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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Cooling pad merupakan bagian yang berfungsi sebagai filter 

dan media pendingin pada evaporative cooler. Cooling pad 

digunakan untuk proses penguapan yang mengubah udara menjadi 

lebih sejuk. Karena adanya proses penguapan air menjadi aliran 

udara maka udara di sekitarnya akan menjadi lebih sejuk. Ketika 

terjadi penguapan, maka energi di udara yang hilang akan 

menyebabkan penurunan suhu. Bahan dakron yang digunakan 

sebagai bahan cooling pad menghasilkan penurunan tekanan udara 

sehingga kecepatan udara menjadi rendah. 

Gambar 1.1 Cooling pad 

Evaporative cooling merupakan sistem pengkondisian udara 

yang menggunakan penguapan air untuk mendinginkan dan 

menambah kadar air atau kelembaban pada aliran udara, sehingga 

temperatur bola kering menjadi lebih dingin daripada sebelum 

mengalami proses penguapan. Secara umum ada dua tipe 
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evaporative cooling, yaitu direct evaporative cooling dan indirect 

evaporative cooling. Perbedaan dasarnya adalah pada udara 

keluaran direct evaporative cooling (DEC) kelembapannya 

meningkat, sedangkan pada indirect evaporative cooling (IEC) 

kelembapannya konstan karena air pendinginnya tidak berkontak 

langsung dengan udara (Rizky Pratama Rachman, Bambang 

Yunianto, 2014). 

 

 

Gambar 1.2 Evaporative cooling pad 

PUE tidak sama dengan AC, karena tidak menggunakan 

kompresor dan refrigeran sebagai zat pendingin. Pada AC 

kenyamanan termal dicapai dengan mensirkulasikan udara ruangan 

melalui evaporator sebagai alat penukar kalor, sehingga menurunkan 

temperatur ruangan. Sedangkan pada PUE udara mengalir melalui 

media pad basah sehingga temperatur udara ruangan turun, air 

dipompakan untuk membasahi media pad. Proses pendinginan pada 
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PUE dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu: proses pendinginan 

evaporatif secara langsung (direct evaporative cooling) dan proses 

pendinginan evaporatif secara tidak langsung (indirect evaporative 

cooling), seperti dapat dilihat pada Gambar 1.3 (enews, 2010). 

          

(a) Direct evaporative air cooler    (b) Indirect evaporative air cooler 

   Gambar 1.3 Pendingin Udara Evaporatif / PUE (enews, 2010) 
 

Salah satu media baca yang populer yaitu koran. Pada tahun 

2006 terdapat 270 penerbit pers nasional dengan kebutuhan kertas 

sekitar 13.047.895 eksemplar per hari. Jawa pos memproduksi surat 

kabar sekitar 0,9 juta eksemplar per hari dengan jumlah kebutuhan 

1.332,5 ton kertas per tahun (Irawan, 2006). Oleh karena itu perlu 

adanya upaya untuk memanfaatkan koran bekas menjadi barang 

yang mempunyai manfaat yang lebih. 

Limbah kertas koran masih menjadi masalah yang dapat 

menimbulkan problem bagi lingkungan sekitarnya. Penanganan 

limbah ini masih belum terlaksana secara sempurna. Jika limbah ini 

ditangani dengan sungguh-sungguh maka bukan mustahil akan 
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mendatangkan keuntungan yang besar. Limbah ini bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan komposit partikel yang memiliki 

kekuatan cukup baik. Jika material tersebut dapat diproduksi dalam 

skala besar maka dapat menggantikan dakron yang biasa digunakan 

untuk pembuatan cooling-pad dan beberapa material lain. Dengan 

kemajuan teknologi berbagai partikel alami dapat digunakan sebagai 

bahan teknik. Penggunaan limbah kertas koran karena bahan ini 

sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan secara baik, serta 

harganya yang murah dapat menjadi salah satu  keuntungan dalam 

penggunaan bahan ini. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian komposit 

perlu dilakukan, maka penelitian ini tentang rekayasa komposit 

dengan penguat limbah kertas koran sebagai pengganti bahan 

cooling pad. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik dan 

serapan air komposit dengan memanfaatkan limbah kertas koran 

sebagai penguat serta polyester sebagai matriknya. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam pemelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh fraksi volume terhadap kekuatan tarik 

pada material komposit untuk cooling-pad berpenguat limbah 

kertas dan bermatrik polyester BQTN 157? 



5 
 

 

 

2. Bagaimana pengaruh fraksi volume terhadap kekuatan water 

absortion pada material komposit untuk cooling-pad berpenguat 

limbah kertas dan bermatrik polyester BQTN 157? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

a. Bahan penguat menggunakan limbah kertas koran bekas. 

b. Matrik yang dipakai adalah Polyester BQTN 157 dan Hardener 

MEKPO 1%. 

c. Variasi  fraksi volume  Vƒ Penguat adalah 60% dan 70%. 

d. Ukuran sampel spesimen adalah panjang 256mm dan lebar 

100mm dengan ketebalan sesuai standar pengujian. 

e. Pembuatan komposit dengan metode cetak tekan (Press Mold). 

f. Pengujian tarik menggunakan standar ASTM D 638. 

g. Pengujian water absortion menggunakan standar ASTM D 570 

dengan batas waktu perendaman air 15 hari. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui kekuatan tarik komposit pada variasi fraksi volume 

dengan standar ASTM D 638. 
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b. Mengetahui kekuatan water absortion komposit pada variasi 

fraksi volume dengan standar ASTM D 570. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat yang baik bagi 

akademik dan industri, antara lain : 

a. Bagi akademik, Menjadi salah satu referensi tambahan untuk 

meningkatkan pengembangan material komposit untuk cooling-

pad dengan pendinginan air. 

b. Bagi industri, dapat menghasilkan material baru yang memiliki 

nilai tambah, peningkatan produktivitas dan mutu produk dari 

limbah kertas. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan laporan tugas akhir ini memuat tentang : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah,, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian dasar - dasar teori yang diperlukan 

untuk menunjang dalam penelitian ini. 
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BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi 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 PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri dari data kekuatan tarik dan water absortion   

komposit variasi fraksi volume penguat 60% dan 70% 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentatang buku-buku dan jurnal yang dijadikan  

sumber referensi dalam penelitian dan penulisan tugas  

akhir ini. 

LAMPIRAN  

Berisi tentang referensi yang menunjang dan berhubungan 

dengan penelitian ini. 


