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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan material komposit dengan penguat serat yang mulai banyak 

dikenal dan terus menerus mengalami perkembangan mendorong para ilmuwan 

untuk mendalaminya agar dapat diproduksi secara masal pada industri 

manufaktur. Keunggulan dari komposit yang ringan, kuat, tahan terhadap korosi 

dan mampu bersaing dengan logam cepat diserap oleh industri otomotif, militer, 

alat olahraga, kedokteran, bahkan peralatan rumah tangga (Jatmiko, 2005). 

Produsen mobil Daimler-Bens yang bekerjasama dengan UNICEF 

mengembangkan komposit serat alam sebagai panel interior mobil (Sumardi, 

2003). P.T. INKA juga termasuk perusahaan yang mengembangkan aplikasi 

komposit pada gerbong kereta api (Abdullah, 2000) telah mampu mengaplikasi 

komposit glass fiber reinforced polyester (GFRP) untuk front end KRLI dan 

mask KRL-Nas. Aplikasi dari GFRP telah meluas pengunaannya pada industri 

pembuatan pesawat terbang, kereta api, dan mobil. Namun dibandingkan 

dengan penggunaan serat alam, komposit serat gelas mengalami kekurangan 

karena tidak ramah lingkungan pada limbahnya yang tidak dapat terurai.  

 Serat alam yang memiliki keunggulan ,antara lain : non-abbrasive, 

densitas  rendah,  harga  lebih  murah,  ramah  lingkungan,  dan   tidak   beracun 

 



(Rana dkk, 1997  dan Rowell dkk, 2000) mendapatkan perhatian luas dari para 

peneliti untuk terus dikembangkan. Konsep kembali ke alam yang mulai 

dicanangkan untuk mengatasi kerusakan alam yang semakin tidak terkendali 

pada masa sekarang ini merupakan istilah yang perlu ditanggapi oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi salah satunya yaitu dengan pemanfaatan serat alam 

sebagai bahan penguat komposit. Untuk mendukungnya Indonesia yang 

memiliki sumber daya alam yang melimpah sangat tepat sebagai daerah 

pengembangan material komposit serat alam.          

Indonesia yang terletak di kawasan tropis dengan sebagian 

penduduknya masih bercocok tanam (agraris), merupakan salah satu Negara 

penghasil tebu terbesar. Dengan luas lahan mencapai 373.816 Ton / ha pada 

tahun 2005 dapat menghasilkan tebu sebanyak 84,91 Ton / ha                             

(www.deptan.go.id) dimana dari proses pengolahan keseluruhan tebu tersebut 

menjadi gula dihasilkan  90 % ampas tebu. Selama ini pemanfaatan ampas tebu 

yang dihasilkan masih terbatas sebagai pakan ternak, bahan baku pembuatan 

pupuk, pulp, Particle Boor, bahan bakar  boiler di pabrik gula. Disamping 

terbatas, nilai ekonomi yang diperoleh juga belum begitu tinggi, oleh karena itu 

diperlukan adanya proses teknologi sehingga terjadi disversifikasi pemanfaatan 

lahan pertanian yang ada, salah satunya dengan pembuatan komposit serat tebu. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan serat tebu 

melalui pendekatan teknologi merupakan usaha untuk lebih meningkatkan nilai 



guna baik dari segi pemanfaatannya maupun ekonominya. Maka untuk 

mendukungnya perlunya diadakan riset sifat fisis dan mekanisnya.     

 

1.2 Batasan Masalah 

Untuk  lebih memfokuskan permasalahan agar tidak melebar, 

diperlukan batasan – batasan yang meliputi hal-hal dibawah ini, yaitu : 

a. Benda Uji 

Bentuk benda uji yang digunakan berbentuk spesimen dengan 

menggunakan standar ASTM D 638 03 type 1 untuk pengujian tarik dan 

ASTM D 790 03 untuk bending.   

b. Bahan Benda Uji 

Benda uji yang dibuat menggunakan bahan serat tebu berukuran 50 mm , 

fraksi volume 20% dan matrik epoxy dengan perbandingan hardener 

40%, 50%, 60%. 

c. Cara Pembentukan Benda Uji 

Proses pembuatan benda uji yang digunakan yaitu dengan proses 

menggunakan tangan (hand lay up). Cetakan yang digunakan adalah kaca 

dengan penekan berupa plat besi yang diberi baut untuk lebih merekatkan 

antara serat yang disusun secara acak (chopped strand mad) dengan 

matrik  dan lebih meminimalkan rongga udara yang ada pada benda uji. 

 

 



d. Pengujian Komposit 

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian tarik dan 

pengujian bending 

e. Observasi   

Observasi dilakukan pada bagian patahan dari spesimen setelah pengujian 

tarik dengan foto makro dan untuk meneliti struktur mikro dilakukan foto 

mikro dengan pembesaran 100x. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui pengaruh perbandingan hardener pada komposit serat 

tebu (chopped strand mad) dengan matrik epoxy terhadap kekuatan tarik 

dan kekuatan bending.  

b. Mengetahui karakteristik patahan dengan foto makro dan mengetahui 

struktur mikro-nya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian-

penelitian berikutnya yang bertujuan lebih pada pengembangan komposit 

khusunya yang menggunakan serat tebu dengan komposisi yang lebih variatif 

untuk mendapatkan material komposit, sesuai dengan sifat yang diinginkan. 

 



1.5 Metode penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara eksperimen pengujian dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Study literature 

Pada bagian ini peneliti mencari buku-buku yang berhubungan dengan 

komposit yang akan digunakan sebagai bahan kajian dan panduan dalam 

proses pembuatan, pengujian dan penganalisaanya.  

b. Tahap Persiapan 

Pada bagian ini tahap awal yang dilakukan adalah proses penyiapan serat 

tebu dengan panjang  50 mm, matrik resin epoxy, pembuatan cetakan dan 

penekan, selain itu juga disiapkan alat-alat pendukung dalam pembuatan 

benda uji. 

c. Pembuatan Benda Uji 

Pada pembuatan benda uji ini, digunakan metode hand lay-up, dimana 

fraksi volume untuk pembuatan benda uji sebesar 20% dan diperlukan 

adanya pengecekan  benda uji sebelum dibentuk menjadi spesimen uji 

karena berpengaruh pada hasil pengujian.  

d. Pelaksanaan pengujian 

Pada bagian ini yang dilakukan adalah proses pengujian tarik dan bending 

yang mangacu pada literature yang telah ada dan standar yang digunakan, 

serta pengambilan foto mikro dan foto patahan makro yang digunakan 

sebagai pendukung untuk mengetahui karakteristik benda uji. 



e. Pengolahan dan Pengumpulan data 

Pada bagian ini yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang 

diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya untuk diolah, analisa dan ditarik 

kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka, pengertian 

komposit, klasifikasi komposit, unsur komposit, metode pembuatan 

komposit serat, sifat-sifat mekanik komposit. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas tentang diagram alir, survey lapangan dan 

study pustaka, penyiapan benda uji, pembuatan benda uji, pengujian 

benda uji, pengumpulan dan pengolahan data. 

 

 

 



BAB1V HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini membahas tentang hasil pengujian tarik, hasil pengujian 

bending dan  foto patahan makro, serat pembahasan pengujian 

struktur mikro.   

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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