
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Penggunaan dan pemanfaatan material komposit sekarang ini semakin 

berkembang, seiring dengan meningkatnya penggunaan bahan tersebut yang 

semakin meluas mulai dari yang sederhana seperti alat-alat rumah tangga sampai 

bidang industri baik industri skala kecil maupun industri besar. Komposit 

mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bahan teknik alternatif 

lain seperti kuat, ringan, tahan korosi, dan ekonomis (Wirajaya, 2007). 

Salah satu produk komposit yang tengah dikembangkan dan banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat adalah komposit polimer, karena bahan tersebut 

mempunyai nilai yang lebih praktis dibandingkan produk non komposit polimer 

(Sudirman dkk, 2004). Salah satu bahan yang dapat dikembangkan sebagai 

komposit polimer adalah campuran batu apung dan resin epoksi.  

Dewasa ini batu apung digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, yaitu 

sebagai agregat ringan pada campuran beton untuk pembuatan elemen struktur 

ringan seperti panel dinding dan paving block. Menurut  Juwairiah (2009), kondisi 

komposisi optimum beton polimer berbasis batu apung dicapai pada 25% jumlah 

resin epoksi, 30% berat batu apung, dan 70% berat pasir. Pada kondisi ini 

diperoleh karakterisik mekanik kuat tekan sebesar 31.2 MPa, kuat patah 15.36 
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MPa, dan kuat tarik 8.27 MPa. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

beton polimer berbasis batu apung mempunyai sifat fisis, mekanik, dan termal 

relatif lebih baik dibanding beton konvensional (Juwairiah, 2009).  

Sebayang dkk (2008) juga menyimpulkan bahwa beton polimer dengan 

kondisi optimum dicapai pada komposisi 30% berat batu apung, 70% berat pasir, 

dan 25% resin epoksi (dari total berat agregat). Dari penelitian tersebut dapat 

dilihat bahwa batu apung dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan konstruksi 

ringan dalam pembuatan beton polimer pengganti beton konvensional yang relatif 

lebih baik. Namun, material yang dihasilkan kurang ekonomis, karena masih 

mahalnya bahan polimer yang digunakan. Dengan memperhatikan potensi 

ketersediaan batu apung serta melihat sifat mekanik material yang dihasilkan, hal 

ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya pemakaian batu apung serta belum 

dimanfaatkan secara optimal (Tripiyo dkk, 2010). 

 

Manfaat lain batu apung adalah sebagai bahan penggosok atau amplas. 

Bahan penggosok ini dimaksudkan untuk menghaluskan, menajamkan, 

meruncingkan, atau mengikis bagian benda kerja (logam) sehingga benda kerja 

dapat digunakan secara optimal. Sejak zaman dulu batu apung ini banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan penggosok. Contoh bahan penggosok yang sering 

kita jumpai adalah batu gerinda dan amplas. Setiap batu gerinda mempunyai dua 

komponen, yaitu abrasif dan pengikat (Temonsujadi, 2012). 

Serbuk abrasif merupakan bagian yang aktif sebagai mata potong yang 

tersebar di seluruh permukaan batu gerinda, yang berfungsi sebagai pemotong 

atau pengasah. Sedangkan pengikat berfungsi sebagai perekat yang mengikat 
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butiran-butiran abrasif selama pemotongan. Secara umum serbuk abrasif batu 

gerinda berasal dari aluminium oxides (Al2O3), silicon carbide (SiC), cubic boron 

nitride (CBN), dan diamond (intan) (Zhong dan Venkatesh, 2008). Dari bahan-

bahan tersebut diketahui memiliki harga yang tidak ekonomis dan cukup sulit 

untuk mendapatkannya.  

Dalam penelitian ini batu apung dicampur dengan pasir sungai yang 

komposisinya divariasikan, kemudian ditambahkan resin epoksi yang telah 

diencerkan dengan thinner. Waktu pengeringan sampel selama 14 hari secara 

alami. Karakterisasi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian 

densitas, porositas, dan kuat tekan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diharapkan dapat dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perbandingan komposisi batu 

apung, pasir sungai, dan resin epoksi terhadap karakteristik komposit yang 

dihasilkan yang meliputi densitas, porositas, dan kuat tekan. Serta mencari hasil 

perbandingan komposisi terbaik dari penelitian yang dilakukan. 

 

C. Batasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bahan komposit terdiri dari: batu apung, pasir sungai, dan resin epoksi tipe 

GK produksi USA. 
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2. Pengujian sifat mekanik yang dilakukan adalah uji kuat tekan, serta pengujian 

sifat fisis yang dilakukan adalah uji densitas dan porositas. 

3. Variasi komposisi dari batu apung dibuat: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 

55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 dan 90 gram dan variasi komposisi pasir sungai dari 

90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, dan 10 gram. 

4. Karakterisasi yang dilakukan meliputi uji: densitas, porositas, dan  kuat tekan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

pengaruh perbandingan komposisi batu apung, pasir, dan resin epoksi terhadap 

karakteristik komposit yang dihasilkan, yang meliputi densitas, porositas, dan kuat 

tekan. Serta mengetahui hasil perbandingan komposisi terbaik dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh perbandingan komposisi batu apung, pasir, dan resin 

epoksi terhadap karakteristik komposit yang dihasilkan yang meliputi 

densitas, porositas, dan kuat tekan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

pembuatan komposit  bahan batu gerinda dengan memanfaatkan batu apung 

sebagai bahan abrasif. 


