamsyah H. dkk 

pada tahun 2019 juga telah melakukan penelitian terkait efek dari 

penambahan Nanoalumina terhadap sifat fisik dari nanokomposit 

bermatriks Unsaturated Polyester. Variasi konten partikel yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu sebesar 0%, 1%, 5%, dan 10%. 

Pengujian ini dilakukan menggunakan standar ASTM D638 

dengan alat Instron 5984 Universal Testing Machine (UTM) 

dengan laju regangan 1 x 10-4/s. 

 

Tabel 4.4 Nilai kekuatan tarik nanokomposit berpenguat 

nanoalumina 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 
(wt%) 

Nilai 

Kekuatan 
Tarik (MPa) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 
Tarik (%) 

Sumber 

Alumina 

0 57.5 0 

(Baskaran 

dkk, 

2011) 

1 61 6 

3 64 11 

5 66 15 

7 62.5 9 
9 60.5 5 

0 16.25 0 
(Latief 
dkk, 

2019) 

1 21.25 31 

5 31.5 94 

10 30 85 

 

Pada hasil dari pengujian ini sesuai dengan Tabel 4.4, 

menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kekuatan tarik pada 

penambahan nanopartikel alumina. Kemudian terjadinya kenaikan 

kekuatan pada penambahan 5% yaitu sebesar 15% dari 

nanokomposit tanpa penambahan (0% Nanoalumina). Namun 

setelah itu, terjadinya tren penurunan sebesar 6% pada 

penambahan 7% Nanoalumina. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kapasitas maksimal nanokomposit untuk dapat menaikkan 

kekuatan tariknya yaitu pada penambahan 5%. Tetapi pada semua 

penambahan kadar nanopartikel, nilai kekuatan tarik masih 
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memiliki peningkatan karena nilainya tidak ada yang dibawah 

dibandingkan nilai pada penambahan 0% nano alumina. Kemudian 

untuk hasil pada penelitian Latief, dkk tahun 2019 sesuai dengan 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dengan penambahan Nanoalumina 

akan mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai kekuatan tarik. 

Saat penambahan Nanoalumina sebanyak 1%, nilai kekuatan tarik 

meningkat sebanyak 31%. Kemudian puncaknya yaitu terjadi pada 

penambahan 5% Nanoalumina dengan nilai kekuatan tarik sebesar 

94%. Namun setelah itu, terjadinya penurunan nilai kekuatan 

menjadi 85% dengan penambahan 10%. Walau mengalami 

penurunan, penambahan dengan semua rasio nanopartikel alumina 

dapat meningkatkan nilai kekuatan tarik. Dari berbagai data 

penelitian di atas, menunjukkan bahwa adanya keterbatasan dalam 

kadar optimal penambahan partikel dengan rentang penambahan di 

atas 5% akan menurunkan nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. 

Lalu penambahan partikel nanoalumina memiliki nilai yang 

optimum dengan menunjukkan nilai peningkatan yang baik pada 

rentang 5%. Hal tersebut terjadi karena terjadinya persebaran yang 

merata, walau secara sifat adhesi memiliki kekurangan. 

4.2.3 Kekuatan Kekerasan 

Pada tahun 2019, Latief, Fahamsyah H. dkk telah melakukan 

penelitian terkait efek dari penambahan Nanoalumina terhadap 

sifat fisik dari nanokomposit bermatriks Unsaturated Polyester. 

Variasi konten partikel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

sebesar 0%, 1%, 5%, dan 10%. Pengujian ini dilakukan 

menggunakan Vicker’s Microhardness Tester dengan pembebanan 

sebesar 1 kg dan ditahan selama 15 detik. 
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Tabel 4.5 Nilai kekuatan kekerasan nanokomposit berpenguat 

nanoalumina 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai Kekuatan 

Kekerasan 

(Vickers) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Kekerasan (%) 

Sumber 

Alumina 

0 5 0 
(Latief 

dkk, 
2019) 

1 13 160 
5 21 320 

10 20 300 

 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan 

Tabel 4.5, yaitu didapatkannya kenaikan nilai kekerasan yang 

selaras dengan adanya penambahan konsentrasi dari nano alumina. 

Bahkan kenaikkannya cukup signifikan terjadi. Pada penambahan 

5% terjadi peningkatan nilai kekerasan paling tinggi, yaitu sebesar 

320%. Penambahan setelahnya akan menurunkan nilai dari 

kekerasan, karena nanokomposit telah sampai pada puncak 

tertingginya untuk bisa mendapatkan nilai maksimal. Hal tersebut 

dapat terjadi karena adanya keterbatasan batas maksimal dari 

penambahan nanopartikel pada nanokomposit, sehingga 

memengaruhi nilai dari peningkatan kekerasan. Namun rata-rata 

kenaikan semua penambahan rasio nano alumina sebesar 260%. 

4.2.4 Kekuatan Kelenturan 

Khamees, Zahraa T. dan Oweed, Khalid M. pada tahun 2017 

melakukan penelitian terkait pengaruh penambahan alumina 

terhadap sifat fisik dan morfologi dari nanokomposit. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh pengadukan 

menggunakan metode Mechanical mixing (MM) dan metode Shake 

Mixing (SM). Komposisi variabel yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu sebesar 0.5%, 1% 1.5%, dan 2%. Pengujian ini dilakukan 

sesuai standar ASTM D790 menggunakan alat TINIUS 

OISENH100KN Universal Testing Machine dengan kecepatan 1.5 

mm/menit pada temperatur kamar. Data yang akan digunakan yaitu 

data dengan metode Mechanical mixing dan berpengaruhnya 

terhadap Kekuatan Kelenturannya. Garis yang digunakan yaitu 
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garis berwarna merah. Baskaran, M. Sarojadevi, M. Vijayakumar, 

C. T. pada tahun 2011 melakukan penelitian terkait pengaruh dari 

penambahan nanoalumina terhadap nanokomposit bermatriks 

Unsaturated Polyester Resin. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruhnya dengan pengujian karakterisasi material 

dan pengujian sifat mekanik. Variasi komposisi yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan standar ASTM D790 menggunakan alat 

Instron 4301 Universal Testing Machine (UTM). 

 

Tabel 4.6 Nilai kekuatan kelenturan nanokomposit berpenguat 

nanoalumina 

Nanopartikel 
Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 
Kekuatan 

Kelenturan 

(MPa) 

Peningkatan 
Nilai Kekuatan 

Kelenturan (%) 

Sumber 

Alumina 

0 55 0 
(Khamess 

& 

Oweed, 
2017) 

0.5 71 29 

1 92 67 
1.5 110.5 101 

2 103 87 

0 98 0 

(Baskaran 

dkk, 

2011) 

1 102 4 

3 106 8 

5 109 11 
7 105 7 

9 102 4 

 

Pada hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Khamess dan 

Owees tahun 2017 sesuai dengan Tabel 4.6, didapatkan bahwa 

terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan 

kelenturan dari nanokomposit seiringnya dengan penambahan 

nanopartikel alumina. Penambahan peningkatan nilai kekuatan 

kelenturan dengan rata-rata 30 – 35% didapat sampai pada 

puncaknya yaitu pada penambahan 1.5% Nanoalumina. Pada 

penambahan kadar 1.5% nano alumina, peningkatan yang terjadi 

didapatkan mencapai 101%. Penambahan partikel dengan kadar 

diatas 1.5% terlihat mengalami penurunan. Kemudian pada data 
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hasil pengujian yang dilakukan oleh Baskaran dkk tahun 2011 

sesuai dengan Tabel 4.6, didapatkan bahwa dengan adanya 

penambahan Nanoalumina berdampak terhadap nilai kekuatan 

kelenturan dari nanokomposit. Seperti pada penambahan 1% dan 

2% Nanoalumina, terjadi peningkatan nilai kekuatan kelenturan 

sebesar 4% dan 8%. Kemudian pada puncaknya yaitu terjadinya 

peningkatan nilai kelenturan tertinggi sebesar 11% dengan 

penambahan 5%. Nilai kelenturan berangsur menurun seiring 

dengan banyaknya penambahan diatas 5%, hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya keterbatasan kadar maksimal 

penambahan nanopartikel alumina dalam nanokomposit sehingga 

memengaruhi nilai kekuatan kelenturan. Namun pada semua 

penambahan nano alumina, nanokomposit terbukti mengalami 

peningkatan yang sangat baik. Dari berbagai data penelitian di atas, 

menunjukkan bahwa penambahan Nanoalumina pada 

nanokomposit berpengaruh terhadap nilai kelenturan dengan 

rentang 1.5 – 5%.  

4.2.5 Analisis Jurnal 

Berdasarkan jurnal yang ditinjau dari penelitian Baskaran 

dkk tahun 2011, Latief, Fahamsyah H. dkk tahun 2019, dan 

Khamees, Zahraa T. dan Oweed, Khalid M. tahun 2017 mengenai 

pengaruh penambahan partikel Nanoalumina terhadap morfologi 

dan sifat mekanik pada nanokomposit unsaturated polyester resin, 

didapatkan bahwa secara umum dengan penambahan partikel 

Nanoalumina akan berdampak baik walaupun memiliki sedikit 

perbedaan pada rentang penambahan yang optimum pada tiap 

jurnalnya. Penambahan nanopartikel dengan rentang mayoritas 5% 

pada nanokomposit juga secara garis besar dapat menaikkan 

kekasaran permukaan, terjadi aglomerasi yang optimum dan sifat 

adhesi antara Nanoalumina dengan matriks unsaturated polyester, 

yang bedampak pada peningkatan nilai sifat mekanik 

nanokomposit, khusnya dalam Kekuatan Tarik, Kekuatan 

Kekerasan, dan Kekuatan Kelenturan. 
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Namun pada jurnal yang ditemui, masih terdapat beberapa 

kekurangan dan tidak dijelaskan secara merinci. Seperti pada 

mayoritas jurnal yang hanya menyuguhkan data berupa grafik 

tanpa ada nilai pasti yang dilampirkan. Hal tersebut membuat 

kesulitan saat mencari data yang benar dan valid. Seperti pada 

penelitian Latief, Fahamsyah H. dkk pada tahun 2019 dan 

Khamees, Zahraa T. dan Oweed, Khalid M. pada tahun 2017 yang 

tidak mencantumkan informasi mengenai materialnya secara 

mendetail. Kemudian masih sedikitnya penelitian terkait sifat 

kekerasan dan kelenturan pada nanokomposit berpenguat 

nanoalumina menjadi salah satu kendala, karena tidak memiliki 

komparasi hasil penelitian yang dilakukan. 

