BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan beberapa hal pokok mengenai penelitian ini, yaitu latar
belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan
masalah pada penelitian, asumsi dalam penelitian serta sistematika pembahasan.
1.1 Latar Belakang
Indonesia termasuk daerah hutan hujan tropis yaitu berada disekitar garis
Khatulistiwa. Perbedaan suhu yang terjadi tidak terlalu tajam, suhu udara berada
diantara 23 oC hingga 38 oC. sinar matahari disiang dan sore hari menyebabkan
panas yang berlebih pada ruangan, suhu udara bisa mencapai 32 oC, hal tersebut
dikarenakan radiasi matahari bergabung dengan temperatur udara yang sudah tinggi
(Umiati, 2008). Untuk mengatasi suhu tinggi diiklim tropis, dapat digunakan serat
alam untuk mengurangi temperatur untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah
sebagai kotak pendingin. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim,
sehingga memiliki sumber daya dibidang kelautan yang melimpah salah satunya
adalah dibidang perikanan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menjaga
kualitas ikan dalam keaadan segar hingga ke tangan konsumen yaitu proses
penyimpanan. Pada dasarnya, mutu ikan tidak dapat diperbaiki hanya dapat
dipertahankan (Sodana, 2015). Salah satu metode untuk menjaga kesegaran, ikan
harus dijaga dalam suhu 0 oC dalam proses pendinginan sampai lebih rendah saat
proses pembekuan (Saputra, 2017).
Ada tiga cara untuk mempertahankan kesegaran ikan, yaitu dengan
menggunakan es, udara dingin (refigerasi), dan dengan air dingin atau chiller (Ilyas,
1983). Penyimpanan suhu rendah bertujuan untuk menghambat atau menghentikan
zat-zat dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan atau penurunan
mutu dan kerusakan. Secara umum, nelayan menggunakan es basah atau es balok,
namun penggunaan es balok memiliki berat yang bisa mengurangi muatan ikan di
kapal dan es basah cepat mencair (Abidin, 2017)
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Salah satu jenis kotak pendingin yang sering digunakan adalah Styrofoam
(Reda, 2018). Namun, sifat fisik, kimia dan biologis material jenis Styrofoam ini
tidak mudah terdegradasi (nondegradable) oleh mikroorganisme tanah , sehingga
pada saat material tersebut tidak digunakan lagi akan menyebabkan gangguan
kehidupan pada lingkungan. Untuk itu, perkembangan teknologi bahan panel
komposit telah bergeser dari panel komposit berpenguat serat sintetis menjadi panel
komposit berpenguat serat alam yang didorong oleh dampak negatif penggunaan
serat sintetis yang limbahnya sulit didaur ulang. Perkembangan ini didukung
dengan kondisi alam Indonesia yang kaya dan berlimpah. Pengembangan dan
penggunaan material komposit berpenguat serat alam dapat dibuat produk dengan
karakteristik akustik dan termal yang baik (Biswas, dkk. 2001) material komposit
serat alam dapat diurai dengan mudah dan aman karena memiliki sifat
biodegradable.
Jenis limbah serat alam yang keberadannya melimpah dan dapat dimanfaatkan
menjadi bahan komposit adalah sekam padi dan ampas tebu. Sekam padi
merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi. Dari proses
penggilingan biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%, dedak antara 8- 12% dan
beras giling antara 50-63,5% data bobot awal gabah (Bhakti., 2019). Sekam padi
selama ini dikenal sebagai limbah yang selalu dibakar oleh petani setelah proses
penggilingan, sehingga seringkali menimbulkan polusi udara terhadap lingkungan
di sekitar. Untuk menanggulangi hal itu, perlu adanya alternatif untuk dapat
didayagunakannya limbah sekam padi sehingga mengurangi efek polusi yang
ditimbulkannya. Sekam padi telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan untuk
melindungi es dari suhu lingkungan, dengan mengisolasi es agar tidak cepat
mencair. Sekam padi dijadikan sebagai sebagai isolator panas (Wibowo, dkk.,
2008).
Sekam padi memiliki beberapa keunggulan seperti tahan terhadap
kelembaban, tidak mudah terbakar, tidak mudah berjamur, tidak berbau, tidak
membusuk dan tahan lama. Dengan mengoptimalkan keunggulan tersebut, sekam
padi dapat direkayasa menjadi produk teknologi tinggi, seperti panel sebagai
penghambat panas (Ngafwan, 2006) . Abu sekam padi mengandung 87% -97%
silika yang bersifat isolator dari berat kering yang dapat digunakan sebagai penahan
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temperatur dan menjaga kelembaban (Ngafwan, 2006). Selain itu, kandungan pada
sekam padi banyak mengandung lignoselulosa sehingga menimbulkan sifat kaku
