
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komposit sudah digunakan dalam banyak industri di bidang olahraga, 

dengan berkembangnya industri olahraga di Indonesia membuat produsen 

olahraga ingin menciptakan produk olahraga berbahan komposit dengan 

keuntungan komposit adalah lebih murah ringan sehingga meningkatkan 

karakteristik, dan meredam getaran yang dapat menciderai tangan pemain. 

Sekarang perangkat olahraga masa kini mengunakan material komposit yang 

terdiri beberapa lapisan serat sintetis sebagai penguat (Ginta, 2006). Tetapi untuk 

serat sintetis mempunyai dampak negatif yang berdampak terhadap lingkungan. 

Oleh sebab itu kombinasi antara serat alam dan serat sintetis dibuat agar 

mengurangi dampak negatif tersebut. Komposit hibrida bermatriks thermoplast 

PVC bertujuan untuk menciptakan material yang kuat dan juga mengurangi 

dampak negatif dan serat alam dipilih karena mempunyai beberapa keunggulan 

sifat diantaranya, masa jenis rendah (low density), harga yang terjangkau (low 

cost), (Mallick, 2007). 

Pengembangan rangka raket dengan material komposit dilakukan pada 

tahun 1970-an dengan serat kontinue E-glass, karbon, dan kevlar. Meskipun lebih 

mahal dari rangka paduan, rangka komposit memiliki peredaman yang baik 

(Bishop, 1999). Bishop menunjukkan bahwa rangka komposit serat kontinue lebih 

kuat dari komposit injeksi, komposit dengan serat kontinue memiliki kerapatan 

serta viskositas yang lebih tinggi. 

Perkembangan penelitian komposit tentang serat alam telah menghasilkan 

sebuah produk raket tenis yang telah dilakukan oleh perusahaan LINEO. 

Komposit hibrida serat karbon dan serat rami memberikan kemampuan ketahanan 

menyerap getaran bola dengan baik serta meningkatkan performa pada rangka 

raket tersebut. 

Material komposit merupakan meterial yang tersusun dari 2 jenis material 

atau lebih yang memiliki sifat fisis dan mekanis yang berbeda. Bahan penyusun 



komposit pada umumnya terdiri dari 2 komponen, yaitu filler sebagai bahan 

penguat matriks sebagai bahan pengikat .Keunggulan material komposit sendiri 

jika dibandingkan dengan material logam adalah komposit sendiri memeliki sifat 

mekanik yang baik, tidak mudah korosi, bahan baku mudah diperoleh , dan juga 

harga yang murah ( Purwanto dkk,2006). 

Serat alam (natural fibre) merupakan serat alam yang bersifat 

biodegradable yang telah banyak di budayakan di Indonesia, baik yang berasal 

dari binatang (animal fibre), bahan tambang (mineral fibre) dan tumbuhan 

(vegetable fibre) (Kirby, 1963). Contoh dari serat alam yaitu 

kenaf,jute,rami,bambu, dan sisal. 

Sisal termasuk salah satu serat alam yang paling banyak digunakan untuk 

tali dan mudah dibudayakan. Sisal tumbuh liar di India sebagai pagar dan 

disepanjang rel kereta api. Produksi sisal di seluruh dunia mencapai 4,5 juta ton 

tiap tahunya. Tanzania dan Brazil merupakan negara dimana penghasil serat sisal 

terbesar. Serat sisal menagndung 78% sellulosa, 8% lignin, 10% hemi-sellulosa. 

Sifat mekanis serat sisal tergolong tinggi untuk kekuatan tarik serat sisal memiliki 

kekuatan tarik sebesar 450 MPa – 600 MPa dan untuk modulus elastisitasnya 

sekitar 26 GPa – 37 GPa (Kusumastuti, 2009). Serat sisal adalah serat yang 

dihasilkan dari tanaman sisal (Agave sisalana), untuk saat ini serat sisal sudah 

tersedia di Indonesia dan telah diproduksi di Balai Penelitian Tanaman Pemanis 

dan Serat Malang. Serat ini memiliki sifat sebagai penguat mekanis matriks (Li 

dkk, 2007). 

