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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komposit adalah terobosan baru dalam ilmu bahan sebagai 

bahan konstruksi selain logam (metal). Komposit merupakan bahan 

yang dihasilkan dari penggabungan dua atau lebih bahan dasar yang 

disusun sehingga mendapatkan bahan yang baru (Gibson, 1994).  

Seiring dengan berkembangnya ilmu komposit, komposit 

bermatrik polimer mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pula. 

Kecenderungan perkembangan material komposit bergeser pada 

penggunaan kembali serat alam (back to nature) sebagai pengganti 

serat sintetik. Dengan demikian komposit serat alam memiliki potensi 

yang sangat baik untuk dikembangkan di Indonesia, misalnya serat 

sabut kelapa. Banyaknya penggunaan sabut kelapa karena memiliki 

sifat tahan lama, sangat ulet, tidak mudah patah, tahan terhadap air, 

dan tidak dihuni oleh rayap dan tikus. Untuk itu serat sabut kelapa 

menjadi alternatif perkembangan komposit, karena selain murah juga 

mudah didapat.  

Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit 

daging (testa), daging buah, dan air kelapa. Sabut kelapa merupakan 

bagian yang cukup besar dari buah kelapa, yaitu 35 % dari berat 

keseluruhan buah. Sabut kelapa terdiri dari serat dan gabus yang 

menghubungkan satu serat dengan serat lainnya. Serat adalah 

bagian yang berharga dari sabut, setiap butir kelapa mengandung 
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serat 525 gram (75 % dari sabut), dan gabus 175 gram (25 % dari 

sabut) (http://www.iptek.net.id). 

Selama ini pemanfaatan serat sabut kelapa hanya digunakan 

untuk industri rumah tangga dalam skala kecil. Misalnya bahan 

pembuat sapu, tali, keset, dan bahan bakar memasak. Padahal serat 

sabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri yang bernilai 

tinggi seperti karpet, pengisi sandaran kursi, dashboard mobil, dan 

bahan panel dinding peredam suara.  

Penelitian yang dilakukan Khuriati (2006), Pemanfaatan 

serabut kelapa sebagai peredam suara memenuhi persyaratan sesuai 

ISO 11654 yaitu dengan nilai αw diatas 0,15.  

Untuk itu, pada penelitian ini akan dibuat material komposit 

menggunakan serat serabut kelapa sebagai panel yang dapat 

meredam suara dan juga memiliki sifat mekanik yang kuat. 

  

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kekuatan bending dan kekuatan impak komposit yang 

terbuat dari campuran serat sabut kelapa dan matrik lem PVAc 

sesuai standart ASTM. 

2. Mengetahui daya serap bunyi komposit yang terbuat dari campuran 

serat sabut kelapa dan matrik lem PVAc, dan mengetahui daya 

serap bunyi komposit yang terbuat dari campuran serat sabut 
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kelapa dan matrik lem PVAc setelah dilapisi spon dan triplek sesuai 

standart ANSI S1.13. 

3.  Membandingkan daya serap bunyi papan peredam bunyi buatan 

sendiri dengan papan peredam bunyi yang ada di pasaran. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan bahan komposit baru yang kuat, bernilai jual tinggi, 

murah dan ramah lingkungan. 

2. Menjadikan sampah sabut kelapa menjadi bahan yang bernilai jual 

tinggi. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan inspirasi untuk 

penelitian berikutnya tentang pengembangan pemanfaatan 

komposit. 

 

1.4. Batasan Masalah 

1. Komposit dibuat menggunakan lem PVAc sebagai matrik dan sabut 

kelapa sebagai serat. 

2. Fraksi yang digunakan adalah fraksi volume serat 40%, 50%, 60%. 

3. Pengujian yang dilakukan adalah uji kekuatan impak, uji kekuatan 

bending komposit sesuai standart ASTM dan uji daya serapan 

bunyi komposit sesuai standart ANSI S1.13. 

  