4.3 Unsaturated Polyester/Multi-Walled CNT 

Jiang, Jiuxing dkk pada tahun 2014 melakukan penelitian 

terkait pengaruh penambahan multi-walled CNT terhadap 

unsaturated polyester dalam material nanokomposit. Penelitian 

tersebut menggunakan material unsaturated polyester resin 

sebagai matriks, katalis dan promotor. Nanomaterial yang 

digunakan adalah multi-walled carbon nanotubes yang diproduksi 

oleh Chengdu Organic Chemicals Co. Ltd, Cina. Makki, 

Mohammad S. I. dkk pada tahun 2014 melakukan penelitian terkait 

pengaruh penambahan multi-walled CNT terhadap unsaturated 

polyester dalam material nanokomposit.  Penelitian tersebut 

menggunakan material unsaturated polyester resin sebagai matriks 

dengan kandungan 40% stirena. Cobalt Octanoate sebagai 

aktivator dan Methyl Ethyl Ketone Peroxide (MEKP) sebagai 

katalis yang diproduksi oleh Saudi Company for Industrial Resin, 

Arab Saudi. Nanomaterial yang digunakan adalah short multi-

walled carbon nanotubes (SMWCNT) dengan diameter 60 – 100 

nm, panjang 1 – 2 µm, dan kemurnian sebesar 97% yang 

diproduksi oleh Shenzhen Nano-Technologies, Cina. Alam, 

Moshiul. Yunus, R.M. dan Beg M.H.D tahun 2016 melakukan 

penelitian terkait pengaruh penambahan multi-walled CNT 

terhadap unsaturated polyester dalam material nanokomposit.  
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Penelitian tersebut menggunakan material unsaturated polyester 

dengan viskositas 700 – 800 mPa.s pada temperatur ruang yang 

diproduksi oleh Luxchem Polymer Industries Sdn. Bhn, Malaysia. 

Katalis yang digunakan adalah Methyl Ethyl Ketone Peroxide 

(MEKP) yang diproduksi oleh Sigma Aldrich, Amerika. 

Nanomaterial yang digunakan adalah multi-walled carbon 

nanotubes (MWCNT) dengan diameter rata-rata 10 – 24 nm, 

panjang antara 10 – 30 µm, dan kemurnian sekitar 95% yang 

diproduksi oleh Timesnano, Cina. Motawie, A. M. dkk tahun 2016 

melakukan penelitian terkait pengaruh penambahan multi-walled 

CNT terhadap unsaturated polyester dalam material 

nanokomposit.  Penelitian tersebut menggunakan material 

unsaturated polyester resin sebagai matriks. Cobalt Octoate 

sebagai akselerator diproduksi oleh El-Nasr Pharmaceutical Co., 

Mesir. Katalis yang digunakan adalah Methyl Ethyl Ketone 

Peroxide (MEKP) yang dibeli dari Fluka Chemical, Mesir. 

Nanomaterial yang digunakan adalah multi-walled carbon 

nanotubes (MWCNT) dengan diameter sebesar 10 – 20 nm  dan 

panjang 10 – 50 µm yang dipasok oleh EPRI, Mesir. Shokrieh, 

Mahmoud M. Saeedi, Ali. dan Chitsazzadeh, Majid tahun 2013 

melakukan penelitian terkait pengaruh penambahan multi-walled 

CNT terhadap unsaturated polyester dalam material 

nanokomposit.  Penelitian tersebut menggunakan material 

unsaturated polyester resin sebagai matriks yang diproduksi oleh 

Boytek Co., Turki. Cobalt Naphthenate dan Methyl Ethyl Ketone 

Peroxide (Butanox M60) yang diproduksi oleh Akzo Nobel 

Chemicals, Britania Raya. Nanomaterial yang digunakan adalah 

multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) dengan diameter 10 – 

20 nm, panjang 5 – 15 µm yang diproduksi oleh IoLiTec Co., 

Jerman. 

Proses manufaktur yang dilakukan pada penelitian Jiang, 

Jiuxing dkk tahun 2014 yaitu, menyampurkan MWCNT dengan 

Ethyl Acetate dan diaduk menggunakan mechanical stirred 

sembari dicampurkan hydrochloric dan maleic anhydride pada 

temperatur 60oC selama 5 jam. Setelah itu, campuran dimasukkan 
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propylene glycol, maleic anhydride, dan phthalic anyhydride 

dengan rasio 2:1:1, lalu kemudian diaduk selama 10 jam. Setelah 

itu ditambahkan katalis dan promotor, dan diaduk. Lalu dituangkan 

ke dalam cetakan. Proses manufaktur yang dilakukan pada 

penelitian Makki, Mohammad S. I. dkk tahun 2014 yaitu, 

menyampurkan resin unsaturated polyester, termasuk aktivator, 

dengan nanopartikel MWCNT sesuai dengan rasio 

penambahannya. Kemudian di aduk menggunakan mechanical 

stirred dengan kecepatan kurang lebih 40 rpm selama 5 menit. 

Setelah itu tambahkan katalis ke dalam stirrer dengan kecepatan 

yang sama selama 2 menit. Kemudian di tuangkan ke dalam 

cetakan. Proses manufaktur yang dilakukan pada penelitian Alam, 

Moshiul. Yunus, R.M. dan Beg M.H.D tahun 2016 yaitu, 

mencampurkan MWCNT dengan unsaturated polyester resin 

menggunakan mechanical stirrer selama 15 menit, dan kemudian 

dilakukan sonifikasi selama 2 jam. Lalu tambahkan 1% MEKP 

sebagai katalis dan di stirrer selama 3 menit. Kemudian diletakkan 

pada tempat kedap udara agar menghilangkan gelembung. 

Terakhir yaitu menuangkannya ke dalam cetakan pada temperatur 

ruang. Proses manufaktur yang dilakukan pada penelitian 

Motawie, A. M. dkk tahun 2016 yaitu, mencampurkan 100 ml 

unsaturated polyester  dengan nanopartikel MWCNT dengan rasio 

yang berbeda. Lalu diaduk menggunakan mechanical stirrer 

selama 20 menit pada kecepatan 2000 rpm, lalu di sonifikasi 

selama 40 menit pada temperatur 30oC. Setelah itu, ditambahkan 

0.05% akselerator dan 0.05% katalis dan diaduk. Lalu dituangkan 

ke cetakan dan didiamkan mengering pada temperatur kamar. 

Proses manufaktur yang dilakukan pada penelitian Shokrieh, 

Mahmoud M. Saeedi, Ali. dan Chitsazzadeh, Majid tahun 2013 

yaitu, menambahkan MWCNT dengan berbagai rasio penambahan 

ke dalam resin unsaturated polyester dan diaduk menggunakan 

menggunakan mechanical stirrer selama 20 menit pada 2000 rpm, 

lalu disonifikasi. Setelah itu, dicampurkan katalis dan promotor 

pada matriks dan diaduk. Lalu tuangkan ke dalam cetakan dan 

dibiarkan mengering pada temperatur kamar. 
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4.3.1 Morfologi 

Jiang, Jiuxing dkk pada tahun 2014 telah melakukan 

penelitian terkait efek penambahan Multi-Walled Carbon 

Nanotubes terhadap konduktivitas elektrik dan sifat mekanik dari 

komposit bermatriks Unsaturated Polyester dan Multi-Walled 

Nanotubes (MWCNT) sebagai filler. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian kali ini yaitu sebesar 0%, 0.1%, 0.3%, 0.5%, dan 

1%. Salah satu pengujian morfologinya yaitu karakterisasi 

menggunakan scanning electron microscopy atau SEM. SEM yang 

digunakan yaitu menggunakan alat Model SIRION 200 produksi 

dari Philips, Belanda dengan voltase 20 kV.  

 

 
Gambar 4.3 Hasil SEM pola patahan nanokomposit (a) 0 wt% 

MWCNT, (b) 0.1 wt% MWCNT, (c) 0.3 wt% MWCNT, (d) 0.5 

wt% MWCNT, dan (e) 1 wt% MWCNT (Jiang dkk, 2014) 
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Pada Gambar 4.3, menunjukan bahwa penambahan Multi-

Walled Carbon Nanotube telah memberikan dampak kepada 

permukaan dari nanokomposit bermatriks Unsaturated Polyester. 

Pada Gambar 4.3 (a) terlihat permukaan dari patahan 

nanokomposit dengan pengambahan 0% memiliki permukaan 

yang halus. Tampak terjadi perambatan retak yang sangat lurus dan 

rapi. Kemudian pada Gambar 4.3 (b) mulai terjadi peningkatan 

kekasaran (roughness) dari permukaannya. Menandakan bahwa 

telah tejadi penambahan nanopartikel pada nanokomposit. Sama 

halnya dengan Gambar 4.3 (c), (d), dan (e) bahwa telah terjadinya 

peningkatan pola kekasaran yang berada pada permukaan 

nanokomposit. 

