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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia teknologi yang sudah maju sekarang ini, material komposit sudah 

mulai diperhitungkan untuk menjadi bahan pengganti baja. Komposit yang 

merupakan material yang mudah untuk didaur ulang merupakan suatu keharusan 

teknologi saat ini. Pada dasarnya komposit adalah gabungan dua material atau lebih 

yang berbeda, dimana salah satu dari material tersebut digunakan sebagai material 

induk (matrik) dan material yang lain digunakan sebagai material pengisi (filler). 

Komposit hibrida bermatriks thermoplast poly vinyl chloride (PVC) bertujuan 

untuk menciptakan material yang kuat dan serat alam dipilih karena mempunyai 

beberapa keunggulan sifat diantaranya, low density, low cost, dan ramah 

lingkungan, contohnya serat kenaf, sisal, dan jute (Mallick, 2007).   

Sisal (Agave sisalane) merupakan tumbuhan yang berasal dari Meksiko yang 

sudah mulai banyak dibudidayakan di berbagai negara. Daun sisal yang mempunyai 

panjang sekitar 1,5 m dilakukan proses penyeratan sehingga diperoleh serat sisal 

yang mempunyai ciri lebih kaku dibanding serat lain. Serat sisal ini banyak 

digunakan sebagai bahan baku tali karena mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. 

(Joseph et.al, 1996) menyebutkan setiap serat sisal yang berdiameter 100µm - 

300µm mempunyai kandungan lignin 4% - 5%, dan selulosa 85% - 88%. Serat sisal 

seringkali digunakan sebagai tali temali, jaring jala, serta keset karena sifatnya yang 

kuat, tidak mudah mulur, dan tahan terhadap air. Dengan demikian serat sisal cocok 

digunakan sebagai material pengisi (filler) komposit untuk raket tenis. Akan tetapi 

serat alam sisal mempunyai sifat hidrofilik (berpolar) sedangkan matriks polimer 

bersifat hidrofobik (tidak berpolar) yang berlawanan secara kompabilitas 

mengakibatkan lemahnya ikatan antar muka (interfacial adhesion) serta sulit 

terdispersi secara homogen antara serat dan matriks. Kesulitan tersebut dapat 

diatasi dengan melakukan perlakuan kimia pada serat dengan larutan alkali NaOH. 

Sosiati (2015) menunjukan bahwa perlakuan alkalisasi NaOH 6% mampu merubah 
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struktur permukaan serat alam sehingga dapat meningkatkan daya ikatan serat 

terhadap matriks. 

Serat karbon merupakan serat sintetis yang mempunyai sifat karakteristik yang 

paling tinggi dibandingkan dengan serat sintetis lainnya. Namun kelemahan dari 

serat karbon adalah serat karbon kurang mengikat dengan matriks pada komposit 

polimer, sehingga serat karbon perlu diberi perlakuan sebelum digunakan sebagai 

filler dari sebuah komposit polimer (Zhang dkk, 2004). Lin dkk, (2008) meneliti 

tentang komposit bermatriks geopolimer dengan filler serat karbon. Variasi panjang 

serat karbon yaitu 2 mm, 5 mm, 10 mm didapatkan hasil uji bending tertinggi pada 

panjang serat 5 mm dengan hasil 91,3 MPa. 

Pengalaman penelitian serat alam dan serat sintetis yang diaplikasikan untuk 

peralatan olahraga ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan komposit 

hibrida serat alam dan serat sintetis dengan variasi yang lebih luas lagi. Oleh karena 

itu, pada penelitian ini akan dibuat material komposit hibrida PVC dengan bahan  

penguat serat sisal dan serat karbon dengan sifat mekanik unggul serta memenuhi 

standar material perangkat olahraga. Serat karbon yang difabrikasi dipotong 

sepanjang 5 mm mengacu pada Lin dkk (2008) dimana menyebutkan bahwa 

panjang serat karbon 5 mm memiliki tegangan bending tertinggi. Perbandingan 

komposisi filler dengan Matriks adalah 20/80 (%). Variasi spesimen dibedakan 

dengan perbandingan komposisi serat karbon dan serat sisal (1:2, 1:1, dan 2:1). 

Material komposit hibrida akan diuji tekan (bending) untuk mengetahui kekuatan 

mekanis dari komposit. Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik perubahan nilai 

sifat mekanis dan struktur akan dilakukan pengujian scanning electron microscope 

(SEM). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana proses pembuatan komposit hibrida dengan filler serat sisal 

alkalisasi NaOH dan serat karbon alkalisasi nitrogen cair. 

2. Bagaimana pengaruh fraksi volume serat sisal/serat karbon terhadap 

sifat bending komposit ? 

3. Bagaimana korelasi antara struktur permukaan patahan hasil pengujian 

bending terhadap kekuatan mekanis material komposit menggunakan 

SEM ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penggunaaan serat sisal dan serat karbon sangat banyak. Maka dari itu 

batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Serat sisal yang digunakan didapat dari Balai Penelitian Tanaman 

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

2. Pengujian mekanis yang dilakukan pada komposit ini adalah pengujian 

bending dengan standar ASTM D790 dan uji penyerapan air 

menggunakan standar ASTM D570. 

3. Perbandingan volume serat/matriks adalah 20/80. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan material komposit 

hibrida matriks PVC berpenguat serat sisal dan serat karbon material yang 

memenuhi standar perangkat olahraga melalui beberapa langkah berikut: 

1. Membuat material komposit hibrida PVC dengan filler serat sisal alkalisasi 

NaOH dan serat karbon alkalisasi nitrogen cair. 

2. Mengetahui pengaruh variasi volume serat sisal/serat karbon terhadap sifat 

bending. 
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3. Menganalisa korelasi antara struktur permukaan patahan hasil uji bending 

terhadap kekuatan bending menggunakan foto makro dan SEM. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat : 

1. Menghasilkan material komposit hibrida PVC berpenguat serat 

sisal/karbon yang difabrikasi menggunakan metode press panas (hot press) 

sesuai dengan standar industri. 

2. Dapat menghasilkan material komposit hibrida sisal/karbon yangdapat 

diaplikasikan untuk bidang olahraga. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Penyusunan laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka serta dasar teori. Tinjauan pustaka 

memuat uraian sistematis hasil dari penelitian yang sebelumnya sudah 

dilakukan oleh orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dasar 

teori dijadikan sebagai pemecah masalah yang berbentuk uraian kualitatif 

atau model matematis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, alat dan bahan yang 

digunakan, proses penelitian dan proses pengujian spesimen komposit. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang perhitungan laju keausan, kekerasan, dan kuat tarik 

komposit, serta analisa hasil patahan komposit setelah uji tarik yang dilihat 

menggunakan SEM dan foto makro. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan 

dan memberi masukan berupa saran yang membangun lebih baik 

kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


