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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat untuk 

melestarikan lingkungan hidup telah memicu pergeseran paradigma 

untuk mendesain material yang ramah lingkungan. Pemakaian 

material komposit dengan matrik termoset dan termoplastik yang 

menggunakan serat alam sebagai sistem penguatan (reinforcements), 

yang berasal dari sumber daya alam yang terbaharui, dapat 

memberikan manfaat positif, yaitu dari sisi pelestarian lingkungan, 

terutama dalam kaitannya dengan kemudahan mekanisme 

pembuangan material ke alam setelah habis masa pakainya (ultimate 

disposability), dan pemanfaatan bahan baku yang tersedia berlimpah 

di alam (sustainability resources). Penggunaan material komposit 

dengan filler serat alam sekarang ini juga banyak dikenal dalam 

industri manufaktur. Material yang ramah lingkungan, mampu didaur 

ulang, serta mampu dihancurkan sendiri oleh alam merupakan 

tuntutan teknologi sekarang ini. Salah satu material yang diharapkan 

mampu memenuhi hal tersebut adalah material komposit dengan 

material pengisi (filler) serat alam. Keunggulan yang dimiliki oleh serat 

alam antara lain : non-abbrasive, densitas rendah, harga lebih murah, 

ramah lingkungan, dapat di perbaharui dan tidak membahayakan bagi 
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kesehatan. Selain itu serat alam juga mempunyai sifat-sifat antara 

lain: kuat, ringan,tahan korosi, tahan lama dan mudah dilakukan 

proses permesinan. Penggunaan serat alam sebagai filler dalam 

komposit tersebut terutama untuk lebih menurunkan biaya bahan 

baku dan meningkatkan nilai guna dari suatu produk pertanian.(Fajar 

2008) 

Serat alam dapat menjadi filler dalam komposit karena 

kandungan selulosanya beberapa serat alam yang memiliki selulosa 

antara lain kenaf, cantalu, tebu, jagung, abaca, padi, rami dan lain-

lain. Tanaman rami ( Boehmeria Nivea ) adalah sumber bahan baku 

serat tekstil alam tumbuh-tumbuhan, sebagaimana halnya dengan 

serat kapas, linin (flax) dan sejenisnya tapi kini telah dikembangkan 

untuk berbagai kegunaan yaitu sebagai bahan pembuat baju anti 

peluru. Bahkan sekarang ini serat rami dipakai untuk pembuatan 

dinding badan pesawat, tabung gas, maupun kaki palsu. ( 

http://www.tempointeraktif.com ) 

Untuk meningkatkan fungsi guna dari serat rami yang biasa 

digunakan untuk bahan tekstil dan kerajinan  rakyat  menjadi  material 

teknik, maka perlu diteliti dan dikembangkan sebagai bahan komposit 

yang sesuai sifat fisis dan mekanisnya. 

Dalam penelitian ini menggunakan filler serat rami, jenis 

pengikat yang digunakan adalah resin polyester. Resin polyester 

merupakan salah satu resin termoset yang mudah diperoleh dan 

http://www.tempointeraktif.com/
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digunakan masyarakat umum maupun industri skala kecil maupun 

besar. Resin polyester ini juga mempunyai kemampuan berikatan 

dengan serat alam tanpa menimbulkan reaksi dan gas, oleh karena itu 

resin polyester digunakan dalam penelitian ini.  

 

1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kekuatan bending komposit berpenguat serat rami 

tanpa perlakuan alkali dengan variasi  fraksi volume serat 20%, 

30%, 40%, dan 50% bermatrik resin polyester tipe BQTN 157. 

2. Mengetahui kekuatan tarik komposit berpenguat serat rami tanpa 

perlakuan alkali dengan variasi  fraksi volume serat 20%, 30%, 

40%, dan 50% bermatrik resin polyester tipe BQTN 157. 

3. Mengetahui kekuatan impak komposit berpenguat serat rami tanpa 

perlakuan alkali dengan variasi  fraksi volume serat 20%, 30%, 

40%, dan 50% bermatrik resin polyester tipe BQTN 157. 

4. Mengetahui densitas komposit berpenguat serat rami tanpa 

perlakuan alkali dengan variasi  fraksi volume serat 20%, 30%, 

40%, dan 50% bermatrik resin polyester tipe BQTN 157. 

5.  Mengetahui jenis patahan pengujian bending, impak dan tarik 

dengan foto makro. 

6. Mengetahui kekuatan bending, tarik, impak,densitas, dan jenis 

patahan komposit berpenguat serat E-Glass ( sebagai 
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pembanding ) tanpa perlakuan alkali dengan variasi  fraksi volume 

serat 30% bermatrik resin polyester tipe BQTN 157. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman tentang penelitian material komposit.  

2. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

tambahan untuk penelitian tentang komposit serat alam (natural 

fibrous composite).  

3. Bagi industri dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam 

pembuatan komposit yang terbuat dari serat alam, khusunya serat 

rami sehingga meningkatkan nilai jual serat ramie dan 

meningkatkan kemampuan rancang bangun serta  manufaktur 

material komposit berbasis bahan serat alam untuk menunjang 

pembangunan industri, khususnya dalam penguasaan teknologi 

material, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat 

khususnya petani rami. 

 

1.4. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh peningkatan fraksi volume terhadap 

kekuatan bending pada material komposit serat rami acak fraksi 
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volume 20%, 30%, 40%, 50%, dan komposit serat e-glass acak 

fraksi volume 30% bermatrik resin polyester BQTN 157? 

2. Bagaimana pengaruh peningkatan fraksi volume terhadap 

kekuatan impak pada material komposit serat rami acak fraksi 

volume 20%, 30%, 40%, 50%, dan komposit serat e-glass acak 

fraksi volume 30% bermatrik resin polyester BQTN 157? 

3. Bagaimana pengaruh peningkatan fraksi volume terhadap 

kekuatan tarik pada material komposit serat rami acak fraksi 

volume 20%, 30%, 40%, 50%, dan komposit serat e-glass acak 

fraksi volume 30% bermatrik resin polyester BQTN 157? 

4. Bagaimana jenis patahan komposit serat rami acak dan komposit 

serat e-glass acak dari hasil pengujian bending, tarik, dan impak? 

 

1.5. Pembatasan Masalah 

Agar masalah tidak melebar dari pembahasan utama, maka 

permasalahan hanya dibatasi pada: 

1. Pengujian komposit pada serat rami yang disusun acak dengan 

variasi fraksi volume serat 20%, 30%, 40%, dan 50%  dengan 

matrik resin polyester BQTN 157 

2. Komposit serat E-Glass acak fraksi volume 30% dengan matrik 

resin polyester  tipe BQTN 157 dipakai  sebagai pembanding. 

3. Komposit dibuat dengan cara press mold dan menggunakan kaca 

sebagai cetakan. 
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4. Pengujian komposit berupa uji kekuatan bending (Standart ASTM 

D 790-02), uji impact (Standart ASTM D 256-00), uji tarik (Standart 

ASTM D 638-02), uji densitas (Standart ASTM D3800-79), dan uji 

foto makro.  

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. 

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil riset 

yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan 

penelitian ini. Dasar teori ini dijadikan sebagai penuntun untuk 

memecahkan masalah yang berbentuk uraian kualitatif atau model 

matematis.  
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BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, penyiapan benda 

uji, pembuatan benda uji, serta pengujian mekanis komposit. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan pengujian 

bending, impak, dan tarik dan pengamatan foto makro, serta analisis 

perhitungan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


