
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang 
 

Perkembangan industri manufaktur di Indonesia setiap tahunnya terus 

meningkat, perusahaan di tuntut untuk menghasilkan produk dengan kualitas 

terbaik agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Menurut Kementrian 

Lingkungan Hidup (2007), kebutuhan kayu nasional saat ini 57,1 juta m3 pertahun 

dengan kemampuan hutan dan hutan tanaman untuk menyediakannya sebesar 45,8 

juta m3 pertahun. Dengan kondisi tersebut, terjadi defisit kebutuhan kayu sebesar 

11,3 juta m3 pertahun sehingga mendorong dikembangkanya produk komposit 

sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kayu industri hasil hutan. Salah 

satu alternatif untuk mengatasi permintaan kebutuhan kayu sebagai bahan dasar 

produk-produk industri adalah dengan cara menginovasi teknologi pengganti 

bahan dasar kayu. Semakin berkembangnya teknologi industri manufaktur produk-

produk pengganti bahan dasar kayu mulai terpenuhi, salah satunya adalah WPC 

(Wood Plastic Composite). 

WPC merupakan salah satu jenis produk komposit papan partikel atau 

panel kayu yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material, dimana sifat 

mekanik dari material pembentuknya berbeda-beda, maka akan menghasilkan 

material baru yaitu komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik 

yang berbeda dari material-material pembentuknya. Dibandingkan dengan kayu 

asalnya, WPC mempunyai beberapa kelebihan diantaranya yaitu WPC bebas mata 

kayu, ukuran dan kerapatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tebal dan 

kerapatannya seragam serta mudah dikerjakan, kemudian sifat dan kualitasnya 

dapat diatur. WPC banyak digunakan untuk bahan pembuatan mabel seperti meja 

kerja kantor, kitchen set, lemari pakaian, plafon, dan lain sebagainya (Siti Sakinah, 

dkk. 2016). 

Dengan semakin berkembangnya industri manufaktur furniture, para 

peneliti melakukan berbagai penelitian mengenai perancangan papan komposit 

dengan menggunakan bahan dasar dari limbah yang memiliki serat alami 

(lignoselulosa), seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dayu Kemalasari 
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dan Ragil Widyorini (2015) yang menggunakan pelepah salak pondoh sebagai 

bahan dasar perancangan papan komposit, selain itu juga telah dilakukan penelitian 

mengenai perancangan papan komposit dari Filler sabut kelapa dengan perekat 

plastik bekas HDPE (High Density Poly Ethelence) yang dilakukan oleh Farid 

Maulana (2012), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa menggunakan 

perekat plastik HDPE (High Density Poly Ethelence) dapat membuat bahan 

material menjadi lebih ringan dan lebih kuat, selain itu juga daya serap air menjadi 

lebih rendah. Sumber serat alam yang berpotensi dijadikan bahan dasar papan 

komposit selanjutnya adalah pelepah kelapa sawit. Penelitian mengenai 

perancangan papan komposit dari pelepah sawit sudah pernah dilakukan oleh 

Rudianda Sulaeman dan Evi Sribudiani (2014) dengan menggunakan perekat 

Phenol Formaldehida (PF), dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

papan partikel dengan konsentrasi perekat 20% telah memenuhi standar JIS 

(Japanis Industrial Standart). 

Menurut Badan Pusat Statistik tahun (2016), kelapa sawit merupakan areal 

perkebunan terluas di Indonesia dengan wilayah yang paling dominan adalah 

provinsi Riau dengan luas areal 2.424.545 Ha, salah satu areal perkebunan kelapa 

sawit yang ada di Riau terdapat di sekunder 5 desa langkai Kecamatan Siak 

Kabupaten Siak dengan luas areal 55 Ha. Menurut LIPI (2005) Setiap satu hektar 

kebun kelapa sawit rata-rata menghasilkan 2 ton pelepah pertahun, berlimpahnya 

limbah pelepah kelapa sawit ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan hanya 

menjadi limbah perkebunan. 

Pemanfaatan kelapa sawit sejauh ini umumnya ditujukan hanya untuk 

memproduksi  buah yang  digunakan  untuk  bahan  baku pembuatan minyak kelapa 

sawit yang berupa CPO  (Crude  Palm Oil) maupun  PKO  (Palm Kernel Oil), 

adapun pemanfaatan kelapa sawit selain dari buahnya masih minim, seperti 

cangkang biji sawit yang digunakan untuk pembuatan briket dan arang aktif, dan 

pemanfaatan tankos (tandan kosong) yang digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan pupuk organik, sementara itu pelepah kelapa sawit sejauh ini hanya 

dijadikan limbah perkebunan. Setiap pengambilan  buah  kelapa  sawit biasanya 

dilakukan pemotongan pelepah sebanyak 2 sampai dengan 3 buah per tandan 

kelapa sawit (TKS) Pemotongan ini dilakukan untuk mempermudah pengambilan 
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buah. Pelepah sawit yang telah dipotong dibiarkan menjadi limbah di areal kebun. 