Pada gambar 4.3 dapat dilihat pada bagian (a) pola patahan 

yang dihasilkan masih berupa permukaan halus dan lurus. Hal ini 

disebabkan tidak adanya kandungan yang diberi pada 

nanokomposit tersebut. Dengan unsaturated polyester yang 

memiliki sifat getas membuat arah rambatan retak lurus. Seiring 

ditambahkannya MWCNT, pada gambar bagian (b) sampai (d) 

terjadinya peningkatan kekasaran permukaan yang timbul pada 

permukaan pola patahan nanokomposit. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi ikatan (interface bonding)  yang baik antara matriks 

dengan reinforcenya. Dengan adanya ikatan antarmuka pada 

nanokomposit, memberikan peluang bahwa penambahan MWCNT 

bisa menaikkan nilai sifat mekanik. Namun jika kembali dilihat 

pada gambar bagian (e), beberapa bagian mulai terjadi 

penggumpalan pada penambahan 1% yang diakibatkan oleh 

kekuatan ikatan Van der Walls, yang mengarahkan ke cacat 

komposit. Pada penambahan yang semakin tinggi maka akan 

semakin tinggi juga aglomerasi yang ditimbulkan dimana akan 

mengarah kepada penurunan nilai dari sifat mekanik 

nanokompositnya. Maka dari itu setelah penambahan tersebut, 

nilai dari sifat mekanik nanokomposit akan terus mengalami 

penurunan. 
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4.3.2 Kekuatan Tarik 

Makki, Mohammad S. I. dkk pada tahun 2014 telah 

melakukan penelitian terhadap pengaruh penambahan Multi-

Walled Carbon Nanotubes terhadap sifat mekanik dan sifat termal 

dari Komposit Unsaturated Polyester/MWCNT. Pada penelitian 

ini menggunakan variasi komposisi Multi-Walled Carbon 

Nanotubes sebesar 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, dan 0.5. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan alat MTS China SANS 

Electromechanical Universal Testing Machine (UTM) Model 

5305.0 pada kecepatan 2 mm/menit sesuai standar DIN EN ISO 

527.1 dengan dimensi 130 x 20 x 30 mm3. Alam, Moshiul. Yunus, 

R.M. dan Beg M.H.D pada tahun 2016 telah melakukan penelitian 

terkait efek dari penambahan multi-walled CNT terhadap 

mikrostruktur dan fraktografi dari nanokomposit bermatriks 

unsaturated polyester resin. Pada penelitian ini menggunakan 

variasi komposisi Multi-Wallet Carbon Nanotubes sebesar 0%, 

0.1%, 0.3%, dan 0.5%. Pengujian ini dilakukan menggunakan alat 

Shimadzu AG-1, Jepang pada kecepatan 1 mm/menit sesuai 

dengan standar ASTM 638-08. Jiang, Jiuxing dkk pada tahun 2014 

telah melakukan penelitian terkait efek penambahan Multi-Walled 

Carbon Nanotubes terhadap konduktivitas elektrik dan sifat 

mekanik dari komposit bermatriks Unsaturated Polyester dan 

Multi-Walled Nanotubes (MWCNT) sebagai filler. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian kali ini yaitu sebesar 0%, 0.1%, 0.3%, 

0.5%, dan 1%. Pengujian ini dilakukan menggunakan alat WDW 

Model Universal Testing Machine. 
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Tabel 4.7 Nilai kekuatan tarik nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat MWCNT 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 

Kekuatan 

Tarik (MPa) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Tarik (%) 

Sumber 

MWCNT 

0 55 0 

(Makki 
dkk, 

2014) 

0.1 59 7 
0.2 62 13 

0.3 60 9 

0.4 57 4 

0.5 53 -4 

0 28.5 0 (Moshiul 

Alam 
dkk, 

2016) 

0.1 36 26 
0.3 40 40 

0.5 34 19 

0 24.5 0 

(Jiang 

dkk, 

2014) 

0.1 27 10 

0.3 29.5 20 

0.5 33 35 

1 31 27 

 

Hasil dari pengujian oleh Makki dkk ini, yang ditunjukkan 

oleh Tabel 4.7, menunujukkan bahwa telah terjadinya peningkatan 

kekuatan tarik pada nanokomposit seiring dengan penambahan 

nanopartikel. Penambahan MWCNT dengan pengaruh paling 

tinggi yaitu pada kadar 0.3% dengan penambahan nilai kekuatan 

tarik sampai dengan 31%. Kemudian setelahnya, terjadinya 

penurunan secara bertahap. Hingga pada penambahan 0.5% 

MWCNT nilai kekuatan tarik dari nanokomposit sudah yaitu 

sebesar 13%. Hal tersebut menandakan bahwa penambahan 

MWCNT paling maksimal yaitu pada kadar 0.3% dan akan 

mengalami penurunan nilai kekuatan tarik pada penambahan 

selanjutnya. Dapat dilihat bahwa pada semua rasio penambahan 

MWCNT, nilai kekuatan tarik dapat dibilang memiliki kenaikan 

secara signifikan karena nilai dalam penambahannya tidak ada 

yang berada dibawah nilai tanpa penambahan. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Moshiul Alam dkk tahun 2016 sesuai dengan 

Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa penambahan nanopartikel MWCNT 
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dapat meningkatkan nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. 

Seperti pada penambahan 0.1% nanopartikel di mana didapatkan 

penambahan nilai kekuatan tarik sebesar 26%. Lalu pada 

penambahan 0.3%, terjadinya penambahan paling besar yaitu 

sebesar 40%. Setelah itu terjadinya penurunan nilai kekuatan tarik. 

Namun pada semua rasio penambahan MWCNT, nilai kekuatan 

tarik dapat dibilang memiliki kenaikan secara signifikan. Sebab 

nilai dalam penambahannya tidak ada yang sampai berada dibawah 

nilai tanpa penambahan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jiang 

dkk tahun 2014 sesuai dengan Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa 

penambahan nanopartikel MWCNT memengaruhi peningkatan 

nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. Seperti pada penambahan 

0.1%, terjadi penambahan nilai kekuatan sebesar 10%. Lalu pada 

penambahan selanjutnya juga mengalami kenaikan nilai kekuatan 

tarik dengan rata-rata kenaikan sebesar 10%. Kemudian pada 

puncaknya yaitu dengan penambahan 0.5%, terjadi kenaikan nilai 

kekuatan tarik sebesar 35%. Diyakini bahwa rasio 0.5% 

merupakan titik optimal dalam nanokomposit dengan penambahan 

MWCNT. Penambahan setelahnya, terjadi penurunan yang cukup 

signifikan, namun nilainya masih berada diatas nilai kekuatan tarik 

dengan tanpa penambahan 0%. Dari berbagai data penelitian di 

atas, menunjukkan bahwa adanya keterbatasan dalam kadar 

optimal penambahan partikel dengan rentang penambahan di atas 

0.5% akan menurunkan nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. 

Lalu penambahan partikel nanosilika memiliki nilai yang optimum 

dengan menunjukkan nilai peningkatan yang baik pada rentang 0.3 

– 0.5%. Hal tersebut terjadi karena terjadinya dispersi partikel yang 

baik serta persebaran yang merata, membuat penambahan partikel 

mempengaruhi nilai mekaniknya. 

4.3.3 Kekuatan Kekerasan 

Motawie, A. M. dkk pada tahun 2016 telah melakukan 

penelitian terkait analisis pada Nanokomposit terhadap morfologi 

dan sifat mekaniknya, dengan Unsaturated Polyester Resin 

sebagai matriks dan Nano Carbon Based sebagai fillernya. Pada 
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penelitian ini menggunakan 2 nanopartikel yaitu Multi-Walled 

Carbon Nanotubes dan Carbon Black Nanopartikle. Data yang 

akan digunakan adalah pengaruh dari penambahan MWCNT 

terhadap Nanokompositnya. Variabel komposisi yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu 0%, 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.04%, dan 

0.05%. Pengujian nilai kekuatan kekerasan ini dilakukan 

menggunakan Shore D Hardness Durometer sesuai dengan standar 

ASTM D2240-05. 

 

Tabel 4.8 Nilai kekuatan kekerasan nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat MWCNT 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 

Kekerasan 

(Shore D) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Kekerasan (%) 

Sumber 

MWCNT 

0 48 0 

(Motawie 

dkk, 
2017) 

0.01 50 4 

0.02 52 8 

0.03 55 15 

0.04 58 21 

 0.05 54 13 

 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan 

Tabel 4.8, didapatkan adanya pengaruh penambahan MWCNT 

terhadap nilai kekerasan pada nanokomposit. Pada penambahan 

0.04% kadar MWCNT merupakan titik tertinggi dari 

nanokomposit dengan peningkatan sebesar 21%. Penambahan 

kadar MWCNT selanjutnya akan menurunkan nilai kekerasan pada 

nanokomposit. Hal tersebut terjadi karena adanya batas kadar 

maksimal penambahan nanopartikel pada nanokomposit, sehingga 

memengaruhi sifat mekaniknya. 

4.3.4 Kekuatan Kelenturan 

Shokrieh, Mahmoud M. Saeedi, Ali. dan Chitsazzadeh, 

Majid pada tahun 2013 melakukan penelitian pengaruh 

penambahan Multi-Walled Carbon Nanotubes terhadap 

Nanokomposit dengan matriks Unsaturated Polyester. Penelitian 

ini menganalisis penambahannya terhadap morfologi dan sifat 
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mekanik dari nanokomposit. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 0.05%, 0.1%, dan 0.5%. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan Santam STM-150 Universal Testing 

Machine produksi Iran sesuai dengan standar ASTM D790. 

 

Tabel 4.9 Nilai kekuatan kelenturan nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat MWCNT 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai Kekuatan 

Kelenturan 

(MPa) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Kelenturan 

(%) 

Sumber 

MWCNT 

0 53 0 
(Shokrieh 

dkk, 
2013) 

0.05 64 21 
0.1 56 6 

0.5 58 9 

 

Pada hasil pengujian yang telah dilakukan sesuai dengan 

Tabel 4.9, menandakan terjadinya peningkatan kekuatan 

kelenturan seiring dengan pertambahan MWCNT. Puncaknya 

terjadi pada penambahan 0.05% dengan peningkatan nilai 

kekuatan kelenturan sebesar 21%. Pada penambahan nanopartikel 

selanjunya, nilai yang didapatkan akan turun seiring pengan 

penambahannya. Hal tersebut karena adanya batas kadar maksimal 

pada nanokomposit untuk ditambahkannya nanopartikel sehingga 

nilai kelenturan berangsur turun. 

4.3.5 Analisis Jurnal 

Berdasarkan jurnal yang ditinjau dari penelitian Jiang, 

Jiuxing dkk tahun 2014, Makki, Mohammad S. I. dkk tahun 2014, 

Alam, Moshiul. Yunus, R.M. dan Beg M.H.D tahun 2016, 

Motawie, A. M. dkk tahun 2016, dan Shokrieh, Mahmoud M. 

