
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peralatan-peralatan dan sistem kerja yang dibuat tidak semuanya hasil 

ciptaan baru oleh para ahli sains dan teknologi. Pada umumnya, penciptaan 

tersebut  merupakan  pengembangan  dari  penemuan  sebelumnya,  dengan 

menambahkan maupun memodifikasi peralatan-peralatan yang sudah ada.

Berbagai  kebutuhan  manusia,  dari  kebutuhan  pokok  sampai  dengan 

kebutuhan  penunjang  serta  kebutuhan  mewah,  banyak  diciptakan  dengan 

menerapkan  ilmu pengetahuan dan  teknologi  baru.  Pembuatan  benda  dan 

peralatan serta perlengkapan kebutuhan manusia dengan bahan baku plastik 

merupakan  salah  satu  contoh  penerapan  teknologi  dengan  proses 

thermoforming dengan menggunakan mold

Saat ini plastik merupakan bahan atau material  yang sulit  dipisahkan 

dari  peralatan  hidup manusia  sebagai  bahan  yang  mudah  didapat,  mudah 

dibentuk, praktis, ringan, relatif murah, dan modern. Hampir disegala bidang 

pekerjaan sehari-hari selalu dijumpai barang-barang, peralatan rumah tangga 

untuk  keperluan  makan  dan  minum,  peralatan  elektronik,  kimia,  industri 

otomotif, dan berbagai kebutuhan manusia terbuat dari bahan plastik.

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat, 

hal ini ditunjukkan dengan semakin beragamnya hasil teknologi. Hal ini pula 

yang mendorong banyak pihak untuk melakukan penelitian guna menemukan 

suatu sumber bahan alternatif yang berasal dari pemanfaatan limbah,  bagi 

1



kepentingan dunia perindustrian dan ilmu pengetahuan. Untuk itu diperlukan 

suatu  penelitian  agar  limbah-limbah  industri  tersebut  bisa  dimanfaatkan 

kembali untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi sebagai sumber 

alternatif  material  karena selama ini banyak jenis limbah yang seharusnya 

bisa dimanfaatkan tapi tidak dimanfaatkan.

Penggunaan  material komposit  pada industri manufaktur merupakan 

suatu terobosan dalam penghematan biaya produksi yang akan meningkatkan 

keuntungan  bagi  dunia  perindustrian.  Komposit  merupakan  suatu  sistem 

material yang tersusun dari campuran atau kombinasi dua atau lebih unsur 

utama  yang  secara  makro  berbeda  dalam bentuk  dan  komposisi  material 

untuk membentuk material ketiga dan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan ( 

Gibson,  1994  ).  Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  untuk  menghasilkan 

jenis komposit yang mempunyai kualitas yang  tinggi. Salah satu keunggulan 

dari material komposit adalah penggabungan unsur-unsur yang unggul dari 

masing-masing  unsur  pembentuknya  tersebut.  Sifat  material  hasil 

penggabungan ini yang akan saling melengkapi kelemahan-kelemahan yang 

ada pada masing-masing material penyusunnya.

Saat ini jenis limbah dari plastik jenis thermoset tidak bisa didaur ulang 

untuk diolah lagi menjadi material  yang bisa bermanfaat  secara maksimal 

karena  memang  struktur  kimianya  termasuk  cross-linked.  Untuk  itu  kami 

mencoba  melakukan  sebuah  penelitian  bagaimana  nantinya  material  jenis 

thermosett  tersebut bisa bermanfaat untuk proses yang sangat berguna bagi 

kepentingan  dunia  perindustrian  maupun  ilmu  pengetahuan  serta  bisa 
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meningkatkan  kepedulian  kita  terhadap  lingkungan.  Dalam  hal  ini  kami 

menggunakan  fiberglass bekas  dan  resin  epoxy sebagai  bahan  penelitian 

kami.

1.2.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk :

1. Mengetahui ketahanan material komposit terhadap perlakuan panas 

yang dibebankan.

