
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini penggunaan komposit semakin berkembang, baik dari segi 

penggunaan, maupun teknologinya. Penggunaannya tidak terbatas pada bidang 

otomotif saja, namun sekarang sudah merambah ke bidang-bidang lain seperti 

rumah tangga dan industri. Hal ini disebabkan oleh tingkat ekonomis yang relatif 

lebih murah untuk pembuatannya dan kekuatannya dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan. Seiring dengan perkembangannya, saat ini komposit tidak hanya 

menggunakan serat sintetis seperti fiber glass, serat karbon, dan serat asbestos 

saja, namun sudah ada bahan penguat dari serat alam karena dinilai lebih murah, 

ramah lingkungan dan mudah untuk didapatkan di alam Indonesia. Oleh karena 

itu, saat ini banyak penelitian tentang komposit yang menggunakan serat alam 

sebagai bahan pengisinya, salah satunya adalah komposit berpenguat serat ijuk. 

 

Jika dibandingkan dari harganya, serat ijuk lebih murah harganya dibandingkan 

dengan serat sintetis seperti fiberglass, karena serat ijuk merupakan serat alam 

yang berasal dari pohon aren (Arenga Pinnata Merr) yang banyak terdapat di 

Provinsi Lampung, dengan data penghasilan ijuk untuk di ekspor dari Provinsi 

Lampung adalah sebesar 265 Ton pada tahun 2003 dan kemudian pada tahun 
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2004 meningkat menjadi 638,75 Ton [Lampung Dalam Angka, 2007]. Dengan 

penghasilan serat ijuk yang begitu banyak, potensinya sangatlah bagus untuk 

diolah menjadi bahan penguat pada komposit karena dapat meningkatkan daya 

guna serat ijuk tersebut sehingga dapat menambah profit untuk petani ijuk. 

 

Beberapa industri otomotif besar di Eropa saat ini pun telah menggunakan 

komposit serat alam untuk pembuatan produknya, seperti PT. Toyota di Jepang 

telah memanfaatkan bahan komposit berpenguat serat kenaf sebagai komponen 

panel interior mobil. Selain itu, produsen mobil Daimler-Bens telah 

memanfaatkan serat abaca sebagai penguat bahan komposit untuk dashboard. 

Selain itu, Mercedes S Class bahkan telah menggunakan komposit serat alam pada 

27 bagian interiornya. Alasannya, penggunaan serat alam ini lebih disukai karena 

disamping biayanya relatif lebih murah juga bersifat ramah lingkungan.  

 

Selain itu ada juga industri otomotif yang menggunakan teknik penggabungan 

serat alam dengan serat sintetis, seperti yang dilakukan oleh Isamu Terasawa, dkk. 

Teknik ini digunakan oleh P.T. Mitsubishi untuk karpet dan pelapis bagian dalam 

pada mobil. Dengan cara menggabungkan antara Polybutylene succinate (PBS) 

dan serat bambu, didapatkan kekuatan impact sebesar 15,5 kJ/m2 

 

Untuk dapat membandingkan kekuatan komposit yang lebih baik dan lebih 

terjangkau harganya, maka dapat dilihat beberapa penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Gautam S. Chandekar, dkk tentang komposit serat 

fiberglass dengan matriks epoxy dengan pengujian impact pada kecepatan rendah. 
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Pada ketinggian jatuh bandul tertinggi, yaitu 0,61 meter dan ketebalan rata-rata 

spesimen adalah 4,713 kekuatan impact rata-ratanya adalah 6,957 J/mm2. 

 

Berdasarkan penelitian Basuki Widodo tentang Analisa Sifat Mekanik Komposit 

Epoksi dengan Penguat Serat Pohon Aren (ijuk) Model Lamina Berorientasi 

Sudut Acak (Random), didapatkan data perhitungan dari pengujian dengan fraksi 

berat serat bahwa kekuatan impact tertinggi pada fraksi berat serat 40% sebesar 

11,132 kJ/m2. Hal ini disebabkan oleh beban yang diterima spesimen saat 

pengujian impact berlawanan dengan arah serat (transverse stress) sehingga 

patahan yang terjadi hanya pada bagian yang mengalami pemusatan tegangan 

karena secara alami, komposit serat bersifat anisiotropik yang tinggi, sifat 

maksimum akan tercapai jika seluruh fiber diluruskan dalam arah sumbu fiber. 

 

Aji Prasetyaningrum, dkk telah melakukan penelitian optimasi proses pembuatan 

serat eceng gondok untuk menghasilkan komposit serat dengan kualitas fisik dan 

mekanik yang tinggi dengan menggunakan matriks polyester. Dari penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa semakin panjang serat maka harga impact akan semakin 

menurun, kekuatan maksimumnya terjadi pada panjang serat 50 mm, dengan 

kekuatan harga impact 2,344 kJ/m2. Alasan dari penggunaan eceng gondok pada 

penelitian ini adalah karena mudah didapat, murah dan dapat mengurangi polusi 

lingkungan. Namun kelemahan dari pemilihan eceng gondok ini adalah 

pengambilan seratnya sulit dan kekuatan seratnya rendah. 
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Evi Christiani juga telah melakukan penelitian dengan ijuk serat pendek sebagai 

bahan pengisi komposit dengan menggunakan resin polyester sebagai bahan 

matriksnya, dan dilakukan pengujian impact dengan variasi berat serat dan 

panjang serat. Dari penelitian tersebut terdapat 9 jenis spesimen berbeda fraksi 

berat serat dan panjang seratnya. Kekuatan impact rata-rata relatif meningkat 

nilainya, seiring dengan meningkatnya fraksi serat dan juga panjang seratnya. 