Saeedi, Ali. dan Chitsazzadeh, Majid tahun 2013 mengenai 

pengaruh penambahan nanopartikel Multi-Walled Carbon 

Nanotubes terhadap morfologi dan sifat mekanik pada 

nanokomposit unsaturated polyester resin, didapatkan bahwa 

secara umum dengan penambahan nanopartikel MWCNT akan 

berdampak baik walaupun memiliki sedikit perbedaan pada 
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manufakturing nanokomposit dan rentang penambahan yang 

optimum pada tiap jurnalnya. Penambahan nanopartikel dengan 

rentang mayoritas 0.3 – 0.5% pada nanokomposit juga secara garis 

besar dapat menaikkan kekasaran permukaan, dapat terdispersi 

dengan baik, dan memiliki sifat adhesi antara MWCNT dengan 

matriks unsaturated polyester, yang bedampak pada peningkatan 

nilai sifat mekanik nanokomposit, khusnya dalam Kekuatan Tarik, 

Kekuatan Kekerasan, dan Kekuatan Kelenturan. 

Namun pada jurnal yang ditemui, masih terdapat beberapa 

kekurangan yang tidak dijelaskan secara merinci oleh peneliti. 

Seperti kebanyakan jurnal yang ditemui tidak memberikan nilai 

kekuatan mekaniknya secara merinci, hanya disuguhkan dengan 

kurva serta besaran peningkatannya. Kemudian terdapat beberapa 

nilai yang dimungkinkan kurang valid, seperti nilai kekerasan pada 

jurnal Motawie, A. M. dkk tahun 2016 bahwa walaupun masih 

pada penambahan dibawa 0.1% nilai kekerasan sudah mengalami 

penurunan, di mana pada jurnal yang lain mengatakan bahwa 

penambahan MWCNT optimum terjadi pada penambahan 0.3 – 

0.5%. Dimungkinkan terjadinya error pada saat pengujian, maka 

dari itu terjadinya penurunan walau penambahannya baru 0.05%. 

Kemudian ditambah dengan kurangnya penelitian terhadap sifat 

kekuatan kekerasan membuat nilai optimum pada penambahan 

MWCNT terhadap nanokomposit kurang dapat menjadi landasan. 

Kemudian kurangnya penelitian terkait nilai kekuatan kelenturan 

juga harus menjadi perhatian, sebab makin banyak pembanding 

maka semakin baik nilai yang dapat dijadikan acuan. 

4.4 Unsaturated Polyester/Halloysite Nanotubes 

Albdiry, M.T. dan Yousif, B.F telah melakukan penelitian 

terkait pengaruh penambahan Halloysite Nanotubes filler terhadap 

nanokomposit berbasis polimer unsaturated polyester. Dengan 

tahun yang berbeda, Albdiry, M.T. dan Yousif, B.F meneliti sifat 

mekanik dan morfologi. Pada tahun 2013 meneliti terkait 

morfologi dari nanokomposit unsaturated polyester/Halloysite 

Nanotubes, kemudian pada tahun 2014 meneliti terkait sifat 
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mekanik khususnya kekuatan tarik dan kekuatan kelenturan dari 

nanokomposit, dan pada tahun 2019 meneliti terkait kekuatan 

kekerasan pada nanokomposit. Material yang digunakan pada 

penelitiannya selalu menggunakan bahan yang sama. Material 

tersebut adalah Unsaturated Polyester Resin dengan nama dagang 

AROPOL-1472 PLSE yang diproduksi oleh Nupol, Australia. 

Memiliki viskositas sebesar 350 cp dan mengandung stirena 

sebesar 45%. Untuk katalis dari unsaturated polyester resin yaitu 

menggunakan Methyl Ethyl Ketone Peroxide (MEKP) yang 

diproduksi oleh Nupol, Australia. Kemudian material 

nanopartikelnya yaitu menggunakan Halloysite Nanotubes dengan 

merek dagang Dragonite Brand yang diproduksi oleh Applied 

Minerals Inc., Amerika Serikat. Memiliki panjang rata-rata tabung 

sekitar 1µm, diameter luar sebesar 30 – 60 nm, dan diameter dalam 

sebesar 15 – 30 nm. 

Proses manufaktur yang dilakukan pada penelitian Albdiry, 

M.T. dan Yousif, B.F pun berbeda. Pada tahun 2013 dan 2019, 

manufaktur yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencampurkan 

nanopartikel HNT dengan matriks unsaturated polyester 

menggunakan mechanical mixer pada 2000 rpm selama 120 menit. 

Selanjutnya dilakukan pencampuran dengan katalis. Kemudian 

didiamkan mengering pada temperatur ruang selama 24 jam dan 

menggunakann post-cured pada temperatur 60oC dan 80oC 

masing-masing selama 120 menit. Kemudian pada tahun 2014, 

manufacturing yang dilakukan adalah mencampurkan nanopartikel 

HNT dengan unsaturated polyester menggunakan mechanical 

mixing selama 10 menit dan 24oC. Selama pengadukan, 

nanopartikel ditambahkan sedikit demi untuk menghindari 

aglomerasi/penggumpalan HNT dan memastikan mendapatkan 

dispersi yang baik. Kemudian MEKP sebanyak 1.5% ditambahkan 

ke dalam larutan, dan dibiarkan mengering selama 24 jam pada 

temperatur kamar. 
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4.4.1 Morfologi 

Pada tahun 2019, Albdiry, M.T. dan Yousif, B.F melakukan 

penelitian terkait dengan Halloysite Nanotube dengan perlakuan 

silanen dan tanpa perlakuan silanen. Kemudian melihat hasil 

penambahan HNT terhadap nanokomposit bermatriks Unsaturated 

Polyester. Pada penelitian ini juga menggunakan variasi komposisi 

Halloysite Nanotubes yang sama, yaitu sebesar 1%, 3%, 5%, 7%, 

dan 9%. Salah satu karakterisasi morfologinya menggunakan 

scanning electron microscopy atau SEM. SEM yang digunakan 

yaitu bermerek XL-30 produksi dari Philip, Belanda. 

 
Gambar 4.4 Hasil SEM nanokomposit (a) UPE/1 wt% HNT, 

(b) UPE/3 wt% HNT, dan (c) UPE/5 wt% HNT (Albdiry & 

Yousif, 2013) 

 

 
Gambar 4.5 Hasil SEM pada pola patahan nanokomposit 

UPE/3 wt% HNT menunjukkan adanya microvoids (Albdiry & 

Yousif, 2019) 
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Gambar 4.6 Hasil SEM pada pola patahan nanokomposit 

UPE/3 wt% HNT menunjukkan adanya debonding (Albdiry & 

Yousif, 2019) 

 

Dapat dilihat pada Gambar 4.4, bahwa penambahan partikel 

Halloysite Nanotubes dapat tersebar dan terdispersi dengan baik. 

Penambahan nanopartikelnya juga memengaruhi struktur dari 

permukaan nanokomposit Unsaturated Polyester/HNT. Pada 

Gambar 4.4 juga terlihat bahwa seiring dengan penambahan 

Halloysite Nanotubes sebagai filler, kekasaran permukaan pada 

nanokomposit akan semakin banyak. Dapat dilihat terjadinya 

peningkatan daerah kasar pada gambar (c) penambahan HNT 

sebanyak 5% dibandingkan dengan gambar (a) pada penambahan 

1%. Semakin kasar permukaan, semakin besar pula tegangan geser 

yang dihasilkan. Namun seiring dengan adanya penambahan 

partikel halloysite, mulai terjadi peristiwa cluster debonding pada 

penambahan 5%. Hal ini menandakan bahwa nanopartikel 

halloysite berpotensi tidak dapat meningkatkan sifat mekanik pada 

penambahan 5%. Kemudian pada Gambar 4.5 dan 4.6, 

menunjukkan pola patahan dalam kondisi komposisi variasi yang 

sama, yaitu pada 3% HNT. Gambar 4.5 menunjukkan adanya 

microvoids atau kekosongan mikro yang terbentuk pada 

nanokomposit saat adanya penambahan HNT. Sebaliknya pada 

Gambar 4.6, terlihat lingkaran kuning yang menunjukkan adanya 

debonding. Debonding hampir dapat ditemukan pada semua 

variasi penambahan dari partikel Halloysite Nanotubes. Peristiwa 

ini bisa menjadi permulaan dari adanya konsentrasi tegangan 

disekitar keliling nanopartikel tersebut. Sehingga pencampuran 
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secara homogen dari nanopartikel dan juga matriks tidak terlalu 

baik jika dibandingkan dengan silanen treated pada penelitian di 

jurnal ini. Albdiry dan Yousif mengatakan bahwa microvoids pada 

nanokomposit HNT dapat menandakan sebagai terjadinya 

penghambatan rambatan retak dan pengurangan konsentrasi 

tegangan. Microvoids memungkinkan untuk terbentuk karena 

disebabkan oleh adanya kavitasi internal dan terjadinya debonding 

antar partikel dan polimer. Dalam hal ini, berarti partikel 

debonding memainkan peran dalam pengerasan nanokomposit 

Halloysite Nanotube. Dengan demikian, penguatan nanokomposit 

dengan adanya penambahan HNT sebagai filler dipengaruhi oleh 

dispersi dan persebaran nanopartikel yang baik, serta peristiwa 

debonding dan microvoids sebagai efek penunjang.  Hal tersebut 

memungkinkan nanokomposit unsaturated polyester/HNT untuk 

menaikkan nilai sifat mekaniknya. 

4.4.2 Kekuatan Tarik 

Albdiry, M.T. dan Yousif, B.F pada tahun 2014 telah 

melakukan penelitian terkait peran Halloysite Nanotube dengan 

perlakuan silanen dan tanpa perlakuan silanen sebagai filler, 

terhadap struktural dan sifat mekanik dari nanokomposit. Pada 

penelitian kali ini menggunakan variasi komposisi dari Halloysite 

Nanotubes sebesar 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Pengujian yang 

dilakukan pada penelitian kali ini yaitu pengujian sifat mekanik, 

salah satu pengujian sifat mekaniknya yaitu Pengujian Tarik. 

