
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Indonesia Memiliki sumber hayati melimpah, Indonesia juga kaya bahan serat 

alam. Pemanfaatannya sebagai bahan komposit yang ramah lingkungan 

berpotensi menggantikan logam dan plastik. Salah satu sumber serat itu adalah 

serat rami yang layak digunakan untuk rompi antipeluru, tabung gas, hingga 

kaki palsu. Kembali ke alam untuk menggunakan bahan yang ramah 

lingkungan kini menjadi gerakan yang meluas di dunia. Salah satu sumber 

hayati yang digunakan dan dikembangkan pemanfaatannya adalah serat dari 

tumbuh tumbuhan. 

 

Jumlah tumbuhan yang mengandung serat atau selulosa melimpah di Indonesia 

dan beberapa telah dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku 

industri pulp kertas dan dissolving pulp untuk serat rayon. Selama ini ada 

sekitar 11 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan bahan selulosanya, baik 

yang berasal dari batang, buah, maupun daun, yaitu pisang abaka, kelapa, 

kapas, nanas, tami, sisal, flax (Linum usitatissimum), jute, mesta, dan jerami. 

Di antara berbagai serat alam yang ditemukan di Indonesia, menurut pakar 

komposit dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Prof Dr Tresna P 
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Soemardi, paling tidak dua bahan serat, yaitu pisang abaka dan rami, 

berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk yang berkualitas dan 

bernilai tinggi. 

 

Menurut penelitian Agus Heriyanto (2009) tentang Pengaruh Fraksi Volume 

Komposit Serat Knaf dan Serat Rayon Bermatrik Poliyester Terhadap 

Kekuatan Impactdan Tarik  dimana Komposit tersusun terdiri dari serat kenaf / 

rayon dengan matriks poliester tipe 2504 dengan hardener MEKPO. Variabel 

utama penelitian yaitu variasi fraksi volume serat 10%,15%, dan 20%. 

Spesimen dan prosedur pengujian tarik dan impactizod mengacu pada standart 

ASTM D 638 – 03 dan ASTM D 256 - 03.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan fraksi volume serat 

10%,15%, dan 20%. mampu meningkatkan kekuatan tarik dan kekuatan impak. 

Kekuatan tarik tertinggi pada komposit serat rayon sebesar 51.23 MPa lebih 

tinggi dibandingkan dengan kekuatan tarik komposit serat kenaf sebesar 28,35 

MPa pada Vf = 15%. Sedangkan kekuatan impacttertinggi pada komposit serat 

rayon sebesar 0.031 J/mm2 lebih tinggi dibandingkan dengan komposit serat 

kenaf sebesar 0.014 J/mm2 pada Vf =20%. 

 

M. Budi Nur Rahman, dan Totok Suwanda (2010) tentang Pengaruh Fraksi 

Volume Serat terhadap Peningkatan Kekuatan ImpactKomposit Berpenguat 

Serat Nanas-Nanasan (Bromeliaceae) Kontinyu Searah dengan Matrik 

Unsaturated Poliyester di dapat hasil kekuatan impactmeningkat secara linier 
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seiring dengan penambahan fraksi volume serat. Nilai kekuatan impact 

dipengaruhi oleh nilai energi patah dan luas penampang komposit yang diuji 

Kekuatan impactkomposit dengan kandungan serat 34,44% dan 39,85% sama, 

yaitu sebesar 0,0046 J/mm2. Hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan impact 

komposit optimum pada fraksi volume sekitar 35%. Hal ini berlaku untuk 

proses manufaktur dengan metoda cetak tekan. Penambahan jumlah serat 

menyebabkan peningkatan ketahanan komposit terhadap beban kejut 

pendulum.  

 

Reza Adhan (2014) Dalam Penelitiannya yang berjudul Kekuatan Impact 

Komposit Epoxy Berpenguat Serat Ijuk (Arenga Pinnata Merr) menjelaskan 

bahwa energi impactkomposit berpenguat serat ijuk 3cm, 6cm, 9cm lebih 

tinggi di bandingkan dengan epoksi murni dengan presentasi kenaikan sebesar 

241,94% untuk variasi 3cm, untuk variasi 6cm 301,3% dan untuk variasi 9cm 

sebesar 350,01%. Hal ini di karenakan adanya serat sebagai pengisi sehingga 

serat ikut menahan beban impak.  

 

Untuk serat 3cm nilai tertinggi ada pada spesimen B1 yaitu sebesar 7,336kj/m2 

dan yang terendah pada spesimen B5 dengan nilai sebesar 5,168kj/m2. Untuk 

serat 6cm nilai terbesar pada spesimen C1 dengan nilai sebesar 9,620kj/m2 dan 

terendah pada spesimen C4 sebesar 5,730kj/m2. Untuk variasi serat 9cm nilai 

terbesar pada spesimen D1 dengan nilai 9,342kj/m2 dan terendah pada 

spesimen D4 dengan nilai sebesar 7,027kj/m2. 
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B. Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kekuatan impact komposit serat rami dengan variasi 

panjang serat 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. 

2. Untuk mengetahui struktur ikatan matrix polyester dan serat rami melalui 

photo Scanning Electron Microscope (SEM).   

 

 

C.  Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini, yaitu: 

1. Sifat mekanik yang diamati adalah kekuatan impact komposit serat rami. 

2. Resin yang digunakan adalah resin jenis thermoset yaitu resin polyester. 

3. Perbandingan fraksi volume antara matrix dan serat. 

4. Bahan pengisi komposit sebagai spesimen adalah serat rami.  

5. Perbandingan serat dengan matriks adalah 10 % serat dan 90% polyester. 

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

 

 

D. Hipotesa  

 

Dari penelitian kekuatan impact komposit polyester berpenguat serat rami ini 

dengan variasi panjang serat 2cm, 4cm, dan 6cm di harapkan pada ukuran 6 cm 

menjadi yang terbaik dikarenakan panjang serat rami yang tidak jauh berbeda 

dengan ukuran panjang spesimen. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, batasan 

masalah dan sistematika penulisan laporan yang digunakan. 

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat tentang landasan teori yang berkenaan dengan batasan masalah 

yang ditinjau. 

3. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini  menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 

pengambilan data pada pelaksanaan penelitian. 

4. BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi data hasil pengujian dan pembahasan bahan komposit. 

5. BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran  yang diambil dari 

pembahasan masalah. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan laporan 

tugas akhir. 

   LAMPIRAN 

Berisi beberapa lampiran yang diperoleh yang digunakan sebagai 

penyempurnaan laporan tugas akhir. 

 

 