dan kuat, berdasarkan sifat kaku dan kuat tersebut sekam padi ini dapat digunakan
sebagai bahan pembuatan komposit (Ngafwan, 2006).
Salah satu serat alam yang berpotensi digunakan sebagai bahan komposit
adalah ampas tebu. Ampas tebu merupakan hasil samping dari proses ekstraksi
cairan tebu. Potensi ampas tebu di Indonesia sangat besar, dengan luas perkebunan
tebu mencapai 400.000 hektar. Jawa timur merupakan provinsi dengan luas lahan
tebu terbesar di Indonesia yaitu sebesar 172.942 hektar, dan produksi gula mencapai
1.076 ribu ton pada tahun 2006 (Marpaung, 2011). hal tersebut menyebabkan jawa
timur menjadi sentra gula terbesar di Indonesia. Bentuk serat ampas tebu hampir
menyerupai bentuk fiber sintetik dengan kandungan yang terdiri dari selulosa
sebesar 52,42%, hemiselulosa sebesar 25,8%, lignin sebesar 21,69%, abu sebesar
2,73% dan etanol sebesar 1,66% dan selain itu, ampas tebu mengandung 67,78%
silika yang juga bersifat isolator panas, sehingga ampas tebu dapat menjaga
kelembaban. Kandungan selulosa yang cukup tinggi menyebabkan serat ini dapat
digunakan untuk menambah kekakuan dan kekuatan. Selain itu, ampas tebu
berjumlah cukup banyak, mudah dijumpai dan harga terjangkau (Tewari dkk.,
2012).
Kandungan silika yang cukup tinggi pada serat sekam padi dan ampas tebu
dapat digabungkan menjadi bahan komposit yang dapat menghantarkan panas lebih
baik daripada masing-masing serat tersebut. Material komposit terdiri atas serat
atau filler dan pengikat serat atau matriks. Untuk pembuatan komposit, diperlukan
perekat yang berfungsi untuk menambah kekuatan sifat panel, menjadi kesatuan
struktur, melindungi serat dan memberi sifat kekakuan, ketahanan, dan tahan listrik
(Gibson, 1994). Bahan perekat alami yang dimanfaatkan sebagai matriks adalah
tepung ketan putih. Tepung beras ketan diperoleh dari hasil penggilingan beras
ketan yang kemudian diayak dengan kehalusan 200 mesh. Pati beras ketan putih
mengandung amilosa sebesar 1% dan amilopektin sebesar 99% (Belitz, dkk., 2008).
Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan tepung beras ketan putih sangat
mudah mengalami gelatinisasi bila ditambahkan dengan air dan memperoleh
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perlakuan pemanasan. Variasi komposisi matriks lem berbahan tepung ketan yang
dapat dicampurkan yaitu sebesar 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5% (Kurnia, 2016).
Serat alam memiliki lapisan lignin yang terdapat di seluruh permukaan serat,
lapisan tersebut mengakibatkan kurang baiknya ikatan antara serat dengan matriks.
Untuk itu, dilakukan perlakuan untuk menghilangkan zat tersebut dengan
merendam dalam larutan NaOH (Adiputra,2011). Kekuatan dan regangan tarik
komposit memiliki harga optimum untuk perlakuan alkali serat dengan NaOH 5%
selama 2 jam, sedangkan komposit yang diperkuat serat dengan perlakuan alkali
dari 2 jam memiliki kekuatan semakin rendah (Diharjo, 2006).
Kualitas ikatan antara matriks dan filler pada komposit dipengaruhi oleh
beberapa variabel, salah satunya adalah ukuran partikel. Untuk mendapatkan
campuran matriks dan filler yang homogen diperlukan ukuran partikel (mesh) yang
kecil untuk masing-masing dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu dilakukan
penghancuran serat menggunakan mesin crusher dan pengayakan agar didapatkan
ukuran partikel mesh 10, 20, dan 30 (Putra, 2021). Hal tersebut juga dilakukan
dalam penelitian Kurnia, (2016) dengan melakukan penghancuran serat dan
pengayakan menggunakan ukuran partikel mesh 20, 30, 40 dan 50. Serta Variasi
komposisi sekam padi yang telah dilakukan yaitu 30%, 40%, dan 50% (Rengganis
dkk, 2014), serta komposisi ampas tebu yang telah dilakukan yaitu 70%, 60%, dan
50% (Ramdhan, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka material utama dan material kombinasi dapat
digunakan sebagai bahan pembuatan panel hambat panas yang dapat memberikan
penurunan temperatur pada ruang. Selain itu, bahan-bahan tersebut merupakan
limbah padat yang dapat didaur ulang (recycle) dan dapat digunakan kembali
(reuse) sehingga dengan memanfaatkan limbah ini dapat mengurangi dampak
lingkungan dan dapat menjaga kelestarian lingkungan.
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1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan permasalahan
dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana pengaruh komposisi sekam padi dan ampas tebu, perekat tepung
ketan putih dan ukuran partikel bahan terhadap nilai hambat panas.