Pengujian ini dilakukan menggunakan Instron Alliance RT/10 

MTS terkoneksi dengan komputer pada kecepatan 1 mm/menit 

sesuai standar ASTM D638.  
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Tabel 4.10 Nilai kekuatan tarik nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat halloysite nanotubes 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 

Kekuatan 

Tarik (MPa) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Tarik (%) 

Sumber 

Halloysite 
Nanotubes 

0 27 0 

(Albdiry 
& 

Yousif, 

2014) 

1 28 4 
3 30 11 

5 29 7 

7 24 -11 

 9 23 -15 

 

Hasil pengujian, yang dilakukan sesuai dengan Tabel 4.10, 

didapatkan bahwa terjadinya peningkatan maksimal pada 

penambahan HNT sebanyak 3% dengan peningkatan kekuatan 

tarik sebesar 11% dibandingkan dengan penambahan 0% HNT. 

Hasil ini pun menunjukkan bahwa setelah terjadinya penambahan 

3%, grafik kekuatan tarik semakin menurun. Penurunan signifikan 

terjadi pada penambahan 7% yaitu memiliki nilai dibawah 

nanokomposit dengan 0% penambahan, yaitu sebesar -11%. Hal 

tersebut menunjukkan adanya keterbatasan komposisi maksimal 

penambahan nanopartikel HNT dalam nanokomposit yang 

memengaruhi nilai kekuatan tarik setelah penambahan 3%.  

4.4.3 Kekuatan Kekerasan 

Pada tahun 2013, Albdiry, M.T. dan Yousif, B.F juga telah 

melakukan percobaan eksperimental terkait peran Halloysite 

Nanotubes dengan dan tidak diberi perlakuan oleh silanen sebagai 

filler, terhadap struktur mofologi dan performa tribologikal dari 

nanokomposit bermatriks Unsaturated Polyester. Pada penelitian 

ini juga menggunakan variasi komposisi Halloysite Nanotubes 

yang sama dengan jurnal sebelumnya, yaitu sebesar 1%, 3%, 5%, 

7%, dan 9%. Pengujian Shore D Hardness ini dilakukan 

menggunakan alat portabel LX-D sesuai dengan standar ASTM 

D2240.  
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Tabel 4.11 Nilai kekuatan kekerasan nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat halloysite nanotubes 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 

Kekuatan 

Kekerasan 
(Shore D) 

Peningkatan 

Nilai 

Kekuatan 
Kekerasan (%) 

Sumber 

Halloysite 

Nanotubes 

0 61 0 

(Albdiry 

dkk, 

2013) 

1 90 48 

3 91 49 

5 86 41 

7 82 34 
 9 84 38 

 

Hasil dari penelitian, yang telah dilakukan sesuai dengan 

Tabel 4.11, didapatkan adanya kenaikan nilai kekerasan seiring 

dengan adanya penambahan kadar HNT kepada nanokomposit. 

Pada penambahan sebanyak 3%, nanokomposit memiliki nilai 

kekerasan paling tinggi dengan peningkatan nilai kekerasan 

sebesar 49%. Penambahan kadar HNT setelahnya akan 

menurunkan nilai dari kekerasan nanokomposit. Hal tersebut 

menandakan bahwa nanokomposit memiliki kadar batas maksimal 

penambahan HNT yang akhirnya memengaruhi nilai kekuatan 

kekerasan. Namun dengan penambahan pada semua rasio HNT, 

nilai kekerasan mengalami peningkatan yang cukup baik dengan 

rata-rata peningkatan sebesar 35-40%. 

4.4.4 Kekuatan Kelenturan 

Albdiry, M.T. dan Yousif, B.F pada tahun 2014 telah 

melakukan percobaan terkait peran Halloysite Nanotubes dengan 

dan tidak diberi perlakuan oleh silanen sebagai filler, terhadap 

struktural dan sifat mekanik dari nanokomposit. Pada penelitian 

kali ini menggunakan variasi komposisi dari Halloysite Nanotubes 

sebesar 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Pengujian kekuatan kelenturan  

dilakukan menggunakan three-point bending Instron Alliance 

RT/10 MTS dengan kecepatan 1 mm/menit dan dimensi 52 mm x 

12 mm x 6 mm3. 
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Tabel 4.12 Nilai kekuatan kelenturan nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat halloysite nanotubes 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 

Kekuatan 

Kelenturan 
(MPa) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Kelenturan (%) 

Sumber  

Halloysite 

Nanotubes 

0 87 0 
(Albdiry 

& 

Yousif, 

2014) 

1 91 5 

3 96 10 

5 92 6 

7 80 -8 
9 78 -10 

 

Hasil pengujian, yang telah dilakukan sesuai dengan Tabel 

4.12, menunjukkan bahwa terjadinya pengaruh penambahan dan 

penguran nilai kekuatan kelenturan pada nanokomposit dengan 

penambahan tertentu. Didapatkan pula peningkatan nilai 

kelenturan yang baik dengan pencapaian tertingginya sebesar 10% 

pada penambahan halloysite nanotubes sebanyak 3%. Penambahan 

nanopartikel diatas kadar 3% terlihat akan menyebabkan turunnya 

grafik dari nilai kekuatan kelenturan yaitu sebesar 4%. Hal tersebut 

menunjukkan adanya titik maksimal yang bisa meningkatkan nilai 

kelenturan dengan penambahan pada rasio tertentu karena adanya 

batas kadar maksimum pada nanokomposit. 

4.4.5 Analisis Jurnal 

Berdasarkan jurnal yang ditinjau dari penelitian Albdiry, 

M.T. dan Yousif, B.F pada tahun 2013, 2014, dan 2019 mengenai 

pengaruh penambahan partikel Halloysite Nanotubes terhadap 

morfologi dan sifat mekanik pada nanokomposit unsaturated 

polyester resin, didapatkan bahwa secara umum dengan 

penambahan partikel Halloysite Nanotubes akan berdampak baik 

dengan penambahan yang sesuai titik maksimalnya. Penambahan 

HNT dengan rentang penambahan 3% pada nanokomposit juga 

secara garis besar dapat menaikkan kekasaran permukaan dan sifat 

adhesi antara Halloysite Nanotubes dengan matriks unsaturated 

polyester, yang bedampak pada peningkatan nilai sifat mekanik 
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nanokomposit, khusnya dalam Kekuatan Tarik, Kekuatan 

Kekerasan, dan Kekuatan Kelenturan. 

Namun pada jurnal yang ditemui, masih terdapat beberapa 

kekurangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Albdiry, M.T. 

dan Yousif, B.F. Terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan, 

seperti pada proses manufaktur, dengan bahan yang sama dan 

peneliti yang sama, dapat dilihat bahwa pencampuran nanopartikel 

dengan unsaturated polyester memiliki perbedaan yang tidak 

diberitahukan alasannya. Ditakutkan akan memengaruhi hasil dari 

nilai mekanik yang dihasilkan nanokomposit. Kemudian pengujian 

yang masih jarang dilakukan pada nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat halloysite nanotubes juga menjadi sangat 

disayangkan, sebab belum ada pembanding data dari yang telah 

dianalisis. Sehingga diperlukannya suatu penelitian yang 

komprehensif lagi khususnya dalam nanokomposit halloysite 

nanotube. 

4.5 Unsaturated Polyester/MMT Nanoclay 

Bagheri, Kobra dkk pada tahun 2018 melakukan penelitian 

terkait material nanokomposit unsaturated polyester/MMT 

Nanoclay. Penelitian tersebut menggunakan material unsaturated 

polyester resin dengan viskositas 500 mPa.s pada temperatur 

kamar yang diproduksi oleh Isfahan Polymer Co, Iran. Cobalt 

Naphthenate sebagai akselerator dan Methyl Ethyl Ketone Peroxide 

(MEKP) sebagai katalis yang diproduksi oleh Yashm Paint & 

Resin Co, Iran. Nanomaterial yang digunakan adalah 

Montmorillonite Nanoclay termodifikasi (Cloisite 30B) yang 

diproduksi oleh Southern Clay Products Inc, Amerika. Pada 

penelitian yang dilakuan oleh Calvo, S. dkk tahun 2010 melakukan 

penelitian terkait pengaruh penambahan MMT Nanoclay terhadap 

nanokomposit unsaturated polyester. Penelitian tersebut 

menggunakan material unsaturated polyester resin dengan nama 

Crystic 199, yang diproduksi oleh Plastiform. Benzoyl Peroxide 

digunakan sebagai katalis yang diproduksi oleh Panreac. 

Nanomaterial yang digunakan adalah Montmorillonite Nanoclay 
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termodifikasi (Cloisite 30B) yang diproduksi oleh Southern Clay 

Products Inc, Amerika. Pada penelitian yang dilakuan oleh Razavi, 

S. M., dkk tahun 2020 melakukan penelitian terkait pengaruh 

penambahan MMT Nanoclay terhadap nanokomposit unsaturated 

polyester. Penelitian tersebut menggunakan material unsaturated 

polyester resin dengan nama UP-770IS, yang memiliki viskositas 

sebesar 500 mPa.s pada temperatur kamar, diproduksi oleh Resitan 

Co, Iran. Tetr-butyl Peroxybenzoate sebagai katalis dengan nama 

TRIGONOX C yang diproduksi oleh AkzoNobel, Belanda. 

Nanomaterial yang digunakan adalah Montmorillonite Nanoclay 

termodifikasi (Cloisite 30B) yang diproduksi oleh Southern Clay 

Products Inc, Amerika. Pada penelitian yang dilakuan oleh Merah, 

Necar dan Mohamed, Omer tahun 2019 melakukan penelitian 

terkait pengaruh penambahan MMT Nanoclay terhadap 

nanokomposit unsaturated polyester. Penelitian tersebut 

menggunakan material unsaturated polyester resin sebagai matriks 

dengan nama SAUDPOL SP-351-BV13 yang diproduksi oleh Gulf 

Chemicals and Industrial Oils Co, Arab Saudi. Katalis yang 

digunakan yaitu Methyl Ethyl Ketone Peroxide (MEKP) dan 

Cobalt Ethylhexanoate sebagai akselerator yang diproduksi oleh 

Gulf Chemicals and Industrial Oils Co, Arab Saudi. Nanomaterial 

yang digunakan adalah Montmorillonite Nanoclay termodifikasi 

(Nanomer I.30E) yang diproduksi oleh Nanocor Inc, Amerika. 

