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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris yang mayoritas 

penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokoknya, serta 

produksi berasnya merata di seluruh tanah air. Berdasarkan Badan 

Pusat Statistik (BPS) produksi gabah nasional tahun 2007 

diperkirakan mencapai 57,05 juta ton gabah kering giling (GKG). 

Selain itu, Indonesia mempunyai sekitar 60.000 mesin penggiling 

padi yang tersebar di seluruh daerah yang menghasilkan limbah 

berupa sekam padi 15 juta ton per tahun. Untuk kapasitas besar, 

beberapa mesin penggiling padi dapat menghasilkan limbah 10-20 

ton sekam padi per hari. Limbah sering diartikan sebagai bahan 

buangan/bahan sisa dari proses pengolahan hasil pertanian. Proses 

penghancuran limbah secara alami berlangsung lambat, sehingga 

limbah tidak saja mengganggu lingkungan sekitarnya tetapi juga 

mengganggu kesehatan manusia. Pada setiap penggilingan padi 

akan selalu kita lihat tumpukan bahkan gunungan sekam yang 

semakin lama semakin tinggi.  

Saat ini pemanfaatan sekam padi tersebut masih sangat 

sedikit, sehingga sekam tetap menjadi bahan limbah yang 

mengganggu lingkungan. Alternatif pengolahan sekam sangatlah 

terbatas karena massa jenisnya yang rendah, dekomposisi secara 
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alami sangat lambat, dapat menimbulkan penyakit pada tanaman 

padi maupun tanaman lain, kandungan mineral yang tinggi. Salah 

satu hal yang paling sering dilakukan petani terhadap sekam padi 

adalah dengan pembakaran., akan tetapi aktivitas ini dapat 

meningkatkan jumlah polutan dalam udara dan dapat mengganggu 

kesehatan masyarakat (Affendi, 2007). 

Sekam padi merupakan salah satu bahan atau material sisa 

dari proses pengolahan padi yang selama ini dianggap sebagai 

limbah. Karena sifat dan karakteristiknya yang unik, Di lain pihak, 

seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan plastik 

terus meningkat, plastik merupakan bahan yang tidak dapat 

terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai (non biodegradable), 

sehingga penumpukkannya di alam dikhawatirkan akan 

Menimbulkan masalah lingkungan. Perkembangan teknologi, 

khususnya di bidang komposit, telah menghasilkan produk komposit 

yang bermacam - macam. Di Indonesia penelitian tentang produk ini 

sangat terbatas, padahal bahan baku dan potensinya sangat besar. 

 
Gambar 1. limbah sekam padi 

(Penggilingan Padi, Klaten, 2007)  
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Resin Urea Formaldehyde merupakan produk yang sangat 

penting saat ini di bidang plastik, pelapisan dan perekat. Hasil reaksi 

antara Urea dan Formaldehide adalah resin yang termasuk ke dalam 

golongan thermosetting, artinya mempunyai sifat tahan terhadap 

asam, basa, tidak dapat melarut dan tidak dapat meleleh. Di bidang 

plastik, resin Urea Formaldehide merupakan bahan pendukung resin 

Fenol Formaldehide yang penting karena dapat memberikan warna-

warna terang. Selain itu, laju pengerasan pada temperatur kamar 

yang cepat membuat resin ini cocok digunakan sebagai perekat.  

Dari pertimbanganpertimbangan di atas maka penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan data tentang optimalisasi kekuatan 

bending dan impact komposit berpenguat sekam padi bermatrik urea 

formaldehyde terhadap fraksi volum. Maka dengan penelitian ini 

diharapkan sekam padi dapat bermanfaat dalam bidang industri 

manufaktur saat ini.  

 

1.2. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas tidak melebar maka perlu 

diadakan pembatasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bentuk Spesimen 

Bentuk spesimen komposit sesuai dengan standar ASTM 

D-790-02 untuk pengujian bending dan standar ASTM D-256 

untuk pengujian impak dengan fraksi volume sekam padi 40 %, 

50%, 60 %, 70 % dengan tebal Core 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 

mm. 
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2. Bahan benda uji  

 Benda uji dibuat menggunakan sekam padi dengan kadar air 

bermatrik ureaformaldehyde. 

3. Cara pembuatan benda uji 

Proses pembuatan benda uji untuk fraksi volume sekam 

padi 40%, 50% dengan cara hands lay up untuk fraksi volume 

sekam padi 60%, 70% dengan cara spray dan dengan penekan 

secara manual menggunakan kaca sebagai cetakan dan 

penekanan dengan alat pres-mold.  

4. Pengujian komposit        

Pengujian komposit berupa uji kekuatan bending, uji 

kekuatan impak, dan foto struktur makro. 

5. Observasi 

Pada penelitian ini observasi terhadap spesimen dilakukan 

sebelum dan sesudah pengujian (patahan) (foto struktur makro). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain :  

1. Mengetahui perbandingan kekuatan bending maksimum komposit 

berpenguat sekam padi bermatrik ureaformaldehyde dengan 

fraksi volume sekam padi 40 %, 50 %, 60 %, 70 % dan ketebalan 

5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. 

2. Mengetahui perbandingan impak  tertinggi komposit berpenguat 

sekam padi bermatrik ureaformaldehyde dengan fraksi volume 
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sekam padi 40 %, 50 %, 60 %, 70 % dan ketebalan 5 mm, 10 

mm, 15 mm, 20 mm. 

3. Mengetahui bentuk patahan bahan yang mempunyai kekuatan 

bending maksimum dan harga impak tertinggi dengan foto 

struktur makro. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti  

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman 

tentang penelitian material komposit.  

2. Bagi universitas  

Sebagai referensi terhadap penelitian komposit dengan 

masalah yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rujukan bagi implementasi dan aplikasi pembuatan 

komposit sekam padi dan sebagai inovasi teknologi komposit. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Langkah-langkah dalam pembuatan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap studi  Literatur 

Mempelajari buku-buku referensi yang berkaitan dengan 

komposit untuk digunakan sebagai kajian dalam penelitian dan 

pengujian yang akan dilakukan. 
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2. Tahap penyiapan dan pembuatan bahan 

Proses pembuatan komposit sekam padi dengan matrik 

ureaformaldehyde dengan fraksi volume sekam padi 40 %, 50 %, 

60 %, 70 %. 

3. Tahap pelaksanaan pengujian 

Proses pengujian dengan mengacu pada literatur yang 

sudah ada dan disesuaikan dengan standar pengujian yang 

dalam penelitian.  

4. Tahap pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dianalisa, dan 

setelah itu ditarik kesimpulan. 

  
1.6.  Sistematika Penulisan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, dasar teori, klasifikasi 

dan karakteristik material komposit, unsur-unsur penyusun 

komposit serta faktor-faktor yang mempengaruhi serat. 



7 
 

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, pembuatan 

benda uji,pengujian bending, pengujian impak, dan foto 

patahan struktur makro.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian bending, pengujian 

impak, foto patahan struktur makro, pembahasan dari 

pengujian bending, pengujian impak, dan foto patahan 

struktur makro serta analisa perhitungan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


