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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sandwich merupakan salah satu bentuk dari material komposit. 

Keuntungan dari material komposit yang utama adalah kekakuan dan 

kekuatan dapat dikombinasikan dengan keringanan serta kita dapat 

menyatukan berbagai macam tegah mekanis dari material berbeda menjadi 

struktur yang diinginkan. Dengan memilih suatu kombinasi yang tepat antara 

penguat (reinforcement) dan material matrix, dapat diperoleh sebuah material 

dengan tegah mekanis baru yang cocok untuk struktur tertentu atau tujuan 

tertentu. 

Sesuai uraian diatas maka dalam penelitian ini dipilih bahan core dari 

arang tempurung kelapa, karena arang tempurung kelapa mempunyai sifat 

yang keras dan ringan dengan mengunakan resin epoxy  sebagai perekat, 

sedangkan  skin atau kulit komposit sandwich dipilih kasa aluminium yang 

mempunyai sifat kuat dan ringan dengan mengunakan resin epoxy sebagai 

perekat. 

Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh fraksi volume arang 

tempurung kelapa pada core terhadap peningkatan kekuatan bending dan 

impak dari komposit sandwich berpenguat kasa aluminium 

 
 



 

 
 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perkembangan komposit sandwich khususnya di Indonesia diharapkan 

dapat berfungsi optimal sesuai kebutuhan. Salah satu masalah yang ada saat 

ini adalah masih minimnya analisa – analisa yang mendasar untuk 

menentukan sifat – sifat mekaniknya terutama ketangguhan material 

terhadap beban. 

Berdasarkan  hal tersebut, maka inti permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh fraksi volume serbuk 10%, 20%, 30%, 40% 

dan 50% pada core terhadap kekuatan bending komposit sandwich 

dengan core serbuk arang tempurung kelapa. 

2. Bagaimanakah pengaruh fraksi volume serbuk 10%, 20%, 30%, 40% 

dan 50% pada core terhadap kekuatan impak komposit sandwich 

dengan core serbuk arang tempurung kelapa. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk mencegah masalah tidak melebar dari pembahasan utama, maka 

permasalahan hanya dibatasi pada: 

1. Core menggunakan serbuk arang tempurung kelapa variasi fraksi 

volume 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% pada mesh 100 dengan press 

mold. 

2. Skin menggunakan komposit dengan serat kasa aluminium bermatrik 

epoxy dan hardener dengan perbandingan 1 : 1. 



 

 
 

 

3.  Pengujian utama yang dilakukan adalah uji bending quarter point 

loading dan impak Charpy  tanpa takikan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah:                                                                                         

1.4.1. Akademik 

a. Bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan 

dan pengalaman tentang penelitian material komposit.  

b. Bagi ilmiah penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

tambahan untuk penelitian tentang komposit sandwich.  

1.4.2. Industri 

a. Serbuk arang tempurung kelapa dan kasa aluminium berpotensi 

untuk pembuatan komposit  sandwich serta dapat meningkatkan 

penggunaan arang tempurung kelapa. 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh fraksi volume serbuk pada core terhadap 

kekuatan bending komposit sandwich. 

2. Mengetahui pengaruh fraksi volume serbuk pada core terhadap 

kekuatan impak komposit sandwich. 

3. Menyelidiki pola kegagalan bending dan impak pada  core dengan 

press mold. 



 

 
 

 

1.6.  Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, pembuatan benda uji, 

bahan, alat, dan foto makro. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan pengujian bending, impak, 

densitas, dan foto makro. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