Proses manufaktur pada penelitian Bagheri, Kobra dkk 

tahun 2018 yaitu, mencampurkan MMT Nanoclay dengan 

unsaturated polyester resin menggunakan mechanical mixing pada 

1500 rpm selama 60 menit. Kemudian diberi ultrasonic bath selama 

15 menit. Lalu mencampur 1% Cobalt naphthenate dan 1.1% 

MEKP ke dalam resin selama 5 menit. Lalu dituangkan dan 

dibiarkan mengering selama 24 jam pada temperatur kamar. Proses 

manufaktur pada penelitian Calvo, S. dkk tahun 2010 yaitu, 

mencampurkan unsaturated polyester resin dengan MMT 

Nanoclay menggunakan mechanical stirrer pada 600 rpm selama 

3 jam. Kemudian mencampurkan katalis ke dalam resin, lalu 

menuangkan nanokomposit ke cetakan. Proses manufaktur pada 
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penelitian Razavi, S. M., dkk tahun 2020 yaitu, mencampurkan 

unsaturated polyester resin dengan MMT Nanoclay menggunakan 

mechanical stirrer pada 2000 rpm selama 60 menit. Kemudian 

mencampurkan katalis Tetrabutil Peroksibenzoat ke dalam 

campuran matriks dan nanopartikel. Lalu tuangkan ke dalam 

cetakan sesuai dengan pengujiannya. Proses manufaktur pada 

penelitian Merah, Necar dan Mohamed, Omer tahun 2019 yaitu, 

mencampurkan MMT Nanoclay ke dalam unsaturated polyester 

resin dengan menggunakan mechanical stirrer selama 5 menit. 

Kemudian dilakukan proses sonifikasi untuk menghilangkan 

gelembung dan gas yang terperangkap saat pengadukan selama 1 

jam. Lalu ditambahkan katalis ke dalam campuran 

polyester/nanoclay, untuk selanjutnya dituangkan ke cetakan 

selama 24 jam dibawah kondisi atmosfir. 

4.5.1 Morfologi 

Bagheri, Kobra dll tahun 2018 telah melakukan penelitian 

menganalisis efek dari PbO pada performa Unsaturated 

Polyester/Nanoclay terhadap resistensi termal, sifat tarik, dan 

pelindung radiasi gamma. Pada penelitian kali ini menggunakan 

variasi komposisi dari MMT Nanoclay sebesar 5% Untuk 

pengujian morfologi, salah satunya yaitu karakterisasi 

menggunakan scanning electron microscopy atau SEM. SEM yang 

digunakan yaitu menggunakan alat KYKY-EM3200 produksi dari 

Kyky Technology Co. Ltd, Cina dengan pengamatan 

menggunakan lapiran emas setebal 20 nm sebelum menggunakan. 
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Gambar 4.7 Hasil SEM pada patahan dari nanokomposit 

unsaturated polyester (a) 0 wt% MMT nanoclay, dan (b) 5 wt% 

MMT nanoclay (Bagheri dkk, 2018)  

 

Pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa penambahan partikel 

MMT Nanoclay memengaruhi struktur dari permukaan 

nanokomposit Unsaturated Polyester/MMT Nanoclay. Jika dilihat 

pada gambar bahwa telah terjadinya peningkatan kekasaran pada 

permukaan yang terjadi pada nanokomposit. Pada gambar  (a) 

merupakan gambar tanpa penambahan nanopartikel MMT 

Nanoclay (0 wt%) dan pada gambar (b) merupakan permukaan 

dengan penambahan MMT Nanoclay (5 wt%). 

Pada Gambar 4.7, terlihat adanya 2 jenis patahan yang 

berbeda yaitu pada bagian (a), terlihat bahwa hasil patahan 

memiliki permukaan yang halus serta cenderung lurus sebab tidak 

ada penguat yang ditambahkan untuk bisa menguatkan 

nanokomposit yang terbentuk. Hal tersebut mengindikasikan pola 

patahan yang terjadi yaitu pola patahan getas. Namun berbeda 

dengan bagian (a), pada bagian (b) secara signifikan kekasaran 

permukaan meningkat seiring dengan adanya penambahan MMT 

Nanoclay. Lalu jika diamati kembali, ternyata MMT Nanoclay 

juga terdispersi secara acak dan baik. Hal tersebut dapat 

menandakan terjadinya peningkatan dari ketangguhan patah pada 

nanokomposit. Dalam hal pendispersian nanoclay terhadap matriks 

juga dipengaruhi model modifikasi yang diberikan oleh perusahaan 

pemasok dari nanoclay itu sendiri. Sebab dijelaskan bahwa model 

modifikasi terhadap nanoclay akan berdampak kepada interaksi 
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yang baik antara polimer dan nanoclay yang menyebabkan 

terjadinya dispersi yang baik, dan memperluas jarak antar partikel. 

Sifat terdispersi dengan baik ini dapat menjadi salah satu faktor 

bahwa penambahan MMT Nanoclay memungkinkan akan 

menaikkan kekuatan mekanik antar komponen nanoclay yang 

berada pada komposit.  

4.5.2 Kekuatan Tarik 

Calvo, S. dkk pada tahun 2010 telah melakukan penelitian 

terkait peran partikulat Montmorillonites (MMT) terhadap sifat 

termal dan sifat mekanik dari nanokomposit. Pada penelitian kali 

ini menggunakan variasi komposisi dari MMT Nanoclay sebesar 

2%, 3%, 4%, 6%, dan 10%. Pengujian ini dilakukan menggunakan 

alat MTS Machine menggunakan model QTest 2L dengan 

kecepatan 1 mm/menit. Merah, Necar dan Mohamed, Omer pada 

tahun 2019 juga telah melakukan penelitian dengan menganalisis 

efek dari Nanoclay terhadap sifat mekanik dari resin Unsaturated 

Polyester. Pada penelitian kali ini menggunakan variasi komposisi 

dari MMT Nanoclay sebesar 0%, 1%, 2%, 3%, dan 4%. Pengujian 

ini dilakukan menggunakan alat Universal dengan kecepatan 1 

mm/menit. Razavi, S. M., dkk. pada tahun 2020 telah melakukan 

eksperimen terkait penambahan nanopartikel MMT Nanoclay 

terhadap sifat termal pada nanokomposit Unsaturated Polyester. 

Pada penelitian kali ini menggunakan variasi komposisi dari MMT 

Nanoclay sebesar 0%, 1%, 3%, dan 5%. Pengujian ini dilakukan 

menggunakan alat Tensile Testing Machine dengan merek 

SANTAM STM50 produksi oleh Santam Engineering Design Co, 

Iran sesuai standar ASTM D3039M. 
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Tabel 4.13 Nilai kekuatan tarik pada nanokomposit unsaturated 

polyester berpenguat MMT nanoclay 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai 

Kekuatan 

Tarik (MPa) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Tarik (%) 

Sumber 

MMT 

Nanoclay 

0 59 0 

(Calvo 
dkk, 

2010) 

2 62 5 
3 53 -10 

4 55 -7 

6 48 -19 

10 43 -27 

0 30 0 

(Merah & 
Mohamed, 

2019) 

1 34 13 
2 42 40 

3 52 73 

4 40 33 

0 53.35 0 
(Razavi 

dkk, 

2020) 

1 57.69 8 

3 56.71 6 

5 50.53 -5 

 

Pada hasil pengujian yang dilakukan oleh Calvo dkk, sesuai 

dengan Tabel 4.13, menunjukkan bahwa terjadi penambahan nilai 

kekuatan tarik pada nanokomposit dengan MMT nanoclay sebagai 

fillernya. Puncaknya dengan nilai maksimal kekuatan tarik yaitu 

pada penambahan 2% dari MMT Nanoclay sebesar 5%. Kemudian 

setelah penambahan 2% MMT nanoclay, terjadi penurunan hingga 

penambahan terakhir sebesar 10%. Rata-rata penurunan yang 

dialami oleh nanokomposit, karena penambahan MMT Nanoclay 

setelah 2%, yaitu 9-10%. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Merah dan Mohamed sesuai dengan Tabel 4.13, dapat dilihat 

bahwa seiring dengan penambahan nanopartikel MMT Nanoclay 

dapat meningkatkan nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. Dapat 

dilihat bahwa pada penambahan 1% nanoclay, nilai kekuatan tarik 

meningkat sebanyak 13%. Kemudian pada penambahan 2% terjadi 

peningkatan nilai kekuatan sebesar 40%. Hingga pada puncaknya, 

peningkatan nilai kekuatan tarik dapat menyentuh angka 73% pada 

saat penambahan nanoclay sebesar 3%. Lalu penambahan 
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setelahnya terjadi penurunan kekuatan. Kemudian hasil data 

penelitian yang dilakukan oleh Razavi dkk sesuai Tabel 4.13, 

menunjukkan bahwa dengan penambahan nanoclay dapat 

memengaruhi nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. Seperti 

halnya pada penambahan 1%, nilai kekuatan komposit langsung 

berada pada posisi penambahan yang optimum, dengan 

penambahannya sebesar 8%. Kemudian penambahan setelahnya 

berangsur menurun dibandingkan sebelumnya dengan rata-rata 

penurunan sekitar 6 – 10%. Dari berbagai data penelitian di atas, 

menunjukkan bahwa adanya keterbatasan dalam kadar optimal 

penambahan partikel dengan rentang penambahan di atas 3% akan 

menurunkan nilai kekuatan tarik dari nanokomposit. Lalu 

penambahan partikel MMT Nanoclay memiliki nilai yang 

optimum dengan menunjukkan nilai peningkatan yang baik pada 

rentang 1 – 3%. Hal tersebut terjadi karena terjadinya dispersi 

partikel dengan persebaran yang merata, membuat penambahan 

partikel mempengaruhi nilai mekaniknya. Modifikasi pada 

nanoclay juga dibutuhkan untuk bisa meningkatkan nilai adhesi 

dan interaksi antara nanoclay dengan polimer.  

