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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komposit  merupakan  suatu  struktur  material  yang

merupakan perpaduan  antara  dua  konstituen  atau  lebih  yang

dikombinasikan  secara makroskopis (tidak homogen) dengan

tujuan memperoleh suatu material baru dengan  sifat  yang

merupakan  perpaduan  dari  sifat  konstituen  penyusunnya

(Callister,  2007).  Salah  satu  bahan  yang  digunakan  untuk

bahan  dasar komposit  adalah  serat alam atau sumber daya yang

ada di lingkungan sekitar.

Pengunaan bahan plastik saat ini sangat mendominasi

dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam kegiatan sehari-hari,

mulai dari pembungkus makanan, prabotan rumah tangga, alat-alat

elektronik dan lain-lain yang sulit di uraikan.

Hal ini disebabkan mudahnya plastik untuk dibentuk untuk

menjadi barang atau produk yang kita inginkan dan nilai

ekonomisnya yang terbilang sangat murah. Namun demikian

dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik sangat besar dan

dapat mencemari lingkungan, hal ini tak lepas dari sifat bahan

plastik yang sulit diuraikan, bahkan butuh waktu ratusan tahun

untuk dapat menguraikan sampah plastik.
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Untuk menanggulanggi masalah ini perlu dicarikan jalan

keluar untuk menganti bahan plastik dengan bahan yang lebih

ramah terhadap lingkungan. Melihat banyak dan melimpahnaya

sumber-sumber daya alam yang ada di indonesia salah satunya

yaitu keberadaan padi yang sangat melimpah. Dalam hal ini tepung

beras dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan komposit

yang ramah terhapap lingkungan dengan campuran plastik.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian maka dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Berapakah kekuatan tarik dari produk yang dihasilkan.

2. Bagaimana perbandingan kekuatan tarik dari produk yang

dihasilkan.

3. Bagaimana perbandingan variasi produk dari produk yang

dihasilkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas,

penelitian ini berkonsentrasi pada:

1. Bahan yang diuji adalah komposit plastik dengan tepung beras.

2. Pengujian sifat mekanik dibatasi pada pengujian tarik.

3. Penyebaran tepung beras dianggap merata.
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4. Pengujian resapan air dibatasi dalam waktu 15 hari.

5. Fraksi berat plastik yang dipakai adalah 100%, 90%, 80%, dan

70%.

6. Pengujian sifat mekanik dibatasi pada pengujian kekuatan tarik.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui prosentase serapan air material komposit plastik

biodegradable dengan penambahan tepung beras.

2. Mengetahui pengaruh serapan air terhadap kekuatan tarik.

3. Mengetahui kekuatan tarik terbaik komposit plastik biodegradable

tiap masing masing variasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

konstribusi positif kepada :

1. Bidang Akademik

Dari  penelitian  ini,  dapat  digunakan  sebagai  referensi

untuk penelitian yang lebih lanjut oleh mahasiswa, khususnya

mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas

Muhammadiyah Surakarta mengenai pemanfaatan bahan  alam

untuk membuat produk yang bisa digunakan dan menambah

pengetahuan tentang komposit.
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2. Bidang Industri

Menciptakan alternatif komposit alam untuk menganti bahan

plastik yang ramah lingkungan.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penulisan, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang pengertian komposit, serat

tepung padi, serta teori-teori yang berhubungan dan mendukung

masalah yang diambil.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian yaitu, tempat

penelitian, diagram alir pelaksanaan pengujian, bahan penelitian,

peralatan yang digunakan, proses pembuatan spesimen, alat

pengujian.

BAB IV HASIL DAN VARIASI

Dalam bab ini berisi penjelasan hasil penelitian dan

pembahasan dari data-data yang diperoleh setelah pengujian.
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BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan tentang

kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian yang disusun,

serta memberi saran-saran yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


