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 Epoxy is a thermoset synthetic product which is formed 
from two different chemicals, namely polyepoy resin reaction with 
hardener. In general, this type of epoxy material is widely used as 
a fiber composite matrix, adhesive and coating. The purpose of 
this study was to determine the effect of filler volume fraction on 
water absorption capacity and mechanical strength (tensile 
strength and bending strength) 

The main ingredients of this research are filler (fly ash and 
cement), epoxy resin and epoxy hardener. The volume fraction 
varied by 5%, 15% and 25%. Composite making was done by 
mixing filler with epoxy matrix. Mixing is done using a modified 
mixer for 2 hours so that the mixture is even or homogeneous. 
This mixture is mixed again with resin hardener and stirred for 3-4 
minutes. Then it is vacuumed for 25 minutes and the mixture is 
put into the prepared mold. After that, water absorption testing, 
tensile test (ASTM D638) and bending test (ASTM D790) were 
carried out.  

The results showed that the equilibrium water content 
from the highest to the lowest epoxy with cement filler 25%, 
cement 15%, cement 5%, fly ash 25%, fly ash 5% and fly ash 
15% respectively 17.49% , 12.69%, 7.92%, 7.10, 7.10, 6.96. The 
mechanical properties of epoxy (elastic modulus, tensile strength 
and bending strength) decrease in wet conditions, but elongation 
when broken is increased due to more tenacity. In general, tensile 
strength and bending strength of specimens in dry and wet 
conditions tend to decrease with increasing filler volume fraction. 
Addition of the filler volume fraction to epoxy increases the tensile 
and bending modulus of elasticity. 
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PENDAHULUAN

Epoxy adalah produk sintetik thermoset 
yang terbentuk dari dua bahan kimia berbeda yaitu 
reaksi resin polyepoxy dengan pengeras. Secara 
umum material jenis epoxy ini banyak digunakan 
sebagai matrik komposit serat, perekat dan 
coating. Cat memberikan lapisan pelindung yang 
sangat tangguh pada logam dan kayu, sedangkan 
perekat struktural banyak digunakan dalam 
pembuatan pesawat, mobil, kapal serta untuk 
aplikasi lainnya. Epoxy juga digunakan sebagai 
pelapis akhir (coating) pada permukaan lantai, baik 

digunakan pada lantai pabrik, rumah sakit dan 
industry lainnya. 

Epoxy memiliki kelebihan antara lain, 
sifat mekanik yang baik, daya rekat yang baik 
dan penyusutan yang rendah. Tetapi sifat-sifat 
mekanik masih dapat diperbaiki dengan 
menambahkan bahan lain sebagai pemodifikasi 
seperti mengisi epoxy dengan