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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bambu tergolong keluarga Gramineae (rumput-rumputan) disebut 

juga Hiant Grass (rumput raksasa), berumpun dan terdiri sejumlah batang 

(buluh) yang tumbuh secara bertahap,dari mulai rebung, batang muda 

dan sudah dewasa pada umur 4-5 tahun. Batang bambu berbentuk 

silindris, berbuku-buku, beruas-ruas berongga kadang-kadang masif, 

berdinding keras, pada setiap buku terdapat mata tunas. Akar bambu 

terdiri atas rimpang(rhizon) berbuku dan beruas, pada buku akan 

ditumbuhi oleh serabut dan tunas yang dapat tumbuh menjadi batang. 

Dari kurang lebih 1000 spesies bambu dalam 80 genera, sekitar 200 

spesies dari 20 genera di temukan di asia tenggara (Dransfield dan 

widjaja,1995). 

Tanaman bambu di indonesia ditemukan sekitar 60 jenis tanaman 

bambu, bambu di indonesia biasanya ditemukan didataran rendah sampai 

pegunungan dengan ketinggian sekitar 300m, pada umumnya ditemukan 

ditempat terbuka dan didaerah terbuka dan daerahnya bebas dari 

genangan air. Bambu mempunyai sifat yang sangat baik untuk di 

manfaatkan antara lain batangnya yang kuat, ulet, lurus, keras, rata, 

mudah dibelah, mudah dibentuk serta ringan, selain itu bambu lebih 

murah dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya.
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 Pada umumnya yang sering digunakan oleh masyarakat di indonesia 

adalah bambu apus, bambu petung, bambu andong dan bambu hitam. 

Kolom bambu terdiri atas sekitar 50% parenkim, 40% serat dan 10% sel 

penghubung (pembuluh dan sieve tubes) Dransfield dan Widjaja(1995). 

Parenkim dan sel penghubung lebih banyak ditemukan di bagian dalam 

dari kolom, sedangkan serat lebih banyak di temukan pada bagian luar. 

Sedangkan susunan serat pada ruas penghubung antar buku memiliki 

kecenderungan bertambah besar dari bawah keatas sementara 

parenkimnya berkurang. 

 Sifat fisis dan mekanis merupakan informasi penting guna memberi 

petunjuk tentang cara pengerjaan maupun sifat barang yang dihasilkan. 

Hasil pengujian sifat fisis dan mekanis bambu telah di berikan oleh 

Ginoga(1977) dalam taraf pendahuluan. Pengujian dilakukan pada bambu 

apus (gigantochloa apus kurz) dan bambu hitam (gigantochloa nigrocillata 

kurz). Beberapa yang mempengaruhi sifat fisis dan mekanis bambu 

adalah umur, posisi ketinggian, diameter, tebal daging bambu, posisi 

beban (pada buku atau ruas), posisi radial dari luas sampai bagian dalam 

dan kadar air bambu. Pengusahaan tanaman bambu juga membuka 

tambahan kesempatan kerja dari kegiatan pengolahan produk turunan 

dan hasil samping yang sangat beragam. 

Dalam penelitian ini core yang digunakan adalah serbuk arang 

bambu apus dengan mesh 100. Karena arang bambu adalah produk yang 
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diperoleh dari hasil pembakaran tidak sempurna dari hasil pembakaran 

bambu. Arang dapat ditumbuk dan kemudian dijadikan sebuah material 

selain itu arang dapat juga ditempa dan kemudian dijadikan briket. 

Dari uraian diatas maka penelitian tentang komposit menarik untuk 

dikaji. Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh fraksi volume core 

terhadap peningkatan kekuatan bending dan impak dari komposit core 

dengan core serbuk arang bambu. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas permasalahan utama yang penting dikaji   

adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh antara fraksi volume 

5%,10%,15%,20%,25% dengan pengencer alkohol dengan fraksi  

volume 5%,10%,15%,20%,25% dan matrik epoxy resin dan 

hardener  pada core terhadap kekuatan bending pada material 

komposit dengan core serbuk arang bambu? 

2. Bagaimanakah pengaruh antara fraksi volume 

5%,10%,15%,20%,25% dengan pengencer alkohol dengan fraksi  

volume 5%,10%,15%,20%,25% dan matrik epoxy resin dan 

hardener  pada core terhadap kekuatan impak pada material 

komposit dengan core serbuk arang bambu? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kekuatan bending dan impak  pada  core yang     

bermatrik epoxy. 

2. Menyelidiki pola kegagalan bending dan impak pada core dan 

mekanisme perpatahan benda uji diamati dengan foto makro. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Akademik 

a. Bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman tentang penelitian material komposit.  

b. Bagi universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

tambahan untuk penelitian tentang komposit.  

2. Industri 

a. Serbuk arang bambu, epoxy resin dan epoxy hardener berpotensi 

untuk pembuatan komposit  core  serta dapat meningkatkan nilai 

ekonomis. 

b. Jika hasil penelitian ini dikembangkan menjadi produk komersial, 

maka akan membuka peluang lapangan kerja di bidang manufaktur 

komposit dan pengelolaan bahannya(pembuatan serbuk arang). 
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1.5. Batasan Masalah 

  Untuk mencegah masalah tidak melebar dari pembahasan utama, 

maka permasalahan hanya dibatasi pada: 

1. Core menggunakan serbuk arang bambu dengan fraksi volume 

5%,10%,15%,20%,25% 

2. Benda uji dibuat dengan menggunakan kaca sebagai cetakan. 

3. Pengujian mekanis dengan pengujian bending dan impak. 

4. .Pengujian fisis dengan foto struktur makro. 

5. Pencampuran alkohol dengan variasi 5%,10%,15%,20%,dan 25%. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan 

pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil riset yang 

didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan 

penelitian ini. Dasar teori ini dijadikan sebagai penuntun untuk 
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memecahkan masalah yang berbentuk uraian kualitatif atau 

model matematis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, pembuatan benda 

uji, pengujian bending, pengujian impak, dan foto makro. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian bending, pengujian impak  

dan foto makro. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


