
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dengan perkembangan dunia industri sekarang ini. Penggunaan 

material logam diberbagai komponen produk semakin berkurang. Hal ini 

diakibatkan oleh beratnya komponen yang terbuat dari logam, proses 

pembentukannya yang relatif susah, dapat mengalami korosi, dan biaya 

produksinya mahal. Oleh karena itu, banyak dikembangkan material lain yang 

mempunyai sifat karakteristik yang sesuai dengan karakteristik material 

logam yang diinginkan. Salah satu material yang banyak dikembangkan saat 

ini adalah komposit. 

Serat adalah merukapan unsur utama dari bahan komposit, serat inilah 

yang menentukan karakteristik suatu bahan seperti kekuatan, keuletan, 

kekakuan dan sifat mekanik yang lain. Serat berfungsi sebagai penahan 

sebagian besar gaya yang bekerja pada material komposit, sedangkan matrik 

berfungsi sebagai pengikat serat, melindungi, dan meneruskan gaya antar 

serat. Serat kulit waru diperoleh dari pohon waru (HibiscuTiliacius) 

merupakan serat yang mempunyai sifat mekanik yang baik. 

Waru (Hibiscus tiliaceus) adalah jenis tanaman yang sangat dikenal 

oleh penduduk Indonesia. biasanya dapat ditemukan dengan mudah karena 

tersebar luas di daerah tropik dan terutama tumbuh berkelompok di pantai 
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berpasir atau daerah pasang surut. Oleh karena sering ditemukan hidup di tepi 

pantai maka tanaman ini juga biasanya disebut waru laut. Waru atau baru 

(Hibiscus tiliaceus), suku kapas-kapasan atau Malvaceae), juga dikenal 

sebagai waru laut telah lama dikenal sebagai pohon peneduh tepi jalan atau 

tepi sungai dan pematang serta pantai.  

Sedangkan matrix yang digunakan adalah resin Unsaturated Polyester 

Yukalac. Unsaturated Polyester Yukalac merupakan resin cair dengan 

viskositas rendah dan akan mengeras pada suhu kamar dengan penggunaan 

katalis. Resin yang akan digunakan adalah resin dengan nomer seri produksi 

157 BQTN-EX. Matrik unsaturated polyester resin (resin polyester  tak 

jenuh) merupakan jenis resin thermoset. Resin jenis ini banyak digunakan 

pada proses hand lay-up dan proses press mold. Resin ini banyak digunakan 

dalam aplikasi komposit pada dunia industri dengan pertimbangan fluiditas 

tinggi, warna jernih, kestabilan dimensional dan mudah penggunaanya. 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dilakukannya penelitian suatu 

bahan yaitu pipa komposit  berpenguat  serat alam. Material  komposit  dapat 

menggabungkan sifat-sifat unggul dari material penyusunnya untuk 

menghasilkan suatu material baru dengan sifat yang lebih baik. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan data  tentang  kemampuan  mekanis  berupa  

kekuatan  puntir  serta mengetahui  dan  membandingkan  kualitas  uji foto 

makro  hasil  perlakuan panas . 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Untuk memudahkan penelitian maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat poros dari pipa komposit matrix polyester yang di 

perkuat serat kulit waru sebagai alternatif pengganti bahan logam dan 

meneliti sebagian dari sifat fisis dan mekanisnya.   

2. Bagaimana struktur makro patahan poros komposit polyester serat kulit 

waru dengan susunan serat 20˚,40˚,60˚ setelah pengujian puntir. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian 

ini berkonsentrasi pada: 

1. Jenis pohon waru yang dipakai (Hibiscus Tiliaceus).  

2. Pengambilan serat kulit waru mulai dari 2 lapis dari lapisan kulit terluar. 

3. Resin menggunakan Unsaturated Polyester Matrix Yukalac 157 BQTN-

EX.  

4. Pencucian serat menggunakan Kalium Permanganate (KMnO4). 

5. Proses pembuatan poros komposit metode cetak (molding) dengan susunan 

serat 20˚,40˚,60˚. 
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6. Pembuatan komposit keseluruhan diasumsikan sama karena menggunakan 

metode Hand Lay-up. 

7. Pengujian komposit: 

a. Pengujian puntir  

b. Foto makro. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasrkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kekuatan puntir poros komposit polyester serat batang 

waru yang disusun 20˚/-20˚,40˚/-40˚,60˚/-60˚. 

2. Untuk mengamati struktur makro patahan poros komposit polyester serat 

batang waru yang disusun 20˚/-20˚,40˚/-40˚,60˚/-60˚ setelah pengujian 

puntir. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi penulis, 

masyarakat luas dan dunia pendidikan, antara lain: 

1. Memberikan pengetahuan baru tentang keunggulan serat dari pohon waru  

yang dimanfaatkan untuk pembuatan produk baru yang berguna bagi 

masyarakat ataupun industri di Indonesia. 
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2. Serat dari pohon waru  diharapkan dapat menjadi bahan alternavite bagi 

industri di Indonesia 

3. Mampu  mengembangkan dan memanfaatkan serat alam diantaranya serat 

pohon waru dengan harga yang murah mampu menjadikan produk yang 

menjanjikan dan kuat. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya baru yang digunakan 

sebagai penganti bahan-bahan metal yang tidak ramah lingkungan. 

1.6 Sistematika penulisan 

 Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan 

tugas akhir ini, perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Maka 

Sistematika penulisanya adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan mendeskripsikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi dua bagian yaitu telaah penelitian dan 

landasan teori. Telaah penelitian berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Sedangkan landasan 

teori berupa definisi-definisi penjelasan yang mendukung penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang 

dilakukan dalam perancangan dan implementasi. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai 

dari analisis, hasil pengujian dan foto makro patahan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang berisi mengenai 

simpulan dan  saran dari seluruh penelitian yg telah dilakukan. 

 


