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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Pembangunan perumahan, gedung perkantoran dan pabrik-pabrik industri  

semakin banyak memerlukan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan 

murah. Bukan hanya bangunan yang memberikan perlindungan tetapi juga rasa 

aman dan nyaman untuk penghuninya. Pada industri konstruksi telah lama 

berkembang penemuan-penemuan tentang bahan atau material berkualitas untuk 

menunjang kebutuhan dan standar hidup masyarakat. Kualitas bahan dapat dilihat 

berdasarkan sifat-sifat bahan bangunan, yang terbagi atas sifat kimia dan sifat 

fisis. Sifat kimia yang penting dan berkaitan dengan bahan bangunan  antara lain:  

asam, basa, garam senyawa organis (plastik, cat) dan senyawa anorganis (baja, 

besi, tembaga dan lain sebagainya). Sifat fisis terdiri dari: kerapatan dan porositas, 

dimana kedua sifat ini mempengaruhi kekuatan, sifat bahan terhadap air dan 

hantaran panas. Untuk isolasi panas maka digunakan bahan yang mempunyai 

konduktivitas yang rendah (Daryanto, 1994). 

 

Polimer merupakan bahan yang sangat bermanfaat dalam dunia teknik, khususnya 

dalam industri konstruksi. Jenis bahan polimer yang digunakan sebagai matriks 

adalah resin epoksi yang akan digunakan untuk aplikasi pembuatan komposit 

polimer. Keunggulan yang dimiliki resin epoksi adalah ketahanannya terhadap 
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panas dan kelembaban, sifat mekanik yang baik, tahan terhadap bahan-bahan 

kimia, sifat insulator, sifat perekatnya yang baik terhadap berbagai bahan dan 

resin ini mudah di proses (Fred, 1994). 

 

Berbagai kajian ilmiah dan penelitian telah dilakukan untuk menambahkan bahan 

agregat alternatif pada campuran komposit untuk meningkatkan kualitas 

komposit. Agregat ringan dapat berupa agregat alami ataupun agregat ringan 

buatan. Agragat alami yang bersifat ringan seperti batu apung, batu letusan 

gunung, atau bekuan lahar yang jumlahnya semakin terbatas dan hanya daerah 

tertentu saja yang memilikinya (Liliana dkk., 2009). Sehingga diperlukan agregat 

alternatif atau agregat buatan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun  

komposit.  

 

Produksi beras di Indonesia cukup besar, yaitu sekitar 65,7 juta ton tahun 2011 

dan produksi di provinsi Lampung sekitar 2,9 juta ton di tahun 2011. Tentu saja 

hal ini akan menghasilkan hasil samping berupa sekam padi yang sangat banyak 

(Anonymus A, 2012). Saat ini sekam padi belum banyak dimanfaatkan, hanya 

sebatas sebagai pakan ternak atau dibuat abu gosok untuk keperluan rumah 

tangga. Berdasarkan penelitian sebelumnya, abu sekam padi mengandung kadar 

silika cukup tinggi (87-97%) (Mujiyanti dkk., 2011). Abu sekam padi merupakan 

agregat kasar ringan dengan nilai kuat tekan 9,778 Mpa pada umur 28 hari 

(Liliana dkk., 2009). Atas dasar inilah, dilakukan penelitian penggunaan abu 

sekam padi yang kaya akan silika sebagai bahan pengisi dalam komponen yang 

diharapkan dapat menggantikan bahan pengisi seperti clay, kaolin, dan silika. 
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Untuk itu diperlukan identifikasi karakteristik keistimewaan sekam padi 

khususnya abu sekam padi pada sifat fisisnya  (porositas dan densitas) yang 

berpengaruh pada sifat kekutan, daya redamnya, konduktivitas termal dan  

mengenai tingkat kelayakan pemanfaatannya sebagai bahan agregat campuran 

komposit. 

 

Pada penelitian akan dilakukan pembuatan komposit polimer abu sekam padi 

dengan memvariasikan berat abu sekam padi, pasir sungai dan resin epoksi. 

Variasi komposisi abu sekam padi yang dilakukan yaitu: 0, 15, 25,  50% dari berat 

pasir sungai dan variasi penambahan resin epoksi yaitu: 10, 15, 20% dari berat 

pasir sungai dan abu sekam padi. Karakterisasi yang dilakukan yaitu: kuat tekan, 

daya redam, konduktivitas termal, porositas dan densitas. 

 

 

B. Tujuan 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan abu sekam padi dan resin epoksi 

terhadap sifat fisis komposit yang meliputi: kuat tekan, konduktivitas 

termal, kuat redam, porositas dan densitas.  

2. Mengetahui komposisi terbaik dalam pembuatan komposit polimer dengan 

memanfaatkan abu sekam padi dan resin epoksi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan tentang sifat fisis 

seperti kuat tekan, konduktivitas termal, kuat redam, porositas dan densitas, yang 



4 
 

akan diujikan pada sampel komposit polimer resin epoksi berbasis abu sekam padi 

dengan agregat pasir sungai. 

 

 

D. Batasan  Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Variasi komposisi abu sekam padi yaitu: 0, 15, 25,  50% dari berat pasir 

sungai.  

2. Variasi penambahan resin epoksi yaitu: 10, 15, 20% dari berat pasir sungai 

dan abu sekam padi.  

3. Proses pengeringan dibuat tetap yaitu selama 7 hari.  

4. Pengujian yang dilakukan meliputi: uji fisis (densitas dan porositas), uji 

mekanik (kuat tekan dan kuat redam) dan uji termal (konduktivitas 

termal). 