2.

Apakah komposit hybrid sekam padi dan ampas tebu berperekat tepung ketan
putih dapat mempertahankan temperatur pada kotak pendingin

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.

Mengetahui pengaruh komposisi sekam padi dan ampas tebu, perekat tepung
ketan putih dan ukuran partikel bahan terhadap nilai hambat panas

2.

Mengetahui berapa lama kotak pendingin berinsulasi komposit hybrid sekam
padi dan ampas tebu dapat mempertahankan temperatur

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menghasilkan komposit menggunakan
serat alam yang berkarakteristik hambat panas yang dapat menjadi alternatif
pengganti produk sintesis seperti styrofoam. Selain itu, pengembangan teknologi
panel hambat panas ini juga diharapkan lebih ramah lingkungan.
1.5 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, batasan permasalahannya adalah sebagai berikut :
1.

Proses pembuatan spesimen komposit menggunakan metode proses cetakan
tekan.

2.

Proses pemanasan hanya dilakukan dibagian alas cetakan spesimen
komposit.

3.

Rasio pemadatan bahan dalam cetakan disesuaikan dengan standar uji
konduktivitas termal ASTM E-1225

4.

Pengujian material komposit yang dilakukan hanya uji tarik menggunakan
standar uji ASTM- D638 Type-1 Reinforced Composite

5.

Penggunaan prototype kotak ikan berinsulasi komposit sekam padi dan ampas
tebu hanya ketika distribusi ikan dari pelelangan hingga pasar ikan

I-5

1.6 Asumsi Penelitian
Asumsi pada penelitian ini adalah
1.

saat proses pengepressan berlangsung tidak adanya perbedaan suhu.
dikarenakan pada proses pemanasan dan pendinginan bukan pada suhu ruang
yang stabil dan adanya pengaruh lain dari angin yang berhembus
menyebabkan suhu saat pengepressan menjadi fluktuatif.

2.

Sampel ikan yang digunakan sebagai objek pengujian kotak pendingin
homogen

3.

Pada penggunaan prototype kotak pendingin, ikan yang didapatkan dari
pelelangan ikan langsung dimasukkan ke dalam kotak pendingin

1.7 Sistematika Penulisan
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah,
asumsi penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini
dimaksudkan menjelaskan latar belakang alasan dilakukannya
penelitian berdasarkan kenyataan lapangan, sehingga dapat
diidentifikasi yang akhirnya akan diperoleh tujuan dan manfaat
penelitian.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan tentang landasan konseptual, teori, dan
informasi yang diambil dari literatur yang ada dan sesuai dengan
pokok masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan
penelitian dan penyelesaian masalah sesuai dengan permasalahan
yang diangkat.
BAB IV

: PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab ini menjelaskan uraian pengumpulan dan pengolahan data.
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BAB V

: ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan material
yang dapat mengurangi temperatur dan menganalisis faktor yang
berinteraksi

BAB VI

: KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan
batas kegunaannya dan saran yang diperlukan untuk penelitian
lebih lanjut
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