
 

 

 

I.PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Serat merupakan material yang umumnya jauh lebih kuat dari matriks dan 

berfungsi memberikan kekuatan tarik. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

fungsi serat adalah sebagai penguat bahan untuk memperkuat komposit 

sehingga sifat-sifat mekaniknya lebih kuat, kaku, tangguh, dan lebih kokoh bila 

dibandingkan dengan tanpa serat penguat. [Hesti, 2009] 

 

Pada dewasa ini teknologi komposit serat mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Pada dasarnya serat dibagi menjadi dua yaitu serat alami (natural fibers) 

dan serat buatan (synthetic fibers). Serat banyak dimanfaatkan di dunia 

perindustrian, seperti pabrik pembuat tali, industri tekstil, industri kertas, 

karena mempunyai kekuatan yang tinggi, serat sangat baik untuk material 

komposit. Perkembangan komposit tidak hanya komposit sintesis saja tetapi 

juga mengarah ke komposit natural dikarenakan keistimewaan sifatnya yang 

dapat didaur ulang atau terbarukan, sehingga mengurangi konsumsi petrokimia 

maupun gangguan lingkungan hidup. [Evi, 2008] 

 

Pemanfaatan serat alam (natural fibers) seperti serat ijuk, kenaf, serat sabut 

kelapa, serat bambu, abaca, rosella, serat nanas, serat jerami, serat pisang dan 
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serat alami yang lain yang biasa dimanfaatkan sebagai material temuan yang 

bersifat inovatif, bahkan gagasan yang menajupkan terutama untuk bahan baku 

industri material komposit, yakni serat ijuk. Indonesia merupakan salah satu 

negara  penghasil serat ijuk di dunia dengan kapasitas 164389 ton/ tahunnya 

dan provinsi Lampung menghasilkan serat ijuk sebesar 2004 ton/tahun. 

 

Serat ijuk  adalah serat alam yang berasal dari pohon aren. Dilihat dari bentuk, 

pada umumnya bentuk serat alam tidaklah homogen. Hal ini disebabkan oleh 

pertumbuhan dan pembentukan serat tersebut bergantung pada lingkungan 

alam dan musim tempat serat tersebut tumbuh. Aplikasi serat ijuk masih 

dilakukan secara tradisional, diantaranya digunakan sebagai bahan tali menali, 

pembungkus pangkal-pangkal kayu bangunan yang ditanam dalam tanah untuk 

mencegah serangan rayap, penahan getaran pada rumah adat Karo, saringan air 

dan lain-lain. Kegunaan tersebut didukung oleh sifat ijuk yang elastis, keras, 

tahan air, dan sulit dicerna oleh orgasme perusak.[ evi, 2008] 

 

Oleh karena itu, perlu diperhatikan untuk mempelajari serat ijuk agar dapat 

digunakan sebagai pengganti serat sintesis pada pembuatan material komposit. 

Komposit serat alam memilki keunggulan lain bila dibandingkan dengan serat 

gelas, komposit serat alam sekarang banyak digunakan karena jumlahnya 

banyak, lebih ramah lingkungan karena mampu terdegradasi secara alami, 

harganya pun lebih murah dibandingkan serat gelas dan densitas serat alam 

berada diantara 1,3 dan 1,5 gr/cm
3 

sementara serat gelas 2,5 gr/cm
3
.  

Sedangkan serat kaca sukar terdegradasi secara alami. Selain itu serat kaca juga 
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menghasilkan gas CO dan debu yang berbahaya bagi kesehatan jika serat gelas 

didaur ulang .  

 

Oleh sebab itu penelitian tentang sifat fisis dan mekanisnya serat ijuk ini 

dilakukan, karena serat ijuk memiliki persediaan yang melimpah dan sifat 

mekanik yang baik dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam pemilihan 

untuk dasar bahan alternatif pengganti serat gelas sehingga  tercipta bahan 

dasar (filler) komposit baru yang dapat digunakan dalam industri. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui kandungan komposisi kimia dalam serat ijuk 

2. Mengetahui sifat-sifat mekanik dari serat ijuk yaitu uji tarik statis. 

3. Mengetahui struktur serat dengan analisa hasil Photo Electron (Scannning 

Elektron Mikroscope) dan diameter serat ijuk dengan Mikrometer Sekrup. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman tentang penelitian bahan dasar (filler) material komposit. 

2. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan 

dalam hal bahan dasar (filler) komposit serat alam. 

3. Bagi industri dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam bahan 

dasar (filler) komposit yang terbuat dari serat alam, khususnya serat ijuk 
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sehingga akan meningkatkan nilai jual serat ijuk serta meningkatkan 

pendapatan masyarakat khususnya petani. 

 

D. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu 

1. Serat yang dijadikan sebagai bahan penelitian pada tugas akhir ini adalah 

serat ijuk. 

2. Penguukuran serat ijuk menggunakan mikrometer sekrup dengan   

mengelompokkan diameter serat ijuk yaitu 0.25-0.35 mm, 0.36-0.45 mm 

dan 0.46-0.55 mm. 

3. Pengujian sifat mekanik serat berupa uji kekuatan tarik statis 

4. Pengujian  sifat fisis yaitu komposisi kimia dan uji SEM. Uji komposisi 

kimia serat ijuk, yaitu selulosa, kadar air, kadar abu, dan lignin. Uji SEM 

(Scanning Electrone Microscope) dengan megambil salah satu sampel serat 

ijuk secara acak.   

5. Serat dengan tanpa perlakuan dan perlakuan alkali NaOH 5% selama 2 jam 

kemudian di oven dengan suhu 80 
0
C selama 15, 30, 60, dan 90 menit . 

 

E. Hipotesa 

Serat ijuk adalah serat yang belum digunakan secara optimal. Dengan  

melakukan pengujian komposisi kimia serat ijuk, uji tarik statis, dan 

mikrometer sekrup sehingga  diketahui modulus elastisitas, regangan, 

tegangan,  dan pengaruh diameter pada serat ijuk sehingga layak menjadi bahan 

(filler) komposit  dan dapat digunakan dalam industri. 
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F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

tugas akhir ini adalah  

 I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, hipotesa, serta sistematika 

penulisan laporan. 

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. 

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. 

IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan data-data yang diperlukan dan pembahasan 

tentang studi kasus yang diteliti yaitu pengujian komposisi kimia serat 

ijuk, uji tarik statis, dan diameter serat dengan  Mikrometer sekrup , 

struktur mikro dengan Scanning Electron Microscope (SEM) kemudian 

dianalisa. 
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V  : SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data yang diperoleh 

dan pembahasan dari penulis tentang studi kasus yang diambil. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan literatur-literatur atau referensi-referensi yang diperoleh penulis 

untuk menunjang penyusunan laporan penelitian 

LAMPIRAN  

Berisikan beberapa hal yang mendukung penelitian. 


