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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

rekayasa material serta berkembangnya isu lingkungan hidup menuntut 

terobosan baru dalam menciptakan material-material yang berkualitas 

tinggi serta ramah lingkungan. Pemakaian akhir material logam dan 

keramik akan menyisakan residu di alam, karena material tersebut sulit 

dihancurkan oleh alam dalam waktu singkat. Maka dari itu, pemakaian 

material ramah lingkungan, mampu didaur ulang serta mampu 

dihancurkan sendiri oleh alam merupakan tuntutan teknologi saat ini 

(Sabari. I, 2009).  

 

 

 

 
Gambar 1.1. Tanaman abaca (Musa Textilis Nee)  

(Alfarizi. F, 2008) 

Tanaman abaca (Musa Textilis Nee) termasuk dalam pisang 

(Musacease) yang dikategorikan sebagai pisang jantan, karena pisang ini, 

tidak menghasilkan buah. Produksi utama dari budidaya tanaman pisang 

ini adalah berupa serat (fibre) yang terkenal dalam perdagangan 

internasional sebagai serat berkualitas tinggi, sebab serat pisang abaca ini 

tahan terhadap air garam sehingga banyak digunakan sebagai 



pembungkus kabel bawah laut atau tali temali pada kapal. Namun 

belakangan ini serat pisang abaca (untuk selanjutnya disebut sebagai 

serat abaca) juga banyak di gunakan untuk bahan baku pulp kertas 

bermutu tinggi seperti kertas uang, cek, kertas filter dan kertas 

pembungkus. (Sipuk, 2008)  

Perkebunan pisang abaca di Indonesia hanya di jumpai di 

Banyuwangi dengan areal sekitar 600 ha. Namun peluang pengembangan 

perkebunan pisang abaca pada saat ini semakin terbuka dengan semakin 

potensialnya pasaran internasional, terutama untuk memenuhi permintaan 

negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara 

Eropa. Potensi pasar internasional tercatat sebesar 600.000 ton serat 

abaca per tahun. (Sipuk, 2008) 

 

Gambar 1.2. Serat abaca (Alfarizi. F, 2008) 

Banyuwangi, selain dikenal dengan kesenian tari gandrung, 

kabupaten Banyuwangi juga menyimpan kerajinan tradisional. Itulah  

kerajinan tenun berbahan dasar serat pohon pisang atau yang dikenal 

dengan nama serat abaca. Jenis tenun tersebut diproduksi di Sanggar 

Genjah Arum, Desa Kemiren,  Glagah. Adapun abaca merupakan salah 



satu spesies pisang, yang jika di Indonesia gampang ditemukan di 

Kalimantan dan Sumatera.  Pisang tersebut diproduksi bukan untuk 

diambil buahnya melainkan khusus diambil batangnya. Dari batang 

tersebut diperoleh serat abaca yang halus namun sangat  kuat, yang 

biasa digunakan untuk tali penambat perahu. (Alfarizi. F, 2008) 

Para penenun serat abaca semuanya perempuan dari desa 

setempat atau desa di sekitar Kemiren. Home industry serat abaca 

dilakukan sejak enam tahun silam oleh Sanggar Genjah Arum. Pemilik 

sanggar tersebut, Setyawan Subekti alias Iwan, menjalin kerjasama 

dengan perkebunan pisang  di Kecamatan Songgon. alat yang digunakan 

untuk menenun juga didatangkan dari Jogjakarta, yakni sebanyak 20 unit 

ATBM. Cara menenun, setiap serat pisang dipilah sebesar rambut. 

Setelah ditata rapi, para perempuan menenunnya menjadi taplak, alas 

piring atau tirai. Sebuah alas piring bisa dikerjakan dalam waktu satu jam, 

sedangkan taplak meja dikerjakan perlu waktu dua jam. Setiap bulan, 

sanggar tersebut bisa memproduksi 400 buah alas piring dan 200 buah 

taplak  meja. Setiap alas piring dijual dengan harga Rp 10.000 per buah, 

dan taplak meja Rp 20.000 per buah. Dalam sebulan, sekitar 25 kilogram 

serat pohon pisang dihabiskan untuk ditenun. Hasil kerajinan dari serat 

pisang tersebut dikirim ke Bali dan Jakarta. (Alfarizi.F, 2008).  

