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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi di lapangan bahwa, serat pohon 

aren dan serat sabut kelapa masih belum digunakan secara optimal dan masih diragukan 

kehandalannya serta belum ada penelitian material komposit tentang pencampuran dua jenis 

filler tersebut. Berdasarkan pertimbangan hal diatas, maka dilakukan penelitian tentang 

komposit dengan bahan pengisi serat sabut kelapa dan serat pohon aren sehingga dapat 

diketahui sifat mekanis untuk masing-masing komposisi variasi serat. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode eksperimental, volume matriks resin polyester sebanyak 60% dengan 

komposisi variasi serat sabut kelapa (0%, 5%. 10%, 15%, 20%) dan serat pohon aren(40%, 

35%, 30%, 25%, 20%). Standar pengujian yang digunakan yaitu JIS K 7113 (1998) yang 

kemudian akan diuji kekuatan tariknya. Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh penambahan serat pohon aren terhadap komposit serat 

kelapa terhadap kekuatan tarik. Nilai kekuatan tarik terbesar rata-rata mencapai 17,67 Mpa 

dengan fraksi volume serat sabut kelapa 20% dan serat pohon aren 20% dan nilai modulus 

elastisitasnya 257,1183 Gpa, hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa semakin tinggi 

komposisi campuran serat pohon aren terhadap komposit serat serabut kelapa maka nilai 

kekuatan tariknya akan semakin besar, dikarenakan sifat serat pohon aren yang kuat, lentur 

dan tidak berongga karena kandungan selulosa dalam serat pohon aren lebih rendah dari 

kandungan lignin. 

 

KATA KUNCI  : Komposit, Pengujian Tarik, Serat Sabut Kelapa, Serat Pohon Aren. 
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I. LATAR BELAKANG 

Sabut kelapa merupakan 

hasil samping, dan merupakan 

bagian terbesar dari buah kelapa 

(35%) dari bobot buah kelapa. 

Dengan demikian apabila secara 

rata-rata produksi buah kelapa per 

tahun adalah sebesar 5,6 ton, maka 

sebut kelapa yang dihasilkan 

(menjadi limbah) adalah 1,7 ton 

(Bank Indonesia, 2004). Potensi 

produksi sabut kelapa yang 

sedemikian besar belum 

dimanfaatkan sepenuhnya untuk 

kegiatan produktif yang dapat 

meningkatkan nilai tambahnya. 

Serat saut kelapa, atau dalam 

perdagangan dunia dikenal sebagai 

coco fiber, coir fiber coir yarm, 

coir mats, dan rugs. 

Serat sabut kelapa (Cocos 

nucifera) dan serat pohon aren 

(arenga pinnata) adalah serat alam 

yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk membuat komposit. 

Dari hasil observasi lapangan pada 

beberapa industri pembuatan sapu, 

sabut kelapa dan serat pohon aren 

hanya digunakan sebagai bahan 

baku untuk membuat sapu, keset, 

tali yang bernilai ekonomi rendah. 

Selain itu bagian serat yang 

berkualitas saja yang digunakan 

untuk pembuatan sapu dan 

sebagian besar di buang sehingga 

berpotensi menjadi limbah ( The 

Encyclopedia of wood, 1980). 

Limbah ijuk merupakan 

serat alami yang berwarna hitam 

yang bersifat lentur, liat, tidak 

mudah rapuh, dan tahan terhadap 

asam termasuk air laut yang 

mengandung garam. Sedangkan 

sabut kelapa memiliki sifat kuat, 

dapat menahan kandungan air dan 

unsur kimia pupuk, serta dapat 

menetralkan keasaman tanah, 

ramah lingkungan, juga tidak 

mudah terbakar atau memberikan 

asap beracun bila terbakar. 

Dengan memanfaatkan 

limbah serat pohon aren dan sabut 

kelapa sebagai bahan pengganti 

serat sintetis diharapkan akan 

mengurangi pencemaran terhadap 

lingkungan serta dapat 

meningkatkan nilai dari limbah 

tersebut dan diharapkan produk 

yang akan dihasilkan memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi serta dapat 

dimanfaatkan seluruhnya tanpa 

meninggalkan limbah yang lain 

atau sisa dari proses komposit 

tersebut
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II. METODE PENELITIAN 

a. Alat Penelitian  

Adapun alat penelitian yang 

digunakan timbangan digital 

mesin uji tarik model WDW 

E200, kaca bening dengan 

ukuran (200 x 200 x 10 mm
3
) 4 

buah, gelas ukur 1000 ml, sisir, 

perkakas pelengkap, dan roller 

b. Bahan Penelitian 

1. Serat Serat Pohon Aren dan 

Sabut Kelapa 

Merupakan bahan utama 

pembuata komposit yang 

berperan sebagai reinforcement 

(bahan penguat komposit). 