Pelepah sawit memiliki kandungan serat alami (lignoselulosa) sama seperti kayu 

yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan papan komposit. Oleh karena 

itu, usaha untuk memanfaatkan limbah pelepah sawit ini merupakan suatu 

terobosan, sehingga limbah tersebut memiliki nilai ekonomi (Bahruddin, 2015). 

Penelitian mengenai pengembangan produk papan komposit dari pelepah 

sawit belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sifat 

fisis dan mekanis dari papan komposit pelepah kelapa sawit tersebut belum sesuai 

dengan yang diinginkan dikarenakan berbagai faktor, salah satunya ialah 

penggunaan perekat, selain pada penggunaan perekat pemanfaatan limbah plastik 

HDPE (High Density Polyethylene) sejauh ini belum dimanfaatkan secara optimal, 

dengan demikian pada penelitian ini akan dilakukan perancangan produk komposit 

dengan menggunakan limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) sebagai 

perekat dengan limbah pelepah sawit yang digunakan bersumber pada kelompok 

tani sekunder 5 desa langkai kecamatan Siak.   

HDPE (High Density Polyethylene) adalah polietilena termoplastik yang 

terbuat dari minyak bumi. Untuk membuat 1 kg HDPE (High Density 

Polyethylene) membutuhkan 1,75 kg minyak bumi. HDPE (High Density 

Polyethylene) memiliki sifat bahan yang kuat, keras, buram dan lebih tahan 

terhadap suhu tinggi, sehingga limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) 

dapat digunakan sebagai perekat yang baik. Plastik HDPE (High Density 

Polyethylene) banyak sekali dimanfaatkan untuk botol susu, botol shampo, botol 

sabun cair, botol kosmetik, kursi lipat, jerigen, botol pelumas (oli), botol obat, dan 

botol minuman. Hal ini disebabkan oleh sifat dari plastik HDPE (High Density 

Polyethylene) yang tahan panas dan tahan terhadap bahan kimia sehingga plastik 

HDPE (High Density Polyethylene) memiliki aplikasi yang sangat luas. Limbah 

plastik HDPE (High Density Polyethylene) jumlahnya sangat banyak ditemukan 

sehingga dapat mencemari lingkungan, disamping itu reduksi limbah plastik jenis 

ini masih kurang. Pemanfaatan limbah plastik sejauh ini sudah pernah 

dimanfaatkan yaitu sebagai bahan campuran pembuatan aspal jalan yang dilakukan 

di daerah bali (Setia Putra, 2013). 
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Peningkatan kebutuhan plastik di Indonesia rata-rata 200 ton per tahun. 

Pada tahun 2010 jumlah total limbah plastik mencapai 2,4 juta ton, dan   pada tahun 

2011 meningkat menjadi 2,6 juta ton. Peningkatan penggunaan plastik ini 

berakibat pada bertambahnya jumlah limbah plastik. Menurut data dari 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), setiap hari penduduk Indonesia 

menghasilkan 0,8 kg sampah perorang atau secara total sebanyak 189 ribu ton 

sampah perhari. Dari jumlah tersebut 15% berupa sampah plastik atau sejumlah  

28,4  ribu ton sampah plastik perhari. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pekanbaru Bapak M.Zulfikri, SH (2017), rata-rata Kota Pekanbaru 

menghasilkan sebanyak 1.260 ton limbah plastik dalam satu bulan, salah satu jenis 

plastik tersebut adalah jenis HDPE (High Density Polyethylene) (Untoro, 2013). 

Dengan besarnya jumlah limbah plastik tersebut di Kota Pekanbaru serta 

minimnya penanggulangan limbah plastik dan belum maksimalnya pemanfaatan 

limbah pelepah sawit, maka peneliti ingin mengkaji perancangan produk dan 

manufaktur green composite dari  campuran serat pelepah sawit dengan plastik 

HDPE (High Density Polyethylene) sebagai matriks. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran teknis sejauh mana potensi pemanfaatan 

limbah pelepah sawit dan limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) agar 

terciptanya papan komposit yang ramah lingkungan. 

 
1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa 

minimnya pemanfaatan dan penanggulangan limbah pelepah kelapa sawit dan 

limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) sehingga menimbulkan 

masalah pada lingkungan. 

