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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus mengalami 

pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk ini berpengaruh 

terhadap perkembangan sektor industri, tak terkecuali pada industri otomotif dan 

transportasi. Dewasa ini Indonesia mengalami pertumbuhan di sektor industri 

transportasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2003 jumlah total mobil penumpang 

yang diproduksi berjumlah 3.792.510 unit. Namun 10 tahun kemudian meningkat 

drastis sekitar 202% menjadi 11.484.514  unit (bappenas.go.id). Hal ini menjadikan 

industri otomotif sebagai industri yang dapat berperan penting untuk mendorong 

pertumbuhan industri nasional dan perekonomian Indonesia.  

Para pelaku industri otomotif terus berupaya untuk menemukan terobosan-

terobosan baru agar terus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang 

dihasilkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merubah bahan dasar 

komponen yang akan dibuat. Perubahan bahan yang digunakan juga dapat 

dimanfaatkan kembali (recycle) agar tercipta revolusi hijau dalam dunia industri  

Salah satu bukti konkrit diantaranya adalah pada tahun 2015 Uni Eropa menerapkan 

regulasi yang tertuang dalam European Union’s Directive on end-life of 

vehicle/ELVs, dimana semua komponen mobil harus menggunakan material yang 

95% dapat di daur ulang, dan atau 85% material yang digunakan haruslah dapat  

di-recycle (Peijs, 2003).  

Perubahan yang dapat dilakukan salah satunya yaitu mengganti jenis 

material yang digunakan. Namun material tersebut sebaiknya memenuhi beberapa 

persyaratan diantaranya harga murah, ringan namun memiliki kualitas yang unggul. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang material, maka dipilihlah 

material yang memenuhi persyaratan tersebut, salah satunya yaitu material 

komposit yang ringan dan biaya produksi relatif murah (Jatmiko, 2005).  
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Material komposit adalah gabungan antara dua jenis bahan atau lebih yang 

memiliki sifat yang berbeda, sehingga dihasilkan material komposit yang 

mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material 

penyusunnya. Dewasa ini banyak para pelaku industri modern di negara maju yang 

mengembangkan teknologi komposit polimer. Indonesia merupakan negara 

penghasil pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Banyak hasil pertanian 

yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi namun belum dimanfaatkan secara 

optimal. Serat kenaf merupakan salah satu contoh jenis serat alam yang banyak 

digunakan sebagai karung goni. Untuk itu perlu adanya penelitian tentang serat 

kenaf untuk meningkatkan nilai perekonomian di Indonesia. 

Penelitian terdahulu tentang komposit serat alam antara lain mempelajari 

pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat mekanik (kuat tarik, kuat tekan dan 

ketangguhan) komposit kenaf/ polipropilen (Putra, 2013). Kenaf direndam pada 

larutan NaOH dengan variasi konsentrasi 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8% selama 2 jam. 

Komposit difabrikasi menggunakan metode hot press pada suhu 180°C selama 15 

menit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perlakuan 6% NaOH menghasilkan 

kekuatan tarik dan bending komposit paling tinggi yaitu sebesar  15,5 MPa dan 15,9 

MPa. Kekuatan impact komposit menurun pada serat tanpa perlakuan alkali  yaitu 

sebesar 34,7 KJ/m2.  

Prasad, et al., (2015) meneliti tentang sifat fisik dan mekanik dari komposit 

serat sabut dengan matrik low density polyethylene (LDPE) untuk mengetahui 

pengaruh alkali dan compatibilizer. Serat sabut dialkalisasi dengan 5% NaOH dan 

ditambahkan compatibilizer Ma-g-LDPE 1%. Komposisi serat yang digunakan  

adalah 10-30 % berat dan komposit dibuat dengan metode compression molding. 

Hasil pengujian tarik menunjukkan bahwa komposisi serat dengan kandungan 20% 

berat memiliki sifat mekanik paling tinggi yaitu 10,96 MPa. Penambahan Ma-g-

LDPE menurunkan sifat mekanik komposit serat sabut/LDPE pada semua 

perbandingan berat. Dari pengamatan SEM hasil sampel uji tarik, ditunjukkan 

bahwa komposit serat sabut/LDPE memiliki ikatan yang baik. 

Kalaprasad, et al., (2004) juga meneliti tentang pengaruh panjang dan 

alkalisasi serat terhadap komposit sisal/glass dengan matriks LDPE. Hasil 
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menunjukkan bahwa serat yang mengalami proses alkalisasi 6% memiliki kekuatan 

mekanik yang optimum yaitu sebesar 31.83 MPa. Penambahan serat glass mampu 

menaikkan kekuatan tarik komposit sisal/glass matriks LDPE dibandingkan dengan 

komposit sisal matriks LDPE. Ini menunjukkan bahwa penambahan serat glass 

berpengaruh terhadap kekuatan mekanik komposit.  

