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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Bagi masyarakat indonesia, nanas 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 47% dari 3,74 juta ha dan melibatkan lebih 

dari tiga juta rumah tangga petani nanas. Pengusaha nanas juga 

membuka tambahan kesempatan kerja dari keiatan pengolahan 

produk turunan dan hasil sampingan yang sangat beragam. 

(Tamansyah, 2007). 

Dari buah nanas dapat dikembangkan berbagai industri 

yang menghasilkan produk pangan dan non pangan, mulai dari 

produk primer yang masih menampakkan ciri-ciri nanas. Buah 

nanas yang dulu hanya digunakan sebagai bahan makanan atau 

selai, sekarang sudah merupakan bahan baku yang cukup penting. 

Oleh karenanya dewasa ini pengembangan teknologi komposit 

mengarah ke komposit serat alam (organik) dikenakan sifatnya 

yang renewable (terbarukan) sehinga mengurangi gangguan 

lingkungan hidup jua harganya yang relatif murah, mampu 

meredam suara, mempunyai densitas rendah dan kemampuan 

mekanika tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan industri. (Tarno 

2006). 

Salah satu jenis komposit yang baik Dan bagus untuk 

konstruksi ringan adalah komposit penguat serat (Fibrous 

Composite). Komposit penguat serat (Fibrous Composite) inilah 

yang akan penulis jadikan obyek penelitian. Pada penelitian ini 
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akan dibuat material komposit jenis penguat serat (Fibrous 

Composite) dengan menggunakan serat polipropilen. (Kirby 1963). 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman 

penghasil serat, yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan. 

Berbagai tanaman serat tumbuh subur di Indonesia, diantaranya 

adalah jute, kenaf, abaca, rami, rosella, jerami, enceng gondok, dan 

nanas. Dari bebrapa jenis serat alam tersebut yang mempunyai 

sifat serat kuat dan ulet adalah serat agave (nanas), sehingga serat 

ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan kerajinan tangan seperti 

anyaman, tas, dan beraneka macam-macam kerajinan lainnya.  

Dalam melakukan penelitian material komposit kita lebih 

memilih menggunakan serat nanas yang teksturnya lebih kuat dan 

mudah dalam pengambilan seratnya, selain itu kita juga dapat 

dengan mudah mencari dimana pun tempatnya, karena nanas 

dapat ditanam di suhu yang cocok seperti negara indonesia ini, dari 

serat yang kuat tersebut diharapkan mendapatkan hasil yang cukup 

baik. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan komposit dengan penguat 

serat nanas 40% dan serbuk kayu sengon 60% pada fraksi 

volume (40%,50%,60%) bermatrik resin polyester untuk 

diaplikasikan sebagai panel akuistik. Terhadap pengujian tarik, 

bending, serap bunyi. 

2. Bagaimana karakteristik patahan yang dihasilkan pada 

komposit berpenguat serat nanas 40% dan serbuk kayu sengon 

60% pada fraksi volume (40%, 50%, 60%) bermatrik resin 

polyester pada masing-masing spesimen. 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah 

diatas, penelitian ini berkonsentrasi pada: 

1. Jenis serat yang digunakan yaitu serat daun nanas dengan 

campuran serbuk gergaji kayu sengon.   

2. Resin yang digunakan adalah polyester. 

3. Besar fraksi volume ( 40%, 50%, 60% ) 

4. Pengujian komposit secara mekanis yaitu, pengujian tarik, 

bending, foto makro dan serap bunyi. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kekuatan tarik komposit campuran serat 

daun nanas dan serbuk gergaji kayu sengon pada fraksi 

volume (40%, 50%, 60%). 

2. Untuk mengetahui kekuatan bending komposit campuran serat 

daun nanas dan serbuk gergaji kayu sengon dengan resin 

polyester pada fraksi volume (40%, 50%, 60%). 

3. Untuk mengetahui kekuatan serap bunyi komposit campuran 

serat daun nanas dan serbuk gergaji kayu sengon. Dengan 

resin polyester pada fraksi volume (40%, 50%, 60%). 

4. Untuk mengetahui bagaimana hasil foto makro dari pengujian 

tarik dan bending. 

5. Komposit yang diteliti akan diaplikasikan sebagai panel akuistik 

dalam ruangan tertentu. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 

diharapkan dapat memberikan manfaat, inspirasi dan acuan 

penelitian berikutnya terutama dalam penelitian yang bersangkutan 
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dengan komposit berpenguat serat alam, dimana bahannya dapat 

dengan mudah kita dapatkan dan dapat diperbaharui kembali. Dari 

pengujian ini sehingga terciptanya sebuah material baru yang 

tersusun dari serat nanas dipadukan dengan sebuk gergaji kayu 

sengon dengan penguat matriks polyester BQTN 157 yang 

diharapkan menjadi bahan material alternative karna bahan-

bahannya yang ramah lingkungan, kuat, ringan, tahan korosi, tahan 

lama, dan ekonomis pembuatannya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan terdari dari : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah,  

manfaat penelitian  dan sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

 Berisi tentang tinjauan pustaka, dasar teori, klarifikasi 

material komposit,  unsur penyusunan komposit serat, 

kekuatan tarik komposit, pengujian bending 

kekerasan komposit, dan koefisien serap bunyi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian, pelaksanaan penelitian dan diagram alir. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berisi data yang diperoleh dari pengujian, analisa 

data serta pembahasan dari data hasil pengujian 

spesimen. 
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BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