Dengan minimnya pemanfaatan dan penanggulangan limbah pelepah 

kelapa sawit dan limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) tersebut maka 

peneliti memberikan rumusan masalah yaitu “Bagaimana mendesain produk dan 

manufaktur Green-Composite berbahan baku limbah pelepah sawit dengan perekat 

limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) guna mendapatkan material 

papan komposit yang ramah lingkungan”. 
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1.3       Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendesain produk dan manufaktur green composite berbahan 

baku limbah pelepah sawit dengan perekat limbah plastik HDPE  yang 

ramah lingkungan     

2.    Untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis dari papan partikel 

3. Untuk mengetahui biaya manufaktur Green Composite 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Adapun manfaat bagi peneliti yaitu, sebagai wadah penerapan teori-teori 

yang telah diperoleh selama masa kuliah untuk dapat menyelesaikan 

masalah yang terjadi pada kenyataan atau dunia industri. Penelitian ini 

juga menjadi sarana untuk dapat mengetahui lebih mendalam gambaran 

tentang kondisi nyata di dunia industri, menganalisa permasalahan, 

sehingga mampu untuk menerapkan ilmu yang telah didapat menjadi 

pengalaman dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan.  

2.  Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai informasi 

bagi yang membutuhkan atau yang ingin mengembangkan penelitian ini. 

 

1.5       Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini yaitu  

penelitian dilakukan dengan 3 perlakuan dengan konsentrasi perekat 70%, 

60%, 50%  



I-6  

1.6       Posisi Penelitian 
 

Penelitian mengenai perancangan papan komposit juga pernah dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lain. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan, 

berikut akan ditampilkan lebih jelas posisi penelitian pada tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

 
Kriteria 

 

Penelitian 
Umi Fathanah 

 

Penelitian 
Rudianda Sulaeman, 
dan Evi Sribudiani 

 

Penelitian 
Pringgo Widyo 

laksono, dkk 

 

Penelitian 
Marwandi 

 

 
 
 
 

Judul 
Penelitian 

 

Kualitas Papan 

Komposit Dari 

Sekam Padi dan 

Plastik HDPE Daur 

Ulang Menggunakan 

Maleic 

Anhydride(MAH) 

Sebagai 

Compatibilizer 

 

 
Papan Komposit 

Plastik Dari Limbah 

Padat 

Pengolahan Kayu 

Putih 

 
Desain Dan 

Manufaktur Green-

Composite Ampas 

Tebu–Lem Putih 

Sebagai Bahan 

Papan Partikel 

Dan 

Berkarakteristik 

Hambat Panas 

 

Desain Produk dan 

Manufaktur Green 

Composite Berbahan 

Baku Limbah 

Pelepah Sawit 

Dengan Perekat 

Limbah Plastik 

HDPE (High Density 

Polyethylene) 

 

 
Tujuan 

 

Mengetahui Sifat 

Fisis Dan Mekanis 

dari papan komposit 

 

Mengetahui Sifat Fisis 

Dan Mekanis Dari 

Papan Komposit 

 

Mendesain Produk 

Green Composite 

Yang Hambat Panas 

 

Mendesain Produk Dan 

Manufaktur Green-

Composite Berbahan 

Baku Limbah Pelepah 

Sawit Dengan Perekat 

Limbah Plastik HDPE 

 

 

Lokasi 
Penelitian 

 

Kota Banda Aceh 

Laboratorium 

Biomaterial, Dan 

Kimia Hasil Hutan 

Departemen Hasil 

Hutan Fakultas 

Kehutanan , IPB dan 

Pusat Penelitian 

Biomaterial LIPI. 

Laboratorium 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Produk Teknik Industri 

dan Laboratorium 

Material 

Teknik Teknik Mesin 

UNS Surakarta 

Pusat Penelitian 

Biomaterial LIPI 

Cibinong, Bogor dan 

Jurusan Teknik Industri 

Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN 

SUSKA 

Riau 

 

 
Metode 

 

Desain Eksperimen 

Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) 

 

Desain Eksperimen 

Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) 

 

Desain dan 

Manufaktur 

 

Desain Eksperimen dan 

Manufaktur 

 
Tahun 

 

2015 

 

2015 

 

2013 

 

2017 
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1.7       Sistematika Penulisan 
 

Pembutan laporan yang dilakukan mengikuti sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I     : PENDAHULUAN 
 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, posisi penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II    : LANDASAN TEORI 
 

Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.. 

Teori yang relevan mengenai Desain Eksperimen dan Desain 

Manufaktur, serta pembahasan maupun metode yang akan digunakan 

pada pengolahan data. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 
 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai skema langkah-langkah 

pembahasan yang digunakan dalam proses penelitian, sesuai dengan 

metodologi yang dibuat. 

BAB IV  : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

Pengumpulan data berisikan tentang data-data yang diperoleh 

dilapangan yang digunakan untuk diolah sesuai dengan masalah yang 

diteiti. Sedangkan pengolahan data berisikan tentang proses 

penyelesaian terhadap masalah yang terjadi. 

BAB V    : ANALISA 
  

Merupakan penjelasan analisa dari pengolahan yang dilakukan 

berdasarkan teori yang digunakan. 

BAB VI  : PENUTUP 
 

Bab  ini  berisikan  mengenai  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang 

sudah  didapatkan  berdasarkan  tujuan  dari  penelitian.  Serta 

memberikan saran kepada subjek peneliti untuk perbaikan. 