2. Mengetahui komposisi terbaik pembuatan komposit dari  fiberglass 

bekas dan resin epoxy.

3. Mengetahui penyimpangan  mold yang dibuat dari  komposit,  yaitu 

paduan dari fiberglass bekas dan resin epoxy.

1.3.Manfaat

Sedangkan manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diantaranya:

1. Menjadikan limbah dari fiberglass menjadi barang yang mempunyai 

nilai ekonomi yang lebih tinggi.

2. Dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan.

3. Menghasilkan bahan untuk alat cetak  thermoforming dengan biaya 

yang lebih ekonomis sehingga mampu menekan biaya produksi.

4. Menghasilkan  suatu material alternatif untuk pembuatan prototype 

cetakan  thermoforming  yang  didapat  dari  proses  daur  ulang 

fiberglass bekas.
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1.4.  Rumusan Masalah

Dari  uraian diatas,  maka pengetahuan akan komposisi  paduan bahan 

penyusun komposit serta karakteristiknya  menjadi hal yang sangat penting 

untuk  kita  ketahui.  Oleh  karena  itu  dalam  penyusunan  Tugas  Akhir  ini, 

menitikberatkan pada permasalahan :

1. Apakah  komposit  yang  akan  dihasilkan  mudah  dibuat  menjadi 

bentuk  menjadi  sebuah  prototype  mold untuk  proses  mechanical 

thermoforming.

2. Bagaimana  komposisi  yang  tepat  untuk  menghasilkan  komposit 

yang  bisa  dibuat  menjadi  mold untuk  proses  mechanical  

thermoforming.

3. Bagaimana  karakteristik  komposit  terhadap  perlakuan  yang  akan 

diberikan pada saat beroperasi.

4. Bagaimana  kualitas  permukaan  cetak  hasil  proses  mechanical  

thermoforming apabila  menggunakan  mold  dari  komposit  paduan 

fiberglass bekas dan resin epoxy.

1.5. Batasan masalah

Dalam  Tugas  Akhir  ini  diperlukan  batasan  masalah  untuk  lebih 

menitikberatkan pembahasan pada parameter yang terkait dengan pengkajian 

masalah ini, untuk itu permasalahan akan difokuskan pada :

1. Bentuk spesimen
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Bentuk  spesimen  yang  dibuat  berupa  silinder,  balok  dan  prisma 

segitiga sama sisi.

2. Bahan benda uji

Benda  uji  dibuat  menggunakan  komposit  paduan  dari  fiberglass  

bekas dan resin epoxy.

3. Cara pembuatan benda uji

Benda uji dibuat dengan cara mencampur paduan fiberglass dan resin  

epoxy dalam cetakan dari kaca dengan ukuran 10,5 x 10,5 x 2 cm dan 

didiamkan selama 24 jam.

4. Pengujian hasil

Pengujian hasil berupa uji ketahanan panas yang diaplikasikan pada 

proses mechanical thermoforming.

5. Alat yang digunakan

Menggunakan pemanas jenis  oven MIYAKO dengan kapasitas suhu 

maksimal 250oC dengan daya 1200 Watt.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan Tugas Akhir ini memuat tentang isi bab-bab yang 

dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada  bab  ini  berisi  tentang  latar  belakang,  tujuan  penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB IILANDASAN TEORI.
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Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang diambil dari buku-buku 

yang dipakai untuk pedoman dan kelancaran penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada  bab  ini  berisi  tentang  diagram  alur  penelitian,  alat  yang 

digunakan, pengerjaan specimen.

BAB IV DATA HASIL PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada  bab  ini  berisi  tentang  data  hasil  penelitian,  analisa  serta 

pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian ini dan saran 

yang mungkin bisa berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi dalam penelitia 

dan penulisan tugas akhir ini.

LAMPIRAN 

Berisi  tentang  lampiran-lampiran  yang  berhubungan  dengan 

penelitian ini.
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