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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri telah mendorong 

peningkatan dalam permintaan terhadap material komposit. Perkembangan bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri mulai menyulitkan bahan 

konvensional seperti logam untuk memenuhi keperluan aplikasi baru. Industri 

pembuatan pesawat terbang, perkapalan, mobil dan industri pengangkutan 

merupakan contoh industri yang sekarang mengaplikasikan bahan-bahan yang 

memiliki sifat berdensitas rendah, tahan karat, kuat, tahan terhadap keausan dan 

fatigue serta ekonomis sebagai bahan baku industrinya. 

Hal ini mendorong pengembangan teknologi pembuatan material komposit 

berkembang lebih pesat untuk menjawab permintaan pasar, khususnya permintaan 

industri fabrikasi. Pemikiran dan penelitian tentang kombinasi antara bahan kimia 

atau elemen-elemen struktur dengan berbagai tujuan telah dilakukan. Di Indonesia 

sendiri penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

bidang pembuatan berbagai macam material komposit untuk memenuhi bermacam-

macam tujuan/kebutuhan telah banyak dilakukan baik dari kalangan pendidikan 

maupun perindustrian. (Yudo, H. 2008) 

Tebu (Saccharum officinarum) adalah tanaman yang ditanam untuk bahan 

baku gula. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini 

termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa 
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dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia tebu banyak dibudidayakan 

di pulau Jawa dan Sumatra. (Anonim. 2007) 

Serat ampas tebu (baggase) merupakan limbah organik yang banyak 

dihasilkan di pabrik-pabrik pengolahan gula tebu di Indonesia. Dari satu pabrik 

dihasilkan ampas tebu sekitar 35 – 40% dari berat tebu yang digiling. Serat ini 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi selain merupakan hasil limbah pabrik 

gula tebu, serat ini juga mudah didapat, murah, tidak membahayakan kesehatan, 

dapat terdegredasi secara alami (biodegradability) sehingga nantinya dengan 

pemanfaatan sebagai serat penguat komposit mampu mengatasi permasalahan 

lingkungan. (Indriani dan Sumiarsih. 1992) 

Ampas tebu sebagian besar mengandung ligno-cellulose. Panjang seratnya 

antara 1,7 sampai 2 mm dengan diameter sekitar 20 mikro, sehingga ampas tebu ini 

dapat memenuhi persyaratan untuk diolah menjadi papan-papan buatan. Baggase 

mengandung air 48 - 52%, gula rata-rata 3,3% dan serat rata-rata 47,7%. Serat 

baggase tidak dapat larut dalam air dan sebagian besar terdiri dari selulosa, pentosan 

dan lignin. (Husin, A. 2007) 

Penelitian ini cukup beralasan karena ketersediaan bahan baku serat penguat 

yang melimpah baik dari serat penguat komposit organik (serat bambu, serat nanas, 

serat tebu, serat pisang, dan ijuk) maupun serat penguat anorganik dan 

kebutuhan/permintaan hasil olahan material komposit yang cukup tinggi di pasaran. 

Salah satu serat alam yang banyak terdapat di Indonesia adalah serat ampas tebu 

(baggase). Kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan, 

termasuk pemanfaatan produk samping dan sisa pengolahannya masih kurang 

optimal. Dalam industri pengolah tebu menjadi gula, ampas tebu yang dihasilkan 
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jumlahnya dapat mencapai 90% dari setiap tebu yang diolah. Selama ini 

pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan baku pembuatan particle board, bahan 

bakar boiler, pupuk organik dan pakan ternak bersifat terbatas dan bernilai ekonomi 

rendah. Pemanfaatan serat ampas tebu sebagai serat penguat material komposit 

akan mempunyai arti yang sangat penting yaitu dari segi pemanfaaatan limbah 

industri khususnya industri pembuatan gula di Indonesia yang belum dioptimalkan 

dari segi ekonomi dan pemanfaatan hasil olahannya. 

