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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penggunaan bahan-bahan alami sebagi komposisi variasi dalam kekuatan 

tarik komposit C-PMC merupakan sebuah variasi yang sangat ramah lingkungan, 

dalam variasi komposisi kali ini menggunakan komposisi tempurung kalapa dan 

bonggol jagung sebagai campuran Resin untuk mengetahui kekuatan tarik pada 

suatu material yang akan di uji. 

Tempurung kelapa kebanyakan hanya dianggap sebagai limbah industri 

pengolahan kelapa ketersediannya yang melimpah di anggap sebagi masalah 

lingkungan, namaun Renewebel, dan murah. Arang tempurung kelapa ini dapat 

diolah lagi sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi yaitu sebagai 

karbon aktif atau arang aktif, (Budi,2012) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chereminisoff , komposisi 

kimia tempurung kelapa adalah seperti berikut: Sellulosa 26,60 %, Lignin 29,40 %, 

Pentosan 27,70 %, Solvent ekstraktif 4,20 %, Uronat anhidrid 3,50 %, Abu 0,62 %, 

Nitrogen 0,11 %, dan Air 8,0. Dalam hal ini arang dari tempurung kelapa yang 

menghasilkan karbon akan di buat komposisi variasi campuran pada material untuk 

di uji kekuatan tariknya. (Chereminisoff, 1978) 

Bonggol jagung merupakan salah satu limbah pertanian yang sangat 

potensial di manfaatkan untuk dijadikan arang aktif. Komposisi kandungan bonggol 

jagung terdiri dari Air 9,6 %, Abu 1,5 %, Hemiselolusa 36,0 %, Lignin 6,0 %, 

Pektin 3,0 %, Pati 0,014 %. Dan dalam kandungan senyawa berkarbon, yaitu 

selulosa (41%) dan Hemiselolusa (36%) yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa 

bonggol jagung borpotensi sebagai bahan pembuat arang aktif dan dalam penelitian 

kali ini di gunakan sebagai variasi material untu di uji kekuatan tarik. (Lorenz & 

Kulp, 1991)  

Berdasarkan kajian-kajian literature di atas terdapat banyak kandungan 

karbon sebagai variasi komposisi meterial untuk di uji kekuatan tariknya, dengan 

menggunakan karbon dari tempurung kelapa , bonggol jagung dapat meminimalisir 
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barang yang di anggap sebagai sampah atau limbah dan dapat juga mengurangi 

limbah yang ada di Indonesia. 

 Dalam sebuah peneltian yang di lakukan oleh Ummul Habibah Hasyim 

(2018), melakukan penelitian tentang sifat kimia serbuk tempurung kelapa dan 

bonggol jagung sebagi matriks komposit, dalam sebuah penelitianya serbuk kelapa 

dan serbuk bonggol jagung di campur dengan resin (yang sudah di tambah katalis) 

dengan perbandingan 30% : 70%, untuk penelitian kali ini menggunakan variasi 

dari serbuk bonggol janggung dengan perbandingan  5% : 95%, 10% : 90%, 15% : 

85%, 20% : 80% dan juga untuk serbuk tempurung kelapa dengan perbandingan  

5% : 95%, 10% : 90%, 15% : 85%, 20% : 80%Untuk di uji kekuatan tarik dari 

campuran karbon dan resin tersebut. 

Diharapkan pada penelitian ini adanya inovasi baru dalam pengembangan 

teknologi material komposit C-PMC berpenguat pada karbon dari tempurung 

kelapa, bonggol jagung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas, maka didapatkan masalah :  

1. Bagaimana pengaruh carbon bonggol jagung terhadap kekuatan uji tarik pada 

komposit C-PMC dan bentuk patahanya serta nilai porositas 

2. Bagaimana pengaruh carbon tempurung kelapa terhadap kekuatan uji tarik 

pada komposit C-PMC dan bentuk patahanya serta nilai porositas. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini mendapatkan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh carbon tempurung kelapa terhadap kekuatan tarik pada 

komposit C-PMC dan bentuk patahanya serta nilai porositas. 

2. Mengetahui pengaruh carbon tempurung kelapa terhadap kekuatan tarik pada 

komposit C-PMC dan bentuk patahanya serta nilai porositas. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari proses penelitian ini, manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah :  

1. Hasil penelitian ini sangat di harapkan adanya inovasi baru dalam 

perkembangan teknologi material komposit variasi jenis karbon dari 

tempurung kelapa dan bonggol jagung yang ada di Indonesia. 

2. Bisa memberikan sumbangsih bagi pemerintah Indonesia. Karena dengan 

di temukan bahan alternatif bagi pengganti dari variasi jenis karbon dari 

tempurung kelapa dan bonggol jagung. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya pembahasan, maka dalam penelitian ini difokuskan 

pada penelitian sebagai berikut : 

1. Matrik yang digunakan adalah Resin Polyester Yakulac 157 BQTN-EX. 

2. Jenis karbon yang digunakan dari tempurung kelapa dan bonggol jagung. 

3. Perencanaan komponen alat serta pembuatannya yang meliputi langkah 

kerja pembuatan spesimen yang di uji, waktu pengujian dan biaya. 
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