4.5.3 Kekuatan Kekerasan 

Razavi, S. M., dkk pada tahun 2020 telah melakukan 

penelitian terkait efek dari electron beam irradiation terhadap sifat 

termal pada komposit Unsaturated Polyester dengan MMT 

Nanoclay sebagai reinforcenya. Pada penelitian kali ini 

menggunakan variasi komposisi dari MMT Nanoclay sebesar 0%, 

1%, 3%, dan 5%. Pengujian ini dilakukan sesuai dengan standar 

ASTM D2240 menggunakan Shore D Hardness Durometer dengan 

merek HP-D produksi Bareiss, Jerman. 
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Tabel 4.14 Nilai kekuatan kekerasan pada nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat MMT nanoclay 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 

(wt%) 

Nilai Kekuatan 

Kekerasan 

(Shore D) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 

Kekerasan (%) 

Sumber 

MMT 
Nanoclay 

0 83 0 
(Razavi 

dkk, 
2020) 

1 85 2 
3 84 1 

5 83.6 1 

 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan 

Tabel 4.14, didapatkan bahwa terjadinya penambahan nilai 

kekerasan pada nanokomposit dengan adanya penambahan kadar 

dari MMT Nanoclay. Pada penambahan 1% MMT nanoclay, 

didapatkan peningkatan nilai kekerasan paling tinggi, yaitu sebesar 

2%. Hal tersebut terjadi karena lapisan dari nanoclay telah 

terdistribusi secara efisien dan merata dalam nanokomposit. 

Struktur yang berbentuk seperti terkelupas membuat nanoclay 

dapat menghambat perkembangan indentasi. Setelah penambahan 

sebanyak 1% nanoclay, penambahan kadar selanjutnya akan 

berangsur menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar 1%. 

Terjadinya penurunan nilai kekerasan diakibatkan oleh adanya 

keterbatasan kadar maksimal penambahan nanopartikel dalam 

nanokomposit. Lalu adanya faktor pembentukan struktur 

interkalasi pada penambahan nanoclay yang semakin banyak, 

membuat penambahan nanoclay tidak lagi berefek yang signifikan 

terhadap peningkatan kekuatan kekerasan pada nanokomposit. 

4.5.4 Kekuatan Kelenturan 

Merah, Necar dan Mohamed, Omer pada tahun 2019 juga 

telah melakukan percobaan dengan menganalisis efek dari 

Nanoclay serta penyerapan air terhadap sifat mekanik dari resin 

Unsaturated Polyester. Pada penelitian kali ini menggunakan 

variasi komposisi dari MMT Nanoclay sebesar 0%, 1%, 2%, 3%, 

dan 4%. Pengujian three-point flexural test ini dilakukan 

menggunakan Instron 3367 Testing Machine produksi Amerika 
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sesuai dengan standar ASTM D790-02 pada kecepatan 1.15 

mm/menit. 

 

Tabel 4.15 Nilai kekuatan kelenturan pada nanokomposit 

unsaturated polyester berpenguat MMT nanoclay 

Nanopartikel 

Variasi 

Komposisi 
(wt%) 

Nilai 

Kekuatan 
Kelenturan 

(MPa) 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 
Kelenturan 

(%) 

Sumber 

MMT 

Nanoclay 

0 40 0 

(Merah & 

Mohamed, 

2019) 

1 43 8 

2 44 10 

3 53 33 
4 30 -25 

 

Hasil pengujian yang telah dilakukan sesuai dengan grafik 

pada Tabel 4.15, menunjukkan adanya penambahan kadar dari 

MMT nanoclay seiring dengan penambahan nilai kekuatan 

kelenturan pada nanokomposit. Puncaknya terjadi pada 

penambahan kadar nanoclay sebanyak 3%, di mana peningkatan 

yang terjadi yaitu sebesar 33%. Hal tersebut terjadi karena adanya 

dispersi yang baik dan adhesi yang baik pada kadar optimum, 

sehingga nanoclay dapat berkontribusi untuk menaikkan nilai 

kekuatan kelenturan. Setelah adanya penambahan 3%, nilai dari 

nilai kekuatan kelenturan turun secara drastis. Bahkan penurunan 

yang terjadi saat penambahan 4% kadar nanoclay yaitu sebesar 

25% dari neat unsaturated polyester. Hal ini terjadi karena dengan 

penambahan nanoclay secara berlebihan atau melewati batas 

optinum, akan terbentuknya aglomerasi atau penggumpalan pada 

nanoclay dan/atau terbentuknya void, sehingga membentuk 

penambahan tegangan yang cenderung melemahkan nanokomposit 

unsaturated polyester/MMT Nanoclay. Serta didukung oleh 

beberapa jurnal, penambahan nanoclay diatas 4% akan menambah 

kekakuan pada polimer.  
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4.5.5 Analisis Jurnal 

Berdasarkan jurnal yang ditinjau dari penelitian Bagheri, 

Kobra dll tahun 2018, Calvo, S. dkk tahun 2010, Razavi, S. M., 

dkk tahun 2020, dan Merah, Necar dan Mohamed, Omer tahun 

2019, mengenai pengaruh penambahan partikel Montmorillonite 

Nanoclay terhadap morfologi dan sifat mekanik pada 

nanokomposit unsaturated polyester resin, di dapatkan bahwa 

secara umum dengan penambahan partikel MMT Nanoclay akan 

berdampak baik walaupun memiliki sedikit perbedaan pada 

manufakturing nanokomposit, jenis termodifikasinya, dan rentang 

penambahan yang optimum pada tiap jurnalnya. Penambahan 

nanopartikel dengan rentang 1 – 3% terhadap nanokomposit juga 

secara garis besar dapat menaikkan kekasaran permukaan, dapat 

terdispersi dengan baik, dan memiliki sifat adhesi antara partikel 

dengan matriks unsaturated polyester, yang bedampak pada 

peningkatan nilai sifat mekanik nanokomposit, khusnya dalam 

Kekuatan Tarik, Kekuatan Kekerasan, dan Kekuatan Kelenturan. 

Namun pada jurnal yang ditemui, masih terdapat beberapa 

kekurangan yang tidak dijelaskan secara merinci oleh peneliti. 

Seperti pengaruh dari pemodifikasian yang menggunakan ion-ion 

yang berbeda, serta bahan-bahan manufakturing yang tidak 

dijelaskan asal dan spesifikasinya. Kemudian terdapat error yang 

ditemui, seperti data kekuatan tarik jurnal pada Calvo, S. dkk. 

Tahun 2010 menunjukkan terjadinya kenaikan setelah sebelumnya 

terjadi penurunan pada rasio penambahan tertentu. Sehingga 

membuat kesimpulan yang diambil seharusnya akan berbeda 

dengan rillnya. Lalu minimnya jumlah jurnal yang membahas 

terkait nilai kekuatan kelenturan dan kekerasan, membuat data 

pembanding yang digunakan belum terlalu akurat. 

4.6 Perbandingan Material 

Pada tinjauan ini telah dibandingkan data morfologi dan sifat 

mekanik dari penambahan nanopartikel terhadap nanokomposit 

bermatriks unsaturated polyester. Komparasi morfologi dari tiap 
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nanokomposit ditunjukkan pada Tabel 4.16 dan komparasi sifat 

mekanik nanokomposit ditunjukkan oleh Tabel 4.17. 

 

Tabel 4.16 Perbandingan Morfologi Nanokomposit  

Nanokomposit Komparasi Morfologi 

Unsaturated 

Polyester/Nanosilika 
• Komposisi nanopartikel optimal 0 – 1%  

• Diameter partikel 7 – 80 nm 

• Bentuk partikel isotropic 

• Interaksi partikel dengan partikel baik 

• Interaksi partikel dengan matriks baik 

Unsaturated 

Polyester/Nanoalumina 
• Komposisi nanopartikel optimal 0 – 5%  

• Diameter partikel <50 – <100 nm 

• Bentuk partikel isotropic 

• Interaksi partikel dengan partikel tidak 

baik 

• Interaksi partikel dengan matriks baik 

Unsaturated 

Polyester/MWCNT 
• Komposisi nanopartikel optimal 0 – 0.5%  

• Diameter partikel 10 – 100 nm 

• Panjang partikel 1 – 50 µm 

• Bentuk partikel anisotropic 

• Interaksi partikel dengan partikel baik 

• Interaksi partikel dengan matriks baik 

Unsaturated 

Polyester/HNT 
• Komposisi nanopartikel optimal 0 – 3%  

• Diameter Luar Partikel 30 – 60 nm 

• Panjang partikel 1 µm 

• Bentuk partikel anisotropic 

• Interaksi partikel dengan partikel cukup 

baik 

• Interaksi partikel dengan matriks tidak 

baik 

Unsaturated 

Polyester/MMT 

Nanoclay 

• Komposisi nanopartikel optimal 0 – 3% 

• Diameter partikel <100 nm 

• Bentuk partikel anisotropic 

• Interaksi partikel dengan partikel cukup 

baik 

• Interaksi partikel dengan matriks baik 
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Tabel 4.17 Perbandingan Nilai Sifat Mekanik Nanokomposit 

Nanokomposit 

Peningkatan 

Nilai Kekuatan 
Tarik (%) 

Peningkatan 

Nilai 
Kekerasan (%) 

Peningkatan 

Nilai 
Kelenturan (%) 

Unsaturated 
Polyester/Nanosilika 

53 5 30 

Unsaturated 

Polyester/Nanoalumina 
94 320 101 

Unsaturated 
Polyester/MWCNT 

40 21 21 

Unsaturated 

Polyester/HNT 
11 49 10 

Unsaturated 
Polyester/MMT 

Nanoclay 
73 2 33 
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5BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam pembahasan jurnal 

nanokomposit unsaturated polyester/nanosilika, unsaturated 

polyester/nanoalumina, unsaturated polyester/multi-walled carbon 

nanotubes, unsaturated polyester/halloysite nanotubes, dan 

unsaturated polyester/MMT nanoclay yang telah di lakukan adalah 

sebagai berikut. 

