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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

          Perkembangan teknologi komposit saat ini sudah mengalami 

pergeseran dari bahan komposit berpenguat serat sintetis menjadi 

bahan komposit berpenguat serat alam. Teknologi komposit sebenarnya 

mencontoh komposit alam yang sudah ada sebelumnya. Sebagai 

contoh industri di Jepang telah memanfaatkan bahan komposit 

berpenguat serat rami sebagai komponen panel interior mobil jenis 

sedan. Pergeseran teknologi ini dilandasi oleh sifat komposit 

berpenguat serat alam yang lebih ramah lingkungan.  Komposit ini juga 

memiliki rasio kekuatan dengan density yang tinggi sehingga komponen 

yang dihasilkan lebih ringan.  

  Penggunaan material komposit dengan filler serat alam 

sekarang ini juga banyak dikenal dalam industri manufaktur. Material 

yang ramah lingkungan, mampu didaur ulang, serta mampu 

dihancurkan sendiri oleh alam merupakan tuntutan teknologi sekarang 

ini. Salah satu material yang diharapkan mampu memenuhi hal tersebut 

adalah material komposit dengan material pengisi (filler) serat alam. 

Keunggulan yang dimilik oleh serat alam antara lain : non-abbrasive, 

densitas rendah, harga lebih murah, ramah lingkungan, dapat di 

perbaharui dan tidak membahayakan bagi kesehatan. Selain itu serat 

alam juga mempunyai sifat-sifat antara lain: kuat, ringan, tahan korosi, 

tahan lama dan mudah dilakukan  proses permesinan. Penggunaan 

serat alam sebagai filler dalam  komposit tersebut terutama untuk lebih 
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menurunkan biaya bahan baku dan meningkatkan nilai guna dari suatu 

produk pertanian (Fajar, 2008). 

Saat ini material matrik komposit mengalami pergeseran dari 

penggunaan bahan-bahan sintetis menuju bahan-bahan alam. Produksi 

karet alam di Indonesia sebagian besar berada dipulau sumatra dan 

jawa, dengan total produksi sekitar 2.7 juta ton pada tahun 2007 (Arizal, 

R., 2007). Karet alam memiliki karakteristik yang lunak / elastis dan 

paling banyak digunakan untuk otomotif. Dengan memanfaatkan karet 

alam sebagai matrik dengan penguat serat rami akan menjadikan 

produk komposit yang bermanfaat untuk komponen otomotif. Seiring 

dengan konsep pengembangan bahan komposit berpenguat serat rami 

bermatrik karet ebonit (Hard Natural Ebonite) dengan penambahan  

sulfur 35% yang akan digunakan sebagai komponen otomotif, maka 

sifat mekanis yang baik diperlukan sebagai salah satu parameter yang 

menentukan keselamatan pemakaian.  

Selama ini serat rami hanya diolah menjadi bahan baku tektil, 

seperti kerajinan serat rami di Koppontren Darussalam, Garut, Jawa 

Barat. Kerajinannya telah diekspor sampai ke jepang. Disisi lain serat 

rami sebagai penguat komposit dirasa kurang dikembangkan. Padahal 

serat rami diyakini merupakan serat alam berbasis selulosa yang 

memiliki sifat mekanis yang paling tinggi diantara serat alam lainnya 

serat rami memiliki kadar  selulosa mencapai 45-53 persen, sedangkan 

lignin sebagai komponen yang merugikan bahan komposit hanya 21-26 

persen (soemardi, 2009). 

    Untuk itu perlu, dilakukan penelitian sejauh mana pengaruh 

terhadap variasi komposit pada karet ebonit dengan variasi berat serat 

rami dengan pengujian tarik, pengujian impak,  pengujian kekerasan, 

dan foto patahan makro.  
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1.2. Perumusan Masalah 

    Untuk memudahkan penelitian maka dirumuskan permasalahan  

sebagai berikut :  

1. Bagaimana membuat komposit dengan matrik berbahan alam yang 

diperkuat serat alam dengan baik.  

2. Bagaimana  mengetahui variasi komposit terhadap sifat fisis dan 

mekanisnya. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

1. Penelitian komposit pada tugas akhir ini mengacu komposit 

penguatan serat (Fibrous Composite) yang seratnya diperoleh dari 

serat rami yang disusun secara pendek / acak (Chopped Fiber 

Composite). 

2. Bahan karet alam dengan penambahan sulfur 35%  phr (per hundred 

rubber). 

3. Perlakuan perendaman dengan larutan alkali (NaOH 5 %) per 1 liter 

aquades dengan variasi perendaman 0, 2, 4,  dan 6 jam. 

4. Pemotongan serat rami 10 mm dengan setiap lama perendaman. 

Fraksi serat yang dipakai adalah 0 phr, 20 phr dan 40 phr. 

5. Pembuatan komposit dengan menggunakan metode cetak tekan 

panas (Hot Press Mold). 

6. Pengujian komposit secara fisis (struktur patahan makro)  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh variasi waktu perendaman  dengan NaOH 5% 

terhadap kekuatan tarik serat tunggal.  
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2. Mengetahui kekuatan tarik, izod impact, dan kekerasan pada variasi 

serat rami 0 phr, 20 phr, dan 40 phr terhadap komposit yang 

bermatrik ebonit. 

3. Meneliti jenis-jenis patahan yang dihasilkan dari pengujian tarik dan 

impact. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui komponen dari karet alam. 

2. Mengetahui bahan karet alam apa yang baik dalam pembuatan 

 komponen otomotif. 

3. Mengetahui perbandingan campuran karet alam untuk pembuatan 

komponen otomotif. 

4. Memberikan pengetahuan baru tentang keunggulan serat rami untuk 

pembuatan produk baru pada komponen otomotif.  

5. Mampu mengembangkan pemanfaatan serat rami dengan harga 

yang murah mampu menjadikan produk yang menjanjikan dan kuat 

serta ekonomis. 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan  

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut:  

 

BAB I PENDAHULUAN 

  Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, dan sistematika 

penulisan laporan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

  Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan 

pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil riset yang didapat 

oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian ini. Dasar 

teori ini dijadikan sebagai penuntun untuk memecahkan masalah yang 

berbentuk uraian kualitatif atau model matematis.  

 

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN  

  Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, penyiapan benda 

uji, pembuatan benda uji, serta pengujian mekanis komposit.  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan pengujian tarik 

serat tunggal, tarik komposit, impact, kekerasan dan pengamatan foto 

makro, serta analisis data perhitungan.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

  

         DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN  

 


