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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi bahan semakin pesat. Pemenuhan 

kebutuhan akan bahan dengan karakteristik tertentu juga menjadi faktor 

pendorongnya. Berbagai macam bahan telah digunakan dan juga penelitian 

lebih lanjut terus dilakukan untuk mendapatkan bahan yang tepat guna, salah 

satunya yaitu bahan komposit polimer. Kemampuannya yang mudah dibentuk 

sesuai kebutuhan, baik dalam segi kekuatan maupun keunggulan sifat-sifat 

yang lain, mendorong penggunaan material komposit sebagai bahan alternatif 

pengganti material logam konvensional pada berbagai produk yang dihasilkan 

oleh industri khususnya industri manufaktur.(Andri Daniel, 2007) 

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 material pengis(filler), baik berupa serat 

ataupun serbuk. Penggunaan filler ditujukan untuk meningkatkan nilai 

kekerasan suatu material komposit, meningkatkan keuletan bahan sehingga 
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tidak mudah retak atau pecah, berfungsi sebagai penguat, dan perbaikan 

deformasi thermal. Prosentase dari material yang digunakan sebagai 

pengisi(filler) pada komposit merupakan faktor penting untuk mendapatkan 

sifat mekanik komposit yang maksimal untuk mendukung pemanfaatan 

komposit. Contoh material pengisi(filler) yang biasa digunakan dalam 

campuran komposit yaitu: serat alami maupun serat buatan, bedak silica, 

kalsium karbonat, serat-serat kaca, logam dan karbon atau polymer yang lain. 

Pada saat ini, para ahli terus mengembangkan material yang digunakan 

sebagai pengisi(filler) pada material komposit, dimana nantinya akan 

menghasilkan suatu produk berdensitas rendah, kuat, dan kokoh. Salah satu 

material pengisi(filler) yang digunakan yaitu aerosil. Aerosil atau sering 

disebut juga erosiel atau bubuk silica merupakan preparat kimia jenis fumed 

silica yang didapatkan dari hasil reaksi antara hydrogen, oksigen dan silicon 

tetraklorida. Aerosil memiliki berbagai macam tipe, dimana dari setiap tipe 

yang diproduksi memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda (Evonic 

industrial, 1993). Saat ini aerosil sudah banyak dimanfaatkan di Indonesia 

antara lain sebagai campuran dalam pembuatan seal, pembuatan cat, 

campuran kosmetik, serta dimanfaatkan juga untuk campuran komposit. Dari 

uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang komposit dengan cara 

memvariasikan prosentase material pengisinya, dari penelitian ini diharapkan 

ada masukan bagi dunia industri untuk mengembangkan penggunaan material 

komposit guna mengurangi pemakaian material logam yang semakin 

melambung harganya dikarenakan sumber daya pembentuknya semakin 

menipis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang 

masuk kedalam aspek penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh prosentase aerosil yang digunakan sebagai filler 

terhadap kekuatan mekanik komposit? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh prosentase aerosil terhadap kekuatan mekanik 

komposit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan berupa hasil penelitian dalam bidang material 

khususnya material komposit. 

2. Sebagai bahan acuan untuk memahami proses pembuatan komposit serta 

untuk pengembangan tahap selanjutnya. 

3. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan manufaktur material 

komposit dengan menggunakan filler serbuk untuk menunjang 

pembangunan industri khususnya dalam penguasaan teknologi material. 

1.5 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 impact pada spesimen 

komposit. 



4 
 

 Material yang digunakan sebagai filler serbuk adalah aerosil® R 202 

 Material yang digunakan sebagai filler serat adalah jenis Glass-E 

 Matrik yang digunakan adalah Resin Yukalac 157 BQTN-EX 

 Dalam laporan tugas akhir ini tidak membahas reaksi kimia dari komposit 


