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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan akhir–akhir ini sudah sangat 

memperihatinkan, baik pencemaran tanah, air maupun udara. Yang paling 

parah saat ini adalah pencemaran air yang disebabkan limbah pabrik dan 

sampah yang dibuang senbarangan ke sungai sehingga dapat mencemari air, 

di sisi lain sumber mata air yang semakin sedikit di karenakan hutan yang 

semakin gundul dan ada pula sumber mata air yang dikuasai pihak tertentu 

untuk dijual. Untuk menyiasati hal tersebut telah banyak dilakukan 

pengolahan limbah air, supaya air dapat dipakai lagi, salah satunya dengan 

menggunakan filter dari sekam padi yang sebelumnya dibuat menjadi arang, 

untuk memperbaiki sifat filternya maka ditambahkan dengan arang serbuk 

gergaji supaya pori–pori filter lebih rapat sehingga dapat menjaring kotoran 

dengan lebih banyak. Akan tetapi filter ini tidak dapat dibuat begitu saja, 

apabila kedua bahan ini disatukan dan dibuat filter maka filter akan cepat 

rusak karena tidak adanya ikatan antara kedua bahan tersebut serta hasil dari 

penyaringannya juga masih kurang bersih yang disebabkan oleh adanya 

butiran dari bahan filter yang terbawa oleh air. Oleh karena itu dibuatlah 

komposit dari arang sekam padi dan serbuk gergaji dengan menambahkan 

lem, serta pada bagian luarnya diberi lapisan dari kawat strimin untuk 

memperbaiki sifat mekanisnya sehingga terbentuklah komposit sandwich. 
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Dari pembuatan sandwich di atas diharapkan dapat memperbaiki 

sifat mekanis dan filternya. Sifat mekanis di sini diharapkan penulis akan 

dapat membuat sandwich yang mampu menahan beban tinggi sehingga 

semakin tahan lama kalau digunakan sebagai filter, untuk sifat filter 

diharapkan setelah dibuat sandwich akan  mempunyai daya serap lebih baik 

serta mampu menyerap partikel-partikel yang berukuran lebih kecil 

dibandingkan filter arang sebelum dibuat komposit sandwich.  

Melihat permasalahan tersebut di atas melatarbelakangi penulis 

untuk membuat terobosan baru dalam memanfaatkan limbah sekam padi dan 

serbuk gergaji supaya lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia yaitu 

sebagai bahan dasar filter yang nantinya dapat berguna untuk menyaring 

cairan atau limbah dari pabrik – pabrik maupun sebagai penjernih air. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian yang dilaksanakan ini didasarkan pada suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

“Bagaimanakah sifat bending komposit arang sekam padi dengan 

serbuk gergaji berpenguat kawat strimin dan hasil uji dari filter arang sekam 

padi dan serbuk gergaji? 

Adapun bahan yang digunakan adalah sekam padi dan serbuk 

gergaji yang diarangkan kemudian dicampur dengan lem kayu, selanjutnya 

campuran dari tiga bahan tersebut dicetak dan dikeringkan sebelum 

kemudian dioven untuk mendapatkan karbon aktifnya, 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah kekuatan bending 

dari komposit arang sekam padi dan serbuk gergaji  berpenguat kawat 

strimin dalam menahan beban serta mengetahui hasil saringan dari filter 

arang sekam padi dan serbuk gergaji tersebut. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :  

a. Mengetahui sifat bending dari komposit arang sekam padi dengan serbuk 

gergaji berpenguat kawat strimin. 

b. Mengetahui hasil uji saring zat cair dari filter arang sekam padi dengan 

serbuk gergaji . 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun dalam 5 

BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Meliputi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Meliputi penjelasan tentang studi pustaka dan dasar teori tentang 

komposit dan sifat bendingnya. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Meliputi diagram alir penelitian, penyiapan bahan baku uji, 

penyiapan peralatan uji, pengujian sifat-sifat mekanis dan 

pengujian    filter arang sekam padi dan serbuk gergaji. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi hasil dari data pengujian sekaligus pembahasan data 

dari pengujian sifat-sifat mekanis dan  hasil uji filter arang sekam 

padi dan serbuk gergaji. 

BAB V  PENUTUP 

 Meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