 

 

Gambar 2.1 Serat Pohon Aren 

dan Sabut Kelapa 

2. Resin Polyester 

Resin polyester 

merupakan bahan dasar 

dalam pembuatan komposit 

polimer. Bahan ini berfungsi 

sebagai matriks atau bahan 

perekat yang mengikat bahan 

penguat. 

3. Katalis 

Katalis adalah bahan 

yang digunakan sebagai 

pereaksi agar resin dapat 

mengeras serta mempercepat 

proses pengerasan dalam 

pembuatan komposit. Katalis 

ini berjenis metyl etyl keton 

peroksida (MEKPO). 

 

Gambar 2.2 Katalis 

c. Proses Pembuatan 

Spesimen Uji Tarik 

Proses pembuatan spesimen 

dilakukan dengan proses 

permesinan yang mengacu pada 

standar uji yang digunakan yaitu 

bentuk spesimen uji tarik 

berdasarkan standar JIS K 7113 

(1981). Setiap spesimen diberi 

label dengan catatan jenis variasi 

untuk menghindari kesalahan 

pembacaan.  

 

Gambar 2.3 Bentuk spesimen uji 

tarik JIS K 7113 

(1981). 

Gambar berikut menunjukkan 

spesimen uji tarik yang mengacu 

pada standart JIS K 7113 . 
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Gambar 2.4 Spesimen Uji Tarik 

d. Teknik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data 

dalam penelitian ini 

menggunakan Teknik Faktorial 

berdasarkan hasil eksperimen, 

sedangkan metode analisis of 

varians (ANOVA) dan 

pengelolaan dipergunaan dengan 

bantuan softwere Minitab 18 

Dalam pengelolaan akan 

dilakukan perhitungan untuk 

mendapatkan nilai hasil uji tarik 

yang meliputi nilai tegangan, 

regangan, dan modulus 

elastisitas.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dalam struktur penyusun 

serat, lignin berfungsi memberi 

kekakuan kepada tanaman, 

terlokalisasi pada permukaan 

lumen dan daerah dinding 

berpori untuk mempertahankan 

kekuatan dinding dan membantu 

transport air, lignin inilah yang 

menentukan sifat mekanik dari 

suatu serat. Komposit serat yang 

mengandung sedikit lignin maka 

komposit tersebut akan  

memiliki sifat fisik dan kekuatan 

yang baik, karena lignin bersifat 

rapuh dan kaku (Sunariyo, 

2008). 

Untuk memperbaiki sifat 

komposit serat sabut kelapa 

maka perlu ditambahkan serat 

lain yang memiliki kandungan 

lignin yang rendah. Dalam 

penelitian ini digunakan serat 

pohon aren yang memiliki sifat 

yang kuat tetapi lentur karena 

kandungan sellulosanya yang 

tinggi. Komposisi serat pohon 

aren dan serat sabut kelapa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kandungan Dalam 

Serat 

Parameter 

Serat 

Sabut 

Kelapa 

(%) 

Serat 

Pohon 

Aren (%) 

Selulosa 26,6 51,4 

Lignin 29,4 43,09 

Hemiselulosa 27,7 15,88 

Air 8 - 

Abu - 2,24 

Komponen 

Ektraktif 
4,2 - 

Uronat 

Anhidrat 
3,5 - 

 

Maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan semakin 

bertambahnya kandungan 

partikel pada komposit, 
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kerapatan antar partikel semakin 

tinggi dan partikel ikut 

membantu matrik dalam 

menompang beban saat 

dilakukan penarikan, dan oleh 

sebab itu komposit serat pohon 

aren 20% yang ditambahkan 

serat sabut kelapa 20% memiliki 

kekuatan tarik yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan 

komposit dengan variasi yang 

lain, Serta kandungan lignin 

yang rendah pada serat pohon 

aren juga memperkuat komposit 

serat sabut kelapa karena fungsi 

lignin yang memberi 

karakteristik suatu serat menjadi 

kaku namun rapuh. 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil 

eksperimen, analisa data, dan uji 

statistik yang telah dilakukan 

peneliti dengan judul “Pengaruh 

Komposit Sabut Kelapa (Cocos 

Nucifera) Dan Serat Pohon Aren 

(Arenga Pinnata) Terhadap 

Kekuatan Tarik, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh 

penambahan serat pohon aren 

terhadap komposit serat kelapa 

terhadap kekuatan tarik. Nilai 

kekuatan tarik terbesar rata-rata 

mencapai 17,67 Mpa dengan fraksi 

volume serat sabut kelapa 20% dan 

serat pohon aren 20% dan nilai 

modulus elastisitasnya 257,1183 

Gpa. Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin 

tinggi komposisi campuran serat 

pohon aren (0%, 5%. 10%, 15%, 

20%) terhadap komposit serat 

serabut kelapa (40%, 35%, 30%, 

25%, 20%) maka nilai kekuatan 

tariknya akan semakin besar.  
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