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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komposit adalah terobosan baru dalam ilmu bahan sebagai bahan 

konstruksi selain logam (metal). Komposit merupakan bahan yang dihasilkan 

dari gabungan dua atau lebih bahan dasar yang disusun sehingga 

mendapatkan bahan yang baru (Gibson, 1994). 

Kebisingan adalah suara yang mengganggu. Menurut Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dalam Hidayati (2007), kebisingan adalah bunyi 

yang tidak dinginkan suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu 

tertentu yang menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan 

lingkungan. Untuk meminimalkan kebisingan, perlu adanya suatu peredam 

bunyi. Lee dalam Khuriati (2006) menyatakan bahwa jenis bahan peredam 

bunyi yang sudah ada yaitu bahan berpori, resonator dan panel. Dari ketiga 

jenis bahan tersebut, bahan berporilah yang sering digunakan. Hal ini karena 

bahan berpori relatif lebih murah dan ringan dibanding jenis peredam lain 

(Simatupang. 2011). 

Papan partikel merupakan salah satu produk industri perkayuan. Pada 

dasarnya bahan baku papan partikel berasal dari sisa pengolahan kayu di 

industri penggergajian sehingga tidak memerlukan persyaratan bahan baku 

yang tinggi (Sidabutar, 2009). 
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Dari industri penggergajian, banyak dihasilkan limbah kayu yang 

berupa serbuk kayu dan potongan kayu. Dari hasil pengamatan dilapangan 

limbah penggergajian yang dihasilkan menjadi serbuk kayu per gelondong 

dengan diameter 30 cm dan panjang 1 m dengan 5 kali penggergajian, tebal 

gergaji 0,8 cm dihasilkan 0,0088 m
3
/gelondong hanya dibuang atau dibakar. 

Dari kenyataan yang ada ini timbul pemikiran kami untuk memanfaatkan 

limbah tersebut untuk pembuatan papan partikel (particle board). Dengan ini 

diharapkan limbah kayu yang selama ini dihasilkan oleh industri 

penggergajian dapat dimanfaatkan (Badrawada, 2009) 

Hal ini berpengaruh juga terhadap kebutuhan bahan baku kayu 

industri papan partikel. Untuk itu perlu dicari sumber bahan baku lain yang 

dapat mensubtitusi partikel kayu. Serbuk gergaji (sawdust) merupakan bahan 

yang mengandung lignuselulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

alternative bahan baku pembuatan papan partikel. Proses pembuatan partikel 

sangat dipengaruhi oleh kadar perekat dan kerapatan terhadap sifat fisis dan 

mekanis. Proses pembuatan papan partikel berbahan baku serbuk gergaji ini 

dapat menggunakan lem FOX (lem putih PVac) (Sidabutar, 2009) 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kekuatan bending komposit serbuk kayu jati terhadap 

variasi fraksi volume 25%, 30%, 35% dengan standart ASTM D 790 – 

99. 
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2. Mengetahui kekuatan bending komposit serbuk kayu jati terhadap 

variasi fraksi volume serat 25%, 30%, 35% dengan standart ASTM D 

3039 – 00.  

3. Mengetahui besarnya nilai kemampuan serap bunyi serbuk kayu jati 

terhadap variasi fraksi Volume serat 25%, 30%, 35% dengan standart 

ANSI S1.13.05.  

4. Mengetahui besarnya nilai kemampuan serap bunyi berpelapis (triplek 

dan spon) dari komposit serbuk kayu jati terhadap variasi fraksi volume 

serat 25%, 30%, 35% dengan standart ANSI S1.13.05.  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan bahan komposit baru dan kuat, bernilaijual tinggi, murah 

dan ramah lingkungan. 

2. Menjadikan sampah limbah serbuk jati menjadi bahan yang bernilai jual 

tinggi. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

berikutnya tentang pengembangan dan pemanfaatan komposit. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian maka pembatasan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bentuk spesimen mengacu pada komposit core serat pendek (serbuk 

kayu jati) yang diambil dari limbah kayu yang disusun secara acak, 

bermatrik Lem Fox (PVac). 

2. Fraksi yang digunakan adalah fraksi volume serat 25%, 30%, 35%. 

3. Proses pembuatan dengan cara cetak tekan (Manual Press Mold) 

menggunakan plat sebagai cetakan dan penekanan dengan baut as yang 

diputar sampai padat. 

4. Pengujian komposit yang dilakukan untuk uji tarik, uji bending 

mengacu pada standart ASTM, dan uji serap bunyi mengacu pada 

standart ANSI S1. 13-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 