1. Didapatkan hasil dari pengaruh penambahan 5 nanopartikel 

ke dalam nanokomposit unsaturated polyester terhadap 

morfologinya, yaitu: 

a. Nanosilika dapat meningkatkan kekasaran pada 

nanokomposit. Hal tersebut terjadi karena nanosilika 

memiliki mechanical adhesion dan persebaran pada 

matriks yang baik. Nanosilika mulai mengalami 

aglomerasi dan mulai terbentuknya microvoids pada 

penambahan melebihi kadar optimal. 

b. Nanoalumina dapat meningkatkan kekasaran pada 

nanokomposit. Peningkatan kekesaran tersebut dapat 

dilihat dari pola patahan yang bersifat acak setelah 

penambahan nanoalumina. Hal tersebut terjadi karena 

nanoalumina memiliki sifat mechanical adhesion dan 

persebaran pada matriks yang baik. Nanoalumina mulai 

mengalami aglomerasi pada penambahan melebihi kadar 

optimal. 

c. Multi-Walled Carbon Nanotubes dapat meningkatkan 

kekasaran pada nanokomposit. Hal tersebut terjadi 

karena MWCNT memiliki sifat mechanical adhesion 

dan persebaran pada matriks yang baik. Interface 

bonding baik akan meningkatkan sifat kekuatan 

mekaniknya. MWCNT mulai mengalami aglomerasi 

pada penambahan melebihi kadar optimal. 
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d. Halloysite Nanotubes dapat meningkatkan kekasaran 

pada nanokomposit. Hal tersebut terjadi karena 

halloysite nanotubes memiliki sifat mechanical adhesion 

dan persebaran pada matriks yang baik. Halloysite 

nanotubes mulai mengalami aglomerasi, terbentuk 

microvoids, dan terjadi peristiwa debonding pada 

penambahan melebihi kadar optimal. 

e. Montmorillonite Nanoclay dapat meningkatkan 

kekasaran pada nanokomposit. Peningkatan kekesaran 

dapat diamati melalui arah patahan yang tidak beraturan. 

Hal tersebut terjadi karena MMT nanoclay memiliki 

sifat mechanical adhesion dan persebaran pada matriks 

yang baik. MMT nanoclay mulai mengalami aglomerasi 

pada penambahan melebihi kadar optimal. 

2. Didapatkan hasil dari pengaruh penambahan 5 nanopartikel 

ke dalam nanokomposit Unsaturated Polyester terhadap 

sifat mekaniknya, yaitu  

a. Nanosilika mampu meningkatkan nilai kekuatan tarik, 

kekuatan kekerasan, dan kekuatan kelenturan dari 

nanokomposit pada rentang penambahan 0 – 1%.   

b. Nanoalumina mampu meningkatkan nilai kekuatan 

tarik, kekuatan kekerasan, dan kekuatan kelenturan dari 

nanokomposit pada rentang penambahan 0 – 5%.   

c. Multi-Walled Carbon Nanotubes mampu meningkatkan 

nilai kekuatan tarik, kekuatan kekerasan, dan kekuatan 

kelenturan dari nanokomposit pada rentang penambahan 

0 – 0.5%.   

d. Halloysite Nanotubes mampu meningkatkan nilai 

kekuatan tarik, kekuatan kekerasan, dan kekuatan 

kelenturan dari nanokomposit pada rentang penambahan 

0 – 3%. 

e. Montmorillonite Nanoclay mampu meningkatkan nilai 

kekuatan tarik, kekuatan kekerasan, dan kekuatan 

kelenturan dari nanokomposit pada rentang penambahan 

0 – 3%.  
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3. Didapatkan hasil dari jenis dan bentuk pengaruh 

penambahan 5 nanopartikel ke dalam nanokomposit 

Unsaturated Polyester terhadap peningkatan nilai dari sifat 

mekanik yang terbaik adalah sebagai berikut: 

a. Nanoalumina (spherical) meningkatkan nilai dari 

kekuatan tarik sebesar 94% 

b. Nanoalumina (spherical) meningkatkan nilai dari 

kekuatan kekerasan sebesar 320% 

c. Nanoalumina (spherical) meningkatkan nilai dari 

kekuatan kelenturan sebesar 101% 

5.2 Saran 

Adapun saran dari penulisan review ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh 

nanopartikel pada nanokomposit berbasis unsaturated 

polyester resin dengan berbagai jenis nanopartikel yang 

spesifik, seperti nanopartikel sintesis dan alami. 

2. Melakuk an penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh 

ukuran nanopartikel pada nanokomposit, sehingga 

mengetahui peristiwa interkalasi dan eksfoliasi. 

3. Lebih memerhatikan konsentrasi yang ditambahkan pada 

nanokomposit, dengan cara memperbanyak tinjauan rasio 

penambahan nanopartikel terhadap nanokomposit. 
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Berikut merupakan data nilai kekuatan Tarik pada 

nanokomposit dengan masing-masing nanopartikel sebagai 

reinforced  

 

a. Tabel data nilai kekuatan Tarik nanokomposit 

 
Gambar grafik Kekuatan Tarik pada Komposit dengan Variasi 

Konsentrasi Nanosilika (Sudirman dkk, 2012) 
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Gambar grafik Kekuatan Tarik pada Komposit  dengan Variasi 

Konsentrasi Nanosilika (Nehete dkk, 2012) 

 

 
Gambar grafik Kekuatan Tarik pada Komposit dengan Variasi 

Konsentrasi Nanosilika (Trinath & Ramanjaneyulu, 2016) 

 

 
Gambar grafik Nilai Kekuatan Tarik dari Komposit Unsaturated 

Polyester/Halloysite Nanotubes dengan Variasi Penambahan 

Nanopartikel (Albdiry & Yousif, 2014) 
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Gambar Kurva Nilai Kekuatan Tarik dari Komposit Unsaturated 

Polyester/Nano-Alumina dengan Variasi Penambahan 

Nanopartikel (Baskaran dkk, 2011) 

 

Tabel Nilai Kekuatan Tarik dari Nanokomposit Unsaturated 

Polyester/Nanoalumina (Latief dkk, 2019) 

Sampel Tensile Strength (MPa) 

PE-0 Al2O3 16.25 

PE-1 Al2O3 21.25 

PE-5 Al2O3 31.5 

PE-10 Al2O3 30 
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Gambar Grafik Nilai Kekuatan Tarik dari Nanokomposit 

UP/MWCNT (Makki dkk, 2014) 

 

Tabel Nilai Kekuatan Tarik dari Nanokomposit Unsaturated 

Polyester/Multi-Walled CNT (Beg dkk, 2015) 

Rasio Penambahan (%) Tensile Strength (MPa) 

0 28.5 

0.1 36 

0.3 40 

0.5 34 

 

Tabel Nilai Kekuatan Tarik dari Nanokomposit Unsaturated 

Polyester/Multi-Walled CNT (Jiang dkk, 2014) 

Rasio Penambahan (%) Tensile Strength (MPa) 

0 24.5 

0.1 27 

0.3 29.5 

0.5 33 

1 31 

 

Tabel Nilai Sifat Tarik dari Nanokomposit Unsaturated 

Polyester/MMT Nanoclay (Calvo dkk, 2010) 
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Sample 

Tensile 

Strain at 

break (%) 

Tensile 

Strength 

(MPa) 

Modulus 

(GPa) 

Neat UP 1.9±0.2 59±5 1.9±0.2 

UP/2% wt MMT 2.2±0.4 62±5 3.9±0.2 

UP/3% wt MMT 1.6±0.1 53±3 4.2±0.2 

UP/4% wt MMT 2.01±0.03 55±0.4 3.7±0.1 

UP/6% wt MMT 1.4±0.5 48±5 4.3±0.2 

UP/10% wt MMT 1.3±0.2 43±2 4.1±0.2 

 

 
Gambar Kurva Nilai Kekuatan Tarik dari Nanokomposit 

Unsaturated Polyester/MMT Nanoclay (Merah & Mohamed, 

2019) 

 

Tabel Nilai Kekuatan Tarik dari Nanokomposit Unsaturated 

Polyester/MMT Nanoclay (Razavi dkk, 2020) 

Nanocomposite 
Tensile Strength Mean ± SD 

(MPa) 

UP0 53.35±0.97 

UP1 57.69±1.05 

UP3 56.71±0.76 
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UP5 50.53±0.94 

 

b. Tabel data nilai kekuatan tekan nanokomposit 

 

 
Gambar Kekuatan Kekerasan pada Komposit dengan Variasi 

Komposisi Nano-Silika (Trinath & Ramanjaneyulu, 2016) 

 

 

 
Gambar Nilai Kekerasan dari Komposit Unsaturated 

Polyester/Halloysite Nanotubes dengan Variasi Penambahan 

Nanopartikel (Albdiry & Yousif, 2013) 
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Gambar Kurva Nilai Kekerasan dari Komposit Unsaturated 

Polyester/Nanoalumina dengan Variasi Penambahan 

Nanopartikel (Latief dkk, 2019) 

 

 
Gambar Grafik Nilai Kekerasan dari Nanokomposit UP/MWCNT 

dan UP/CNP (Motawie dkk, 2017) 
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Tabel Nilai Kekerasan dari Komposit Unsaturated 

Polyester/MMT Nanoclay (Razavi dkk, 2020) 

Nanocomposite Shore D Hardness Mean ± SD 

UP/0% wt MMT 83±0.6 

UP/1% wt MMT 85±0.5 

UP/3% wt MMT 84.6±0.5 

UP/5% wt MMT 83.6±0.6 

 

c. Tabel data nilai kekuatan kelenturan nanokomposit 

 

 
Gambar grafik Kekuatan Kelenturan pada Komposit dengan 

Variasi Penambahan dari Nanopartikel (Nehete dkk, 2012) 

 

 
Gambar grafik Nilai Kekuatan Kelenturan dari Komposit 

Unsaturated Polyester/Halloysite Nanotubes dengan Variasi 

Penambahan Nanopartikel (Albdiry & Yousif, 2014) 
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Gambar grafik Efek dari penambahan MMT Nanoclay terhadap 

Kekuatan Kelenturan dari Nanokomposit Unsaturated 

Polyester/MMT Nanoclay (Merah & Mohamed, 2019) 

 
Gambar Grafik Nilai Kelenturan dari Nanokomposit 

UP/MWCNT (Shokrieh dkk, 2013) 
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Gambar Grafik Nilai Kelenturan dari Komposit Unsaturated 

Polyester/Nanoalumina dengan Variasi Penambahan 

Nanopartikel (Khamess & Oweed, 2017) 

 

 
Gambar Grafik Nilai Kekuatan Kelenturan dari Nanokomposit 

Unsaturated Polyester/Nanoalumina dengan Variasi Penambahan 

Nanopartikel (Baskaran dkks, 2011) 
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