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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih 

material, dimana sifat mekanik dari material pembentuknya berbeda-beda. 

Dikarenakan karakteristik pembentuknya berbeda-beda, maka akan dihasilkan 

material baru yaitu komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik 

yang berbeda dari material-material pembentuknya. (Jonathan, 2013) 

Bahan penyusun komposit yang paling utama adalah matrik dan bahan 

penguat. Matrik yang biasanya digunakan adalah resin polyester, karena memiliki 

kekurangan sifatnya yang kaku dan rapuh maka untuk meningkatkan kekuatannya 

diberi penguat serat, sebagai elemen penguat serat sangat menentukan sifat 

mekanik dari komposit karena meneruskan beban yang di distribusikan oleh 

matrik. Orientasi, ukuran, dan bentuk serta material serat adalah faktor yang 

mempengaruhi property mekanik dari lamina. Dengan memvariasikan lebar dan 

tebal sayatan serat diharapkan akan didapatkan hasil property mekanik komposit 

yang maksimal untuk mendukung pemanfaatan komposit.(Huzni:124, 2014) 

Serat yang dipakai sebagai penguat ada dua macam jenis yaitu: serat buatan 

dan serat alami, serat buatan terdiri dari serat regenerasi, serat semi sintetik, serat 

sintetik dan serat an organic, dari beberapa jenis serat buatan yang sering dipakai 

adalah nilon, polyester dan serat gelas sedangkan untuk serat alami terdiri dari 

serat tumbuhan, serat binatang dan serat galian. Sedangkan yang sering dipakai 

sebagai penguat yaitu serat tumbuhan pisang, bambu, nanas, kelapa dan lainnya.   
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Pada saat ini, serat alami mulai mendapat perhatian yang serius dari para ahli 

material komposit, selain memiliki kekuatan yang spesifik yang tinggi karena 

memiliki berat jenis rendah, serat alam lebih mudah didapat dan merupakan 

sumber daya alam yang diolah kembali tanpa mengandung racun  dan harganya 

jauh lebih murah dibandingkan dengan fiber glass. 

Bahan alternatif serat kelapa atau Cocos Nucifera selama ini dikenal sebagai 

tanaman yang sangat mudah untuk didapatkan dan manfaatnya juga sangat 

banyak, karena hampir semua bagian dari kelapa bisa diolah atau dimanfaatkan 

oleh manusia. Maka dari itu kelapa sering kali dianggap sebagai tumbuhan 

serbaguna bagi penduduk diwilayah pesisir, dari segi ekonomi tumbuhan kelapa 

ini sudah digunakan bagi para pengrajin sebagai bahan utama usahanya. Dari 

uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang komposit dengan cara 

memvariasikan sudut serat alam. Serat alam yang digunakan adalah serat kelapa 

dengan penelitian ini diharapkan ada masukan bagi pengembangan industri 

material komposit yang diperkuat serat alam sehingga potensi sumber daya alam 

penghasil serat dapat lebih meningkatkan pemanfaatannya menjadi suatu produk 

yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi dimasyarakat.(Edi T, 2013) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang 

masuk kedalam aspek penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh variasi serat sabut kelapa terhadap kekuatan mekanik 

komposit. 
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2. Bagaimana pengaruh penambahan fraksi berat serat sabut kelapa terhadap 

sifat mekanik komposit terhadap uji tarik dan uji impack. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sifat mekanik atau kekuatan material komposit dengan 

menggunakan penguat serat sabut kelapa dan serat fiber. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fraksi berat serat sabut kelapa terhadap sifat 

mekanik bahan komposit terhadap uji tarik dan uji impack pada material 

komposit. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak menyimpang lebih jauh, maka dalam 

penelitian ini diberi batasan masalah sebagai berikut: 

 Penelitian yang dilakukan adalah uji tarik dan impack pada spesimen 

komposit. 

 Serat yang digunakan adalah serat kelapa dengan jenis kelapa dalam 

dengan varietas kelapa hijau. 

 Matriks yang digunakan pada penelitian ini adalah matriksresin polyester. 

 Lebar serat 3mm dan tebal serat 0,3 mm. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan berupa hasil penelitian dalam bidang material 

khususnya material komposit yang memanfaatkan sumber daya alam yang 

dapat diperbarui. 
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2. Sebagai bahan acuan untuk memahami proses pembuatan komposit serta 

untuk pengembangan tahap selanjutnya. 

3. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan manufaktur material 

komposit berbasis bahan serat alam untuk menunjang pembangunan 

industri khususnya dalam penguasaan teknologi material. 

 

 


