
TUGAS AKHIR 
 

PENGARUH FRAKSI VOLUME  KOMPOSIT 
COCONUT SHELL BERMATRIK EPOXY 

TERHADAP BEBAN TARIK DAN IMPAK 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Disusun : 
 

ZANUAR KUSUMA ADI 
NIM : D 200 030 135 

NIRM : 03.6.106.03030.50135 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

OKTOBER 2008 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pohon kelapa di Indonesia merupakan yang terluas di dunia dengan pangsa 

31,2% dari total luas areal kelapa dunia. Peringkat kedua dunia diduduki Filipina 

(pangsa 25,8%), disusul India (pangsa 16,0%), Sri Langka (pangsa 3,7%) dan 

Thailand (pangsa 3,1%). Namun demikian, dari segi produksi ternyata Indonesia 

hanya menduduki posisi ke dua setelah Filipina. Ragam produk dan devisa yang 

dihasilkan Indonesia juga dibawah India dan Sri Langka. Perolehan devisa dari 

produk kelapa mencapai 229 juta US$ atau 11% dari ekspor produk kelapa dunia 

pada tahun 2004. (http://www.litbang.deptan.go.id. : 7 Agustus 2008). 

 Bagi masyarakat Indonesia, kelapa merupakan bagian dari kehidupannya, 

karena semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi. Disamping itu, arti penting bagi masyarakat juga tercermin dari luasnya 

areal perkebunan rakyat yang mencapai 98% dari 3,74 juta ha dan melibatkan 

lebih dari tiga juta rumah tangga petani. Pengusahaan kelapa juga membuka 

tambahan kesempatan kerja dari kegiatan pengolahan produk turunan dan hasil 

samping yang sangat beragam. (http://www.litbang.deptan.go.id. : 7 Agustus 

2008). 

 Pohon kelapa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Pada tahun 2003 dari 

total areal 3,74 juta ha, pangsa pulau Sumatera mencapai 34,5%, Jawa 23,2%, 

Bali, NTB dan NTT 8,0 %, Kalimantan 7,2%, Sulawesi 19,6%, Maluku dan 
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Papua 7,5%. Produk utama yang dihasilkan di wilayah Sumatera adalah kopra dan 

minyak, di Jawa kelapa butir, Bali, NTB dan NTT kelapa butir dan minyak, 

Kalimantan kopra, Sulawesi minyak, Maluku dan Papua Kopra. Komposisi 

keadaan tanaman secara nasional meliputi, tanaman belum menghasilkan (TBM) 

seluas 3,9% (0,54 juta ha), tanaman menghasilkan (TM) 74,0% (2,87 juta ha) dan 

tanaman tua atau rusak 12,1% (0,47 juta ha). (http://www.litbang.deptan.go.id. : 7 

Agustus 2008). 

 Produktivitas tanaman kelapa baru mencapai 2700-4500 kelapa butir setara 

0,8-1,2 ton kopra. Produktivitas ini masih bisa ditingkatkan menjadi 6750 butir 

atau setara 1,5 ton kopra. Berdasarkan potensi tersebut maka pengembangan 

agribisnis kelapa, khususnya industri pengolahan buah kelapa diarahkan ke 

Propinsi Riau, Jambi dan Lampung di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Banten, 

Jawa Tengah dan Jawa Timur di wilayah Jawa, Propinsi Kalimantan Barat di 

wilayah Kalimantan, dan Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah di 

wilayah Sulawesi. (http://www.litbang.deptan.go.id. : 7 Agustus 2008). 

 Dari buah kelapa dapat dikembangkan berbagai industri yang menghasilkan 

produk pangan dan nonpangan, mulai dari produk primer yang masih 

menampakkan ciri-ciri kelapa. Dengan demikian, nilai ekonomi kelapa tidak lagi 

berbasis kopra, misalnya dengan memanfaatkan tempurung kelapa. Tempurung 

kelapa yang dulu hanya digunakan sebagai bahan bakar, sekarang sudah 

merupakan bahan baku industri cukup penting. Produk yang dihasilkan dari 

pengolahan tempurung adalah arang, arang aktif, tepung tempurung dan barang 

kerajinan. Tempurung kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan komposit. 
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Keunggulan komposit tempurung kelapa adalah lebih ramah lingkungan dan 

harganya lebih murah.  

  Partikel tempurung kelapa sebagai elemen penguat sangat menentukan sifat 

mekanik dari komposit karena meneruskan beban yang didistribusikan oleh 

matrik. Orientasi ukuran dan bentuk serta material partikel adalah faktor yang 

mempengaruhi property mekanik dari komposit. Partikel tempurung kelapa yang 

dikombinasi dengan epoksi sebagai matrik, dapat menghasilkan komposit 

alternatif. Dengan memfariasikan diameter partikel dan fraksi volume, tempurung 

kelapa diharapkan mendapatkan hasil property mekanik komposit yang maksimal 

untuk mendukung pemanfatan komposit alternatif. 

 Dalam industri manufaktur dibutuhkan material yang memiliki sifat-sifat 

istimewa yang sulit didapat dari logam. Komposit merupakan material alternatif 

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Komposit adalah 

suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material, dimana sifat 

mekanik dari material pembentuknya berbeda-beda. Dikarenakan karakteristik 

pembentuknya berbeda-beda, maka akan dihasilkan material baru yaitu komposit 

yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material-

material pembentuknya. (Jones, R.M., 1975). 

  Penelitian mengenai pemanfaatan kelapa sebagai material penguat 

komposit telah dilakukan, hanya saja bahan bakunya berupa serat dari buah kelapa 

atau serat dari pohon kelapa. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 

menggunakan tempurung kelapa (coconut shell) dalam bentuk partikel sebagai 

bahan penguat komposit. Dengan berbagai pertimbangan dalam memilih bahan, 
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yaitu bahwa harga tempurung kelapa relatif murah dan mudah diperoleh. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi material alternatif yang baru dan 

bermanfaat. 

  

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dari penelitian 

pengaruh fraksi volume komposit coconut shell bermatrik epoxy terhadap beban 

tarik dan impak pada fraksi volume 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dengan kadar 

air tempurung kelapa 10% adalah  

1. Bagaimana pengaruh fraksi volume komposit coconut shell terhadap 

kekuatan tarik ? 

2. Bagaimana pengaruh fraksi volume komposit coconut shell terhadap 
kekuatan impak ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Pada penelitian pengaruh fraksi volume komposit coconut shell bermatrik 

epoxy terhadap beban tarik dan impak, diberikan batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Menggunakan matrik epoxy dan hardener dengan perbandingan 1 : 1. 

2. Sistem pencetakan menggunakan press mold. 

3. Fraksi volume 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% pada diameter partikel 

1mm dengan  kadar air tempurung kelapa 10% . 

4. Pengujian mekanis dengan pengujian tarik dengan standar ASTM D 638-

02, pengujian impak izod dengan standar ASTM D 256-00 dan pengujian 

densitas komposit. 
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1.4. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian dari pengaruh fraksi volume komposit coconut shell 

bermatrik epoxy terhadap beban tarik dan impak fraksi volume 10%, 20%, 30%, 

40% dan 50%.adalah :  

1. Mengetahui kekuatan tarik. 

2. Mengetahui kekuatan impak. 

3. Mengetahui densitas komposit. 

4. Mengetahui bentuk patahan dari pengujian tarik dan impak. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang bahan, alat dan diagram alir penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil dan pembahasan pengujian  tarik, pengujian impak, 

densitas komposit dan foto makro. 

 



6 
 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 




