
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Komposit merupakan gabungan dari dua buah material atau lebih 

[1]. Komposit sudah digunakan oleh masyarakat mesir kuno sekitar 3000 

tahun yang lalu, dimana jerami digabungkan dengan lilin untuk menjadi 

bahan bangunan [2]. Tembok yang digunakan pada zaman dahulu terbuat 

dari campuran bahan jerami dan juga lilin. Komposit sendiri terus 

dikembangkan hingga saat ini, untuk menghasilkan material yang lebih 

maju. 

Kelebihan komposit seperti Bobot yang ringan, meningkatkan usia 

pemakaian, dan tahan dari karat sehingga komposit mulai diaplikasikan 

pada pesawat terbang, kendaraan bermotor, kapal laut, dan perabotan rumah 

tangga [3]. Akan tetapi, komposit memiliki beberapa kekurangan seperti 

struktur yang kompleks, dan butuh dana yang cukup besar untuk melakukan 

proses fabrikasi komposit [1]. Selain itu, komposit sintetis juga tidak ramah 

lingkungan. Oleh karena itu, dikembangkan lah komposit dari serat alami 

seperti serat rambut, serat kenaf, dan rumput teki. 

Rambut merupakan salah satu bagian pada tubuh manusia dan 

memiliki berbagai fungsi. Hasil potongan rambut tersebut umumnya akan 

menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai pengganti bahan komposit 

yang tidak alami. Rambut manusia memiliki kandungan kimia utama 

sebesar 88-96% protein α-keratin sehingga potensi penggunaan komposit 

berdasarkan serat rambut manusia ini cukup besar [4].  

Kekuatan dari komposit dapat ditingkatkan salah satunya dengan 

menggunakan perlakuan kimia dengan memberikan perlakuan alkali seperti 

NaOH. Berdasarkan penelitian [5] menyatakan bahwa perlakuan NaOH 

selain digunakan untuk menguatkan komposit, digunakan untuk 

menghilangkan kadar lignin dan selulosa. Lamanya jangka waktu dari 

perlakuan NaOH terhadap serat alam yang diujikan dapat mempengaruhi 

kekuatan dari material komposit serat rambut tersebut. Waktu yang 
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diperlukan harus tepat pada titik tertentu, karena jika terlalu lama material 

tersebut tidak akan sekuat material yang direndam sesuai pada titik 

tertingginya.  

Penggunaan serat rambut sebagai penguat dapat beresiko dengan 

terjadinya fiber pull out. Fiber pull out merupakan jenis kegagalan mekanis 

dari komposit tersebut. Hal ini dikarenakan oleh lapisan luar rambut (lignin) 

yang dapat menghalangi ikatan [6]. Oleh karena itu, perlakuan alkali dengan 

menggunakan NaOH diperlukan untuk menguatkan material komposit serat 

rambut tersebut sebagai penguat agar dapat meningkatkan mechanical 

bonding antara serat rambut dan matrik.  

Selain serat rambut manusia, serat boehrmia nivea juga memiliki 

potensi yang cukup besar. Tanaman boehrmia nivea merupakan tanaman 

yang sangat mudah untuk tumbuh pada daerah tropis [7]. Tanaman 

boehrmia nivea juga memiliki berbagai keunggulan yaitu kekuatan tarik, 

daya serap air, dan juga tahan bakteri dan kelembapan. Saat ini penelitian 

terkait komposit hybrid serat boehrmia nivea dan serat rambut manusia 

belumbanyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian terkait komposit hybrid 

serat boehrmia nivea dan serat rambut manusia perlu dikaji lebih dalam agar 

dapat menghasilkan penelitian yang akurat serta dapat diaplikasikan.  

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian 

kali ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh fraksi volume komposit hybrid serat rambut 

manusia dan Boehmeria Nivea terhadap kekuatan tarik? 

2. Bagaimana pengaruh fraksi volume komposit hybrid serat rambut 

manusia dan Boehmeria Nivea terhadap kekuatan bending? 

