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BAB I 
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang. Dunia teknik merupakan salah satu bidang yang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Terobosan-terobosan baru senantiasa dilakukan dalam rangka mencapai suatu hasil yang dapat bermanfaat bagi umat manusia. Salah satunya adalah terobosan dalam teknologi tentang material atau bahan. Dalam aplikasi, tidak semua bahan dapat digunakan untuk peralatan yang sama karena perlu diketahui dulu orientasi peralatan yang akan dibuat, seperti jenis alat, kegunaan alat, lingkungan penggunaan alat, jangka waktu penggunaan, jenis kerusakan yang biasa terjadi pada alat tersebut, dan lain-lain. Sifat mekanik dari bahan merupakan salah satu faktor yang dijadikan acuan layak atau tidaknya bahan tersebut digunakan.
Penggunaan dan pemanfaatan material komposit dewasa ini semakin berkembang, seiring dengan meningkatnya penggunaan bahan tersebut yang semakin meluas mulai dari yang sederhana seperti alat-alat rumah tangga sampai sektor industri baik industri skala kecil maupun industri skala besar. Komposit mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bahan teknik alternative lain seperti kuat, ringan, tahan korosi, ekonomis dsb. Serat serabut kelapa merupakan salah satu material natural fibre alternatif dalam pembuatan komposit secara ilmiah pemanfaatannya masih dikembangkan, karena masih terbatasnnya informasi tentang penggunaan serat pandan wangi sebagai material komposit.
	Pengembangan komposit dengan menggunakan serat dari sabut kelapa sebagai penguat didalam  pembuatan komposit sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Hanida (2007) dimana didalam penelitianya menggunakan serat sabut kelapa sebagai penguat dalam komposit sandwich menunjukan bahwa sifat mekanik komposit polyester sabut kelapa menunjukan peningkatan dengan meningkatnya presentase berat dan panjang serat sabut kelapa. Sedangkan penggunaan serat dari pelepah kelapa sendiri belum banyak dilakukan dan dikembangkan serta informasinya masih sangat terbatas. Menurut Adiyatno  (2009) dalam artikelnnya yang berjudul pelajaran dari pohon kelapa menyatakan bahwa pohon kelapa (coco nifera) adalah sejenis pohon dari keluarga palem yang biasa tumbuh didaerah pantai di Negara-negara tropis. Pohon kelapa punya banyak kegunaan bagi manusia, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya. Batang kelapa begitu kokoh dan kuat dan batang kelapa tersebut dapat digunakan sebagai jembatan untuk melintasi sungai dan kali. Dapat pula digunakan sebagai tiang penyangga rumah.
	Dengan demikian penggunaan serat pelepah kelapa ini sebagai salah satu bahan penguat pembuatan material komposit dapat dikembangkan. Pengembangan serat pelepah kelapa sebagai material komposit ini sangat dimaklumi mengingat dari segi ketersediaan bahan baku serat alam, Indonesia memiliki bahan baku yang cukup melimpah.
	
Rumusan Masalah
Serat pelepah kelapa sebagai elemen penguat sangat menentukan sifat mekanik dari komposit karena meneruskan beban yang di distribusikan oleh matrik. Orientasi serat pelepah kelapa yang dikombinasi dengan polyester sebagai matrik, akan dapat menghasilkan komposit alternatif yang bermanfaat dalam dunia industri. Dengan memvariasikan panjang serat dan volume serat pada suatu komposit bisa mempengaruhi kekuatan tarik material komposit, varasi panjang serat 2 cm, 4 cm, 6 cm dan komposisi volume serat 5 %, 10%, 15%, diharapkan akan menghasilkan kekuatan tarik dan ketangguhan impact komposit yang bervariasi untuk mendukung pemanfatan komposit alternatif.



Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :
Mengetahui pengaruh panjang serat dan komposisi volume serat pelepah kelapa terhadap peningkatan kekuatan tarik dan ketangguhan impact komposit serat pelepah kelapa dengan matrik resin polyester.
Manfaat dalam penelitian ini adalah :
	Bagi Ilmu Pengetahuan
	Dapat mengetahui pengaruh panjang serat terhadap kekuatan tarik dan ketangguhan impact komposit pelepah kelapa.

Dapat mengetahui pengaruh komposisi volume serat terhadap kekuatan tarik dan ketangguhan impact komposit pelepah kelapa
	Bahwa serat pelepah kelapa dapat digunakan sebagai material pembuat komposit
Serat pelepah kelapa merupakan serat yang berasal dari alam, yang mudah didapatkan dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan yang berguna.
	Bahwa komposit merupakan material yang tahan terhadap korosi.
	Bagi Bidang Industri
	Dapat memberikan masukan bagi industri manufaktur dan permebelan

Dapat dijadikan sebagai lapangan usaha karena biaya untuk pembuatan komposit tidak terlalu mahal.
	Bagi Masyarakat
	Bahwa pohon kelapa merupakan pohon yang serba guna, bukan hanya batang, daun, pelepah, buah, dan sabutnya saja, tetapi seratnya juga dapat diolah menjadi bahan yang berguna untuk dijadikan sebagai fiber natural untuk pembuatan komposit.

Batasan Masalah
Agar permasalahan yang dibahas tidak melebar maka perlu diadakan pembatasan masalah sebagai berikut :
	Bentuk spesimen yaitu : 
	Untuk uji tarik komposit menurut standar ASTM D 3039 
	Untuk uji Impact komposit menurut standar ASTM D 265

 Menggunakan fraksi volume serat pelepah  kelapa 5, 10, 15 (%volume) dan panjang serat 2 cm, 4 cm, dan 6 cm, dengan menggunakan Resin polyester sebagai bahan pengikat.
	Serat yang dipakai adalah serat pelepah kelapa yang diambil dari bagian kulit bagian tengah.
	Serat diperlakukan dengan direndam dalam larutan NaOH dengan konstentrasi 4 % selama satu jam.
	Benda uji dibuat dengan cara hand lay up dan dengan penekanan secara manual menggunakan kaca sebagai cetakan dan penekanan.
	Pengujian komposit berupa Uji kekuatan Tarik dan Uji ketangguhan  Impact.

Tempat Penelitan
Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Metalurgi Teknik Mesin dan Laboratorium Struktur dan Bahan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram.

Hipotesis 
Dalam penelitian ini akan dibuktikan bahwa semakin panjang serat pelepah kelapa yang digunakan, maka kekuatan tarik dan ketangguhan impactnya akan semakin meningkat. Dan semakin banyak komposisi volume serat pelepah kelapa yang digunakan, maka kekuatan tarik dan ketangguhan impactnya akan semakin besar.