Hasil penelitian ini sangat diharapkan adanya inovasi baru dalam 

pengembangan teknologi material komposit berpenguat serat non-sintetis di 

Indonesia. Selama ini industri masih menggunakan serat sintetis yang umumnya 

berupa serat gelas (fiberglass) sebagai bahan baku yang berfungsi sebagai serat 

penguat material komposit Fiberglass Reinforced Plastic. Kelemahan dari 

penggunaan serat gelas adalah harganya yang mahal, tidak dapat terdegredasi 

secara alami saat didaur ulang, pengolahannya membutuhkan proses kimiawi dan 

hanya disediakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Oleh karena itu serat 

ampas tebu dapat dijadikan alternatif  bahan baku, karena bahan ini mudah 

diperoleh karena hampir ada di seluruh pelosok Indonesia karena merupakan 

tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan oleh banyak petani di Indonesia, 

lebih ramah lingkungan karena merupakan serat natural dan pengolahannya yang 

lebih mudah. 

Pemanfaatan serat ampas tebu sebagai serat penguat material komposit 

nantinya akan memberikan manfaat bagi pemerintah Indonesia. Karena dengan 

ditemukannya bahan alternatif baru pengganti serat sintetis yang kebanyakan masih 

mengimpor dari luar negeri, maka sedikit banyak dapat mengurangi permintaan 
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serat sintetis oleh kalangan perindustrian di Indonesia yang pada akhirnya dapat 

mengurangi devisa negara yang melayang ke luar negeri. 

Dari pertimbangan diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

analisa teknis berupa kekuatan impak dari komposit berpenguat serat ampas tebu 

(baggase). Pengujian komposit berpenguat serat ampas tebu membandingkan arah 

serat sudut 00 dan 450, perlakuan serat pola anyaman, fraksi volume 44% matrik 

polyester dan 56% serat ampas tebu, dengan metode hand lay up, hasil pengujian 

didapat harga kekuatan tarik tertinggi dimiliki oleh komposit dengan arah serat 

sudut searah 00. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kekuatan tarik dan modulus 

elastisitas dari komposit berpenguat serat ampas tebu belum dapat memenuhi 

standar kekuatan tarik dan modulus elastisitas yang disyaratkan BKI yakni : untuk 

arah serat sudut searah 00 kekuatan tariknya sebesar 1.69 kg/mm2 dan modulus 

elastisitasnya sebesar 115.85 kg/mm2, untuk arah serat sudut bersilangan 450 

kekuatan tariknya sebesar 1.34 kg/mm2 dan modulus elastisitasnya sebesar 108.40 

kg/mm2. (Yudo, H. 2008). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kekuatan dari material komposit berpenguat serat tebu 

menerima kekuatan impak dan kekuatan tariknya? 

2. Bagaimana pengaruh variasi campuran resin polyster dan serat tebu 

terhadap kekuatan impak dan tarik dari material komposit 

berpenguat serat ampas tebu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kekuatan dari material komposit berpenguat 

serat tebu menerima kekuatan impak dan kekuatan tariknya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variasi campuran resin polyster dan 

serat tebu terhadap kekuatan impak dan kekuatan tarik dari material 

komposit berpenguat serat ampas tebu. 

1.4 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :  

1. Mengurangi limbah serat tebu. 

2. Mengoptimalkan pemanfaatan serat tebu. 

3. Sebagai rujukan untuk praktikum atau penulisan makalah bahan 

komposit lainnya. 

4. Memuat informasi tentang serat tebu. 

1.5 Batasan Masalah  

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dalam tugas akhir ini 

diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Pengujian menggunakan alat uji impak dan uji tarik. 

2. Proses pembuatan spesimen dengan metode hand lay up. 

3. Pengujian menggunakan serat tebu kering. 

4. Bahan campuran resin dan katalis 

5. Batasan – batasan lainnya akan ditentukan pada saat perhitungan. 