Dari beberapa penelitian komposit yang dilaporkan, cenderung hanya 

menggunakan serat alam. Pada umumnya serat alam memiliki sifat hydrophilic 

yang tidak kompatibel dengan matriks thermoset/termoplast yang memiliki sifat 

hydrophobic. Perbedaan sifat alami yang dimiliki serat alam dan matriks polymer 

menyebabkan ikatan permukaan antar serat dan matriks menjadi lemah dan dapat 

menurunkan sifat mekanis komposit (Akil et al, 2011). Serat glass merupakan salah 

satu jenis serat sintetis. Penambahan serat glass diharapkan dapat meningkatkan 

ikatan serat dengan matriks dan kekuatan mekanik komposit. Oleh karena itu dibuat 

kombinasi serat alam dengan serat sintetis. Dengan melihat keunggulan sifat-sifat 

serat alam diharapkan dapat dibuat komposit hibrida dengan penguat serat 

alam/serat sintetis yang dapat meningkatkan sifat mekanik komposit. Célino, et al., 

(2013), mengungkapkan bahwa serat kenaf memiliki kekuatan tarik yang tinggi 

dibandingkan dengan serat sisal. Dengan melihat penelitian pada Kalaprasad, et al., 

(2004), diharapkan dengan menggunakan serat kenaf mampu menaikkan kekuatan 

mekanik komposit. Matriks polyethylene jenis low density polyethylene (LDPE) 

dipilih karena memiliki titik leleh yang cukup rendah yaitu sekitar  

105-110 °C sehingga parameter prosesnya lebih mudah untuk diproses pada saat 

fabrikasi (Budiyantoro, 2009). Selain itu matriks LDPE juga memiliki massa jenis 

yang rendah yaitu 0,925 g/cm3 sehingga dapat mereduksi berat komposit dan 

memiliki sifat komposit yang ringan (Callister, et al., 2014). 

Pada penelitian ini, komposit hibrida dengan menggunakan serat kenaf dan 

fiber glass (E-glass) sebagai penguat, serta polyethylene sebagai matriks difabrikasi 

dengan mesin hot press hasil rekayasa. Selanjutnya komposit hibrida dilakukan uji 

tarik dan permukaan patahan dari hasil uji tarik dikarakterisasi dengan 

menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM).  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka  rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi serat kenaf/E-glass terhadap uji tarik 

komposit hibrida kenaf/E-glass dengan matriks Polyethylene (PE)? 

2. Bagaimana korelasi struktur mikro dengan mode patahan dari komposit hibrida 

kenaf/E-glass dengan matriks Polyethylene (PE)? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mempermudahkan penulisan pada penelitian ini, maka penulis merasa 

perlu untuk membatasi permasalahan dan mengasumsikan beberapa variabel, agar 

apa yang dikerjakan dapat mudah dipahami dan dimengerti. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Serat yang digunakan adalah serat kenaf yang berasal dari Balai Penelitian 

Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), Malang, Jawa Timur. 

2. Mesin press hasil rekayasa dioperasikan secara manual pada suhu 170°C 

selama 15 menit dan tekanan 25 (± 2) Kg/cm2. 

3. Void yang terdapat pada material komposit dianggap sangat kecil sehingga 

dapat diabaikan. 

4. Distribusi serat kenaf/E-glass dianggap merata. 

5. Panjang serat kenaf/E-glass dianggap sama. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Membuat komposit hibrida kenaf/E-glass dengan matriks Polyethylene (PE) 

2. Mempelajari pengaruh variasi komposisi serat kenaf/E-glass terhadap kuat 

tarik komposit hibrida kenaf/E-glass dengan matriks Polyethylene (PE) 

3. Mengetahui korelasi struktur mikro dengan mode patahan dari komposit 

hibrida kenaf/E-glass dengan matriks Polyethylene (PE) 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada pengembangan 

keilmuan komposit serat alam. 

2. Meningkatkan nilai ekonomis serat kenaf. 

3. Menciptakan rekayasa komposit dari serat kenaf yang memiliki keunggulan 

sifat: kekuatan, ringan, tahan korosi dan ramah lingkungan. 

4. Dunia industri, khususnya industri otomotif dapat digunakan sebagai referensi 

bahan dasar dalam pembuatan eksterior mobil maupun interior mobil. 

1.6. Sistematika penulisan 

Adapun sistematika penulisannya adalah : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah dan asumsi, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka, dasar teori tentang pengertian 

komposit, klasifikasi komposit, serat kenaf, matrik, bahan plastik polyethylene, sifat 

mekanik komposit, kekuatan tarik, karakteristik penampang patahan material 

komposit. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan selama penelitian; 

proses pembuatan material komposit yang meliputi pemotongan, pencetakan, dan 

proses pengujian komposit 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil pengujian komposit yaitu pengujian tarik, pembahsan grafik 

hasil pengujian, dan hasil pengamatan struktur mikro. 

BAB V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran selama penelitian  


