
` 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 
 

     Kemajuan jaman dan berkembangnya teknologi di bidang komposit, membuat 

kehidupan di bidang komposit semakin dinamis. Menurut (Lawrence H, 1992) 

komposit merupakan kombinasi dari dua atau lebih komponen yang menyatu 

menjadi satu bahan. Termasuk dalam kelompok tersebut yaitu bahan yang diperkuat 

oleh serat, dan kombinasi yang memanfaatkan sifat khusus beberapa material. Sifat 

bahan yang menyatu dalam komposit dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah. 

Bahan komposit mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan bahan 

konvensional seperti logam. Kelebihan tersebut pada umumnya dapat dilihat dari 

beberapa sudut yang penting seperti sifat-sifat mekanikal dan fisikal, keupayaan 

(reliability), dan biaya (Gibson, 1994).  

     Menurut (Maryanti, Sonief, & Wahyudi, 2011) Komposit didefinisikan sebagai 

kombinasi antara dua material atau lebih yang berbeda bentuknya, komposisi 

kimianya, dan tidak saling melarutkan antara materialnya dimana material yang 

satu berfungsi sebagai penguat dan material yang lainnya berfungsi sebagai 

pengikat untuk menjaga kesatuan unsur- unsurnya. Secara umum terdapat dua 

kategori material penyusun komposit yaitu matrik dan reinforcement. Matriks dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu termoplastik dan termoset. 
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Di Indonesia, penggunaan komposit sudah di mulai sejak tahun 1980 yang 

memanfaatkan fiber glass untuk pembuatan bodi kapal keruk dan kapal TNI AL. 

Pada tahun 2000 berkembang dengan memanfaatkan fiber carbon yang 

digunasebagai bodi bus, kemudian pada tahun 2005 fiber glass dan fiber carbon 

dikembangkan pada bodi mobil prototype di dunia pendidikan Indonesia. Pada 

tahun 2010 pengembangan komposit beralih dari serat sintesis ke serat alami 

(Pui.ristekdikti.go.id., 2016). 

Menurut (Ghosh, 2003) serat alami memiliki berbagai keunggulan dibanding 

serat sintetis diantaranya, ramah lingkungan, dapat di daur ulang (renewable), 

keberadaannya yang melimpah, dan harganya yang murah. Material yang berasal 

dari alam merupakan solusi yang dapat digunakan selain ramah lingkungan juga 

dapat mengurangi jumlah sampah yang ada. Salah satu alternatif yang bisa 

digunakan untuk pengganti serat sintetis adalah serat kenaf.  

Kenaf adalah jenis tanaman yang mudah dibudidayakan di daerah tropis seperti 

Indonesia. Kenaf sangat potensial untuk industri secara global karena kandungan 

selulosanya tinggi. Kandungan serat alam umumnya terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin. Selulosa dari serat alam memiliki struktur yang tersusun 

dalam micro-fibrils dilingkupi oleh dua komponen utama, yaitu : hemiselulosa dan 

lignin.(Purwanto, Wijayanti Dwi Astuti, Harini Sosiati, 2014). Serat alam kenaf 

(hibiscus cannabinus), termasuk tanaman pendek berasal dari Afrika, tumbuhan ini 

banyak tumbuh liar di daerah tropis. Tanaman kenaf  pada waktu dulu hanya 

merupakan tanaman sebagai sayur dan pakan ternak (Ashori, Harun, Raverty, & 

Yusoff, 2006). Menurut penilitian sifat mekanik serat kenaf dari (Hariyanto, 2009), 
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serat kenaf memiliki rata-rata kekuatan serat tunggal sebesar 30.18 MPa, Kekuatan 

tarik minimum 22.04 Mpa, dan kekuatan tarik maksimum sebesar 38.32 Mpa. 

Kayu  Akasia (Acacia    mangium Wild)  adalah  tanaman  asli  yang banyak 

tumbuh  di  wilayah Papua Nugini, Papua Barat dan Maluku.Tanaman ini pada 

mulanya dikembangkan di Malaysia Barat dan selanjutnya di Malaysia Timur, yaitu 

di Sabah dan Serawak. Di Indonesia sejak dicanangkan pembangunan HTI pada 

tahun 1984, kayu Akasia telah dipilih sebagai salah satu jenis favorit untuk ditanam 

di areal HTI. Begitu juga di Propinsi Lampung, budidaya kayu akasia sangat 

meningkat tajam   bahkan tidak hanya pada areal yang luas tetapi sudah  

dibudidayakan pada pekarang rumah (Eko Nugroho & Jurusan, 2016). 

Limbah serbuk gergaji akasia dari proses pengergajian kayu jumlahnya cukup 

melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya untuk 

mengurangi volume limbah tersebut adalah memanfaatkan limbah sebagai bahan 

baku komposit. 

Variasi penelitian komposit juga dapat dengan membuat kombinasi serat alam 

dan partikel serbuk gergaji batang kayu menjadi komposit hybrid (terdiri atas 2 atau 

lebih reinforced). Salah satu partikel yang dapat menjadi pengisi (filler) adalah 

serbuk gergaji batang kayu akasia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sifat mekanis dari komposit alami serat kenaf dan serbuk kayu 

akasia. Sebagai perwujudan dari penerapan pemikiran tersebut maka penulis 

memilih judul “Komposit Hibrid Epoxy Berpenguat Serat Kenaf dan Serbuk Kayu 

Akasia Terhadap Kekuatan Tarik dan Impak”. Dengan adanya penelitian ini 
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diharapkan dapat membantu dunia industri otomotif untuk pengembangan material 

komposit alam. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka diperoleh suatu 

rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana kekuatan mekanik dari serbuk kayu akasia. 

b. Bagaimana kekuatan mekanik pada komposit hybrid epoxy berpenguat serat 

kenaf dan serbuk kayu akasia  terhadap kekuatan tarik dan impak. 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

     Adapun tujuan dari pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui kekuatan mekanik dari serbuk kayu akasia. 

b. Untuk mengetahui  kekuatan mekanik pada komposit hybrid epoxy 

berpenguat serat kenaf dan serbuk kayu akasia  terhadap kekuatan tarik dan 

impak. 

1.4 Batasan Masalah 
 

Agar pembahasan lebih terarah, maka ruang lingkup penelitian ini diberikan 

batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini dari bahan komposit serat kenaf dan serbuk kayu akasia.  

b. Variasi perbandingan volume serat kenaf dan sebuk akasia  

c. Matriks yang digunakan pada penelitian ini adalah matriks/resin epoxy. 
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d. Katalis yang digunakan memiliki senyawa MEKPO 

e. Pengujian komposit berupa uji impak dan uji tarik. 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian analisis sifat mekanik komposit serat 

serat kenaf dan serbuk akasia melalui pengujian impak dan uji tarik pada bumper 

mobil adalah sebagai berikut. 

a. Bagi mahasiswa 

Untuk menambah pengetahuan tentang kekuatan mekanik pada komposit 

hybrid epoxy berpenguat serat kenaf dan serbuk kayu akasia  terhadap 

kekuatan tarik dan impak. 

b. Bagi Industri 

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memilih alternatif material 

yang lebih murah dan ramah lingkungan serta memiliki kekuatan yang baik. 

c. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan 

material alam sebagai solusi pembuatan material baru dan pemanfaatan 

serbuk akasia selain digunakan sebagai bahan papan partikel. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan peneliti selanjutnya 

dalam penelitian yang berkaitan dengan kekuatan mekanik pada komposit 

hibrid epoxy berpenguat serat kenaf dan serbuk kayu akasia  terhadap 

kekuatan tarik dan impak. 