Wona dkk,(2005).Pernah melakukan penelitian pembuatan alternatif 

komposit sebagai bahan teknologi dengan memanfaatkan serat alami cantula dan 

daun tanaman agave dengan matriks poliester dengan variasi fraksi volume serat 

20%,30%,40%. Pada penelitianya di uji bending diperoleh hasil tegangan tertinggi 

dengan volume serat 40% didapatkan hasil sebesar 93,790 MPa dan terendah 

dengan volume serat 20% sebesar 59,160 MPa. 

Akan tetapi untuk penelitian tentang pembuatan komposit sebagai bahan 

alaternatif pembuatan perangkat olahraga dengan mengunakan filler serat sisal 

dan serat karbon dengan berbahan matriks PVC belum pernah dilaporkan atau 



diteliti sebelumnya. Oleh kerena itu, penelitian tentang perlakuan terhadap serat 

karbon yang digunakan sebagai pengisi komposit bersama serat sisal dengan 

matriks PVC belum pernah dilakukan dan dilaporkan sebelumnya. Penelitian ini 

mengkaji perlakuan alakalisasi terhadap serat karbondengan menggunakan 

nitrogen cair dengan dengan waktu perendaman selama 10 menit. Perbandingan 

serat terhadap matriks adalah 20:80 (% berat), sedangkan komposisi serat sisal 

dan karbon yaitu (1/2), (1/1), (2/1). Fabrikasi komposit hibrida dilakukan dengan 

metode hot press dengan pengaturan temperature 165° C selama 10 menit. Hasil 

komposit hibrida diuji mekanis bending dengan standar ASTM D-790 dan untuk 

mengetahui daya serap air pengujian dilakukan menggunakan standar ASTM D-

570. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses pembuatan komposit serat sisal tanpa 

perlakuan/karbon/PVC? 

2. Bagaimana pengaruh variasi perlakuan serat karbon terhadap sifat bending 

dan daya serap air komposit hibrid serat sisal/karbon/PVC ? 

3. Bagiaman korelasi antara struktur permukaan patahan hasil uji bending 

terhadap kekuatan mekanis material komposit mengunakan hasil foto makro 

dan SEM? 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini pemanfaatan serat sisal/karbon sebagai bahan komposit 

sangatlah luas , sehingga perlu diberi batasan sebagai berikut: 

1. Serat sisal yang digunakan berasal dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis 

dan Serat (Balitas), Malang, Jawa Timur, Indonesia. 

2. Pengujian sifat mekanis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji bending 

ASTM D 790 dan untuk pengujian fisis dilakukan penelitian uji daya serap 

air ASTM D 570. 



3. Perbandingan antara PVC/sisal/karbon 80:20 (% berat). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh bahan komposit serat sisal/karbon/PVC. 

2. Mengetahui pengaruh fraksi volume serat sisal/karbon/PVC terhadap sifat 

bending dan daya serap air pada komposit. 

3. Mengetahui korelasi antara struktur permukaan patahan sifat bending 

terhadap kekuatan mekanik material komposit mengunakan hasil pada foto 

makro dan SEM. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: 

1. Memanfaatkan daun sisal yang belum di manfaatkan secara 

optimal,sehingga akan memiliki nilai ekonomis yang lebih baik. 

2. Menjadi informasi yang bermanfaat untuk segi fundamental science dan 

teknologi serta aplikasi yang khususnya di bidang olahraga. 

3. Memberikan informasi ilmiah dari hasil pengujian bending dan 

pengujian daya serap air dari komposit serat sisal/karbon/PVC sebagai 

alternatif pembuatan raket tenis. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Penyusunan laporan tugas akhir ini dususun 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 LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka serta dasar teori, tinjauan pustaka 

memuat uraian sistematis hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh 



orang lain yang berhubungan denagn penelitian ini. Dasar teori dijadikan sebagai 

pemecah masalah 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 tegangan, modulus elastisitas dan 

regangan dari hasil uji bendingkomposit, serta hasil pengujian daya serap air d 

analisa hasil dari patahan komposit setelah uji bending yang dilihat mengunakan 

foto makro dan SEM. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan 

dan memberi masukan berupa saran yang membangun lebih baik kedepanya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