Dalam industri manufaktur dibutuhkan material yang memiliki sifat-

sifat istimewa yang sulit didapat dari logam. Komposit adalah suatu 

material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material, dimana 

sifat mekanik dari material pembentuknya berbeda-beda. Dikarenakan 



karakteristik pembentuknya berbeda-beda, maka akan dihasilkan material 

baru yaitu komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang 

berbeda dari material-material pembentuknya. (Jones, R.M., 1975).  

Serat abaca sebagai elemen penguat sangat menentukan sifat 

mekanik dari komposit karena meneruskan beban yang didistribusikan 

oleh matrik. Orientasi volume dan pola anyaman adalah faktor yang 

mempengaruhi property mekanik dari komposit. Serat abaca yang 

dikombinasi dengan polyester sebagai matrik, dapat menghasilkan 

komposit alternatif. Dengan memvariasikan fraksi volume, serat abaca 

diharapkan mendapatkan hasil property mekanik komposit yang maksimal 

untuk mendukung pemanfatan komposit alternatif. 

Kendala yang dihadapi ketika pembuatan komposit yaitu belum 

meresapnya seluruh polyester kedalam serat  karena pilinan serat yang 

rapat sehingga harus memberikan waktu lebih untuk pencetakan 

komposit.  

Melihat penjelasan diatas, maka komposit yang akan digunakan 

sebagai bahan penelitian adalah komposit berpenguat serat (Fibrous 

Composites), karena komposit ini yang paling sering digunakan. Penelitian 

ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang kemampuan fisis dan 

mekanis berupa kekuatan tarik, impak, impedansi akustik dan intensitas 

bunyi dari komposit serat abaca dengan matriks polyester. 

 

 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dari 

penelitian pengaruh fraksi volume komposit yang diperkuat serat abaca 

anyaman 3D bermatrik polyester pada fraksi volume 30%, 40%, 50%, dan 

60% adalah : 

1. Bagaimana pengaruh fraksi volume terhadap kekuatan tarik? 

2. Bagaimana pengaruh fraksi volume terhadap kekuatan impak? 

3. Bagaimana pengaruh fraksi volume terhadap kemampuan serap 

bunyi? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini 

permasalahan yang dibahas akan dibatasi sebagai berikut : 

1. Serat yang digunakan berupa serat abaca dengan variasi fraksi 

volume anyaman 3D. 

2. Resin yang digunakan adalah resin Yucalac® 157 BQTN-EX dan 

katalis MEKPO (Methyl Ethyl Kethone Perokside). 

3. Fraksi volume serat yang dipakai adalah 30%, 40%, 50% dan 60%. 

4. Sifat mekanik yang ingin diketahui adalah kekuatan tarik dan 

kekuatan impak komposit. 

5. Sifat fisis yang ingin diketahui adalah intensitas bunyi komposit. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 



1. Mengetahui besarnya kekuatan tarik dan impak komposit 

berpenguat serat abaca anyaman 3D dengan variasi fraksi 

volume 30%, 40%, 50%, dan 60%.. 

2. Mengetahui besarnya nilai serapan bunyi dari komposit anyaman 

3D dengan variasi fraksi volume 30%, 40%, 50%, dan 60%. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan 

teknologi komposit serat alam sebagai acuan untuk penelitian 

lebih lanjut.  

2. Sebagai acuan untuk industri-industri yang bergerak dibidang 

komposit terutama yang berpenguat serat alam. Melihat 

ketersediaan yang cukup banyak dan biaya bahan yang jauh 

lebih murah, dan produk yang dihasilkan pun lebih ringan 

sehingga biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan  

 



BAB II Tinjauan Pustaka 

berisi tinjauan pustaka, pengertian dan klasifikasi komposit, 

material penyusun komposit, komposit tekstil, fraksi volume 

komposit, pengujian densitas, pengujian kadar air, kekuatan 

tarik komposit, impak dan patahan komposit, gelombang 

bunyi, frekuensi dan periode, resonansi dan kecepatan 

rambat bunyi, impedansi akustik, koefisien serap bunyi, 

intensitas bunyi dan tingkat intensitas bunyi, arah redaman 

serta efek Doppler. 

BAB III  Metode Penelitian 

berisi alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian, 

pelaksanaan penelitian dan diagram alir 

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan  

berisi tentang data yang diperoleh dari pengujian, analisa 

data serta pembahasan dari data hasil pengujian spesimen 

BAB V  Penutup 

berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