Dengan variasi fraksi berat 2,0; 3,0; dan 4,0 gram dan variasi panjang serat 50, 

100 dan 150 mm pada masing-masing variasi berat menghasilkan kekuatan rata-

rata impact sebesar 7,241 J/mm2. Kekuatan impact terbesar didapatkan pada fraksi 

berat 4,0 gram dengan panjang serat 100 mm, yaitu 9,30 kJ/m2. 

 

Berdasarkan penelitian Imam Munandar, serat ijuk pada diameter 0,3 mm 

mempunyai kekuatan tarik yang paling tinggi yaitu sebesar 208,22 MPa, regangan 

sebesar 0,192% dan modulus elastisitas yang tinggi sebesar 1,07 GPa. Kekuatan 

tarik terendah didapatkan dari serat berdiameter 0,5 mm yaitu kekuatan tari k 

173,43 MPa, tegangan yang tinggi sebesar 0,37%, dan modulus elastisitas yang 

rendah sebesar 0,46 GP. 

 

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan diatas, maka dapat dilihat bahwa 

kekuatan serat ijuk sebagai bahan pengisi komposit cenderung lebih baik 

dibandingkan dengan serat eceng gondok, maka dari itu peneliti melakukan 

penelitian komposit serat ijuk menggunakan resin epoxy yang diharapkan lebih 

baik dan lebih murah dibandingkan komposit Epoxy berpenguat fiberglass, 

komposit epoxy berpenguat serat sabut kelapa dan komposit polyester berpenguat 
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serat ijuk karena serat ijuk diharapkan mampu menutupi sifat getas dari komposit 

berbahan epoxy itu sendiri. Selain itu komposit epoxy berpenguat serat ijuk ini 

diharapkan menjadi pertimbangan untuk penggunaan di bidang otomotif seperti 

body mobil maupun sebagai dashboard yang kekuatan impact-nya baik. 

  

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan impact 

dari komposit epoxy berpenguat serat ijuk. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, pengujian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang material komposit. 

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan aspek 

ilmu pengetahuan tentang material teknik. 

3. Menambah profit untuk petani ijuk, karena tanamannya yang berdaya guna 

tinggi. 

4. Bagi akademik, penelitian ini berguna sebagai referensi tentang komposit 

serat alam. 

5. Dengan hasil yang dicapai maka akan bisa digunakan untuk memberikan 

sumbangsih, khususnya komposit dengan penguat serat ijuk. 
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1.4. Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Bahan pengisi komposit sebagai spesimen adalah serat ijuk dengan 

orientasi acak 

2. Serat ijuk yang digunakan diasumsikan berpenampang silinder dengan 

diameter 0,25 – 0,35 mm. 

3. Perlakuan alkali NaOH 5% selama 2 jam dengan pemanasan 15 menit. 

4. Resin yang digunakan adalah jenis thermoset, yaitu resin epoxy. 

5. Pengujian sifat mekanik komposit berupa uji impact. 

6. Pengujian struktur serat dengan Scanning Electron Microscope (SEM). 

7. Panjang serat ijuk adalah 30 mm, 60 mm dan 90 mm. 

8. Perbandingan serat dengan matriks adalah 20 % serat dan 80% epoxy. 

 

1.5. Hipotesa 

Dari penelitian tentang kekuatan impact komposit epoxy berpenguat serat ijuk ini 

diharapkan didapatkan hasil uji impact yang terbaik dari variasi panjang serat 30 

mm, 60 mm dan 90mm karena sifat kegetasan dari epoxy tersebut dapat ditutupi 

oleh serat ijuk dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan interior dari mobil. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut :  
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BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, hipotesa, serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

Berisikan landasan teori dari beberapa literatur yang mendukung 

pembahasan tentang studi kasus yang diambil, yaitu sifat-sifat 

mekanik serat ijuk dengan perlakuan alkali. Dasar teori ini 

dijadikan sebagai penuntun untuk memecahkan masalah yang 

berbentuk uraian kualitatif atau model matematis. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam 

pelaksanaan penelitian yaitu tentang diagram alur penelitian, 

penyiapan spesimen uji, pembuatan spesimen uji, serta pengujian 

mekanis serat. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan data-data yang diperlukan dan pembahasan 

tentang studi kasus yang diteliti yaitu pengujian impact dan 

struktur serat dengan  Mikroskop Optik lalu kemudian dianalisa. 

BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data yang 

diperoleh dan pembahasan dari penulis tentang studi kasus yang 

diambil. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan literatur-literatur atau referensi-referensi yang diperoleh 

penulis untuk menunjang penyusunan laporan penelitian 

LAMPIRAN  

Terdiri dari data-data gambar yang mendukung atau hal-hal lain 

yang dianggap perlu. 

 