3. Bagaimana variasi fraksi volume dapat menghasilkan hasil uji 

bending yang baik untuk komposit hybrid serat rambut manusia dan 

Boehmeria Nivea? 

4. Bagaimana variasi fraksi volume dapat menghasilkan hasil uji tarik 

yang baik untuk komposit hybrid serat rambut manusia dan 

Boehmeria Nivea? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian kali ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh fraksi volume komposit 

hybrid serat rambut manusia dan Boehmeria Nivea terhadap 

kekuatan tarik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fraksi volume komposit hybrid serat 

rambut manusia dan Boehmeria Nivea terhadap kekuatan bending  

1.4 Manfaat 

 Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pengetahuan berdasarkan penelitian terkini terkait 

komposit hybrid serat rambut manusia dan Boehmeria Nivea 

dengan variasi fraksi volume. 

2. Pengembangan bidang ilmu material komposit, khususnya 

komposit yang terbuat dari serat alami serat rambut manusia dan 

serat boehrmia nivea. 

1.5 Batasan Masalah 

Dengan tujuan untuk mempertajam dan membuat penelitian ini lebih 

terfokus, dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah yang 

dijadikan acuan seperti berikut: 

1. Standar uji untuk uji flexural atau uji bending adalah ISO 178. 

2. Standar uji untuk uji tarik adalah ASTM D3039. 

3. Standar uji yang digunakan untuk uji densitas adalah ASTM C271. 

4. Resin yang digunakan merupakan resin polyester. 

5. Pebandingan fraksi volume matrik dengan serat sebesar 80%:20%. 

6. Alkali yang digunakan adalah 5% NaOH. 

7. Benda uji dibuat dengan teknik cetak tekan tanpa perlakuan panas. 

8. Cetakan 200mm x 250mm x 5mm. 

9. Resin yang digunakan adalah Polyester Resin Yukalac C-108B. 

10. Perbandingan fraksi volume 12H/8J, 15H/5J, 12J/8H, 15J/5H. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi dari penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:  

1. Studi literatur mengenai komposit hybrid serat rambut manusia dengan 

serat boehrmia nivea dan fraksi volume pada komposit yang dilakukan 

dengan cara mencari beberapa referensi buku serta jurnal-jurnal yang 

terkait pada penelitian tugas akhir ini. 

2. Desain dan perancangan alat press yang digunakan untuk membuat 

material komposit. 

3. Pengolahan serat rambut manusia dan serat boehrmia nivea sebagai 

penguat komposit. 

4. Pembuatan material komposit hybrid serat rambut manusia dan serat 

boehrmia nivea dengan menggunakan metode compression moulding pada 

alat press. 

5. Pengujian tarik dan bending pada spesimen menggunakan alat Universal 

Testing Machine. 

6. Analisis data yang didapat pada pengujian yang telah dilakukan untuk 

mendapatkan fraksi volume terbaik pada komposit hybrid serat rambut 

manusia dan serat boehrmia nivea. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I:   Berisi mengenai tentang pendahuluan, menjelaskan latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup dan metodologi yang dilakukan dari penelitian 

tugas akhir ini. 

BAB II:  Berisi mengenai penjelasan dasar-dasar teori dari penelitian ini, 

tinjauan pustaka yang berisi mengenai topik-topik yang mendukung 

penelitian tugas akhir ini seperti dasar teori material komposit, 

matrik, serat rambut manusia, anyaman pada serat dan pengujian-

pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

BAB III: Berisi mengenai metodologi penelitian dari penelitian tugas akhir 

ini, seperti waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, peralatan dan 

bahan yang digunakan pada penelitian, gambaran umum penelitian, 
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tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, langkah-langkah 

pengujian dan pengambilan data pada penelitian tugas akhir ini. 

BAB IV: Berisi mengenai hasil data dan analisis dari penelitian tugas akhir 

ini, menjelaskan data yang dihasilkan, perhitungan data dan analisis 

dari hasil penelitian. 

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian 

tugas akhir ini. 

  


