
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 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 skala besar (Pramuko I. Purboputro, 

2006). Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih 

material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, dimana sifat 

mekanik dari masing-masing material pembentuknya berbeda (Matthews & 

Rawlings, 1994 ). Bahan komposit pada umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu serat 

sintetik (syntetic fiber) sebagai bahan pengisi dan matriks sebagai bahan pengikat 

serat. Dari campuran tersebut, akan dihasilkan material komposit yang mempunyai 

sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. 

 Seiring perkembangannya, bahan pengisi komposit tidak hanya serat sintetis 

(fiber) tetapi juga menggunakan serat alami (natural fiber). Mundar (2013) 

menyatakan komposit serat alam memiliki keunggulan lain bila dibandingkan 

dengan serat sintetis, komposit serat alam sekarang banyak digunakan karena 

jumlahnya banyak dan lebih ramah lingkungan karena mampu terdegradasi secara 

alami serta harganya yang terjangkau dibanding serat sintetis. Pengembangan serat 

alami sebagai penguat material komposit ini sangat baik, mengingat ketersediaan di 

Indonesia yang melimpah. Misalnya dengan pemanfaatan serat bambu, serat nanas, 

serat tebu, serat pisang dsb.  

 Adjiatmoko dkk (2014) menyatakan matriks adalah material pengikat yang 

memiliki fungsi sebagai media transfer beban ke penguat, melindungi penguat dari 

lingkungan dan menahan penyebaran retakan. Sedangkan (Reinforcement) memiliki 

fungsi memberikan kontribusi kekuatan sangat besar pada material tersebut. Matriks 

polimer sebagai media pengikat merupakan bahan komposit yang paling sering 

digunakan, disebut juga polimer serat (FRP-Fiber Reinforced Polymers or Plastics). 

Bahan ini menggunakan suatu polimer berbahan resin sebagai matriknya, dan suatu 

jenis serat seperti kaca, karbon dan aramid (Kevlar) sebagai penguatnya. 

 Matriks polimer memiliki beberapa jenis, diantaranya thermoplastic dan 

thermoset. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada 

proses pembentukan, dengan menggunakan komposit matriks thermoplastic seperti 

polipropilen, temperature adalah faktor penting dan sangat berpengaruh pada proses 

pembentukan. Mardiyati (2016) menyatakan polipropilen adalah salah satu jenis 
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plastik yang umum digunakan dalam industry otomotif untuk aplikasi seperti 

dashboard, seating, bumpers, cladding, saluran pendingin udara, interior dan 

exterior trim. Keunggulan diantaranya yaitu ketahanan kimia serta weatherability 

yang baik, densitas yang lebih rendah dibandingkan beberapa jenis termoplastik lain 

seperti Polietilena, memiliki kestabilan dimensi dan ketahanan impact yang baik 

serta sifat mampu proses yang sangat baik.  

 Kastiawan dkk (2020) telah melakukan penelitian hubungan waktu tahan 

dan ukuran partikel bottom ash terhadap sifat mekanik komposit polypropylene, 

dimana hasil karakteristik sifat mekanik dari komposit polypropylene bahwa nilai 

kuat tarik tertinggi adalah 49,9 Mpa, naik sekitar 45 % dari nilai kuat tarik 

polipropilen murni yaitu 34 Mpa. Sedangkan untuk kekuatan tekuk komposit terjadi 

peningkatan hampir 153 %, dari kekuatan tekuk polipropilen murni 41 Mpa menjadi 

103,6 Mpa.  

 Mekar (2015) telah melakukan penelitian kelayakan dari batu karang 

sebagai campuran bahan beton pengganti agregat kasar. Salah satu jenis partikel 

pengisi yang akan dipakai sebagai penguat adalah serbuk batu karang. 

 Penelitian material komposit kali ini, menggunkan polipropilen sebagai 

matrik dan serbuk batu karang sebagai pengisi. Dampak dari ukuran batu karang 

dengan waktu penahanan yang berbeda adalah pengaruh yang ingin diketahui 

terhadap sifat mekaniknya. Batu karang diperoleh dengan memanfatkan pecahan 

terumbu karang mati yang terletak di daerah pesisir pantai akibat terbawa ombak 

seperti di daerah Desa Ngimboh Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

 Bagaimana pengaruh sifat mekanik pada material komposit dengan matrik 

polimer Polypropylene yang diisi serbuk batu karang sebagai pengisi berdasarkan 

pada ukuran partikel dan waktu tahan (holding time). 
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1.3 Batasan Masalah 

 Pada analisa ini akan banyak permasalahan yang akan muncul dan 

berkembang, oleh karena itu penulis mengambil batasan masalah sebagai berikut: 

1. Matriks yang digunakan adalah termoplastik polypropylene (90%) 

2. Bahan penguat yang digunakan adalah serbuk batu karang (10 %) dengan 

ukuran mesh 200-250, 250-300 dan 300-350. 

3. Pengujian yang dilakukan adalah uji tarik, uji bending, uji impak dan 

morpologi material (SEM) 

4. Spesimen yang diuji sesuai standart ASTM D638-03, ASTM D790-07, dan 

ASTM D265-03. 

5. Temperatur pengecoran 170   

6. Pengadukan bahan material selama 20 menit berkecapatan 30 rpm 

7. Tekanan yang diberikan sebesar 25         selama 5 menit 

8. Holding time 0, 5 dan 10 menit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sifat mekanik 

pada material polimer Polypropylene dengan penambahan serbuk batu karang 

sebagai pengisi berdasarkan pada ukuran partikel dan waktu tahan (holding time). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian adalah: 

1. Dapat memberikan informasi kepada peneliti lain tentang pengaruh ukuran 

partikel batu karang sebagai pengisi dan waktu tahan terhadap sifat mekanik 

2. Pemanfaatan batu karang mati yang terdampar di tepi pantai 

3. Dapat digunakan referensi inovasi atau objek penelitian orang lain. 

 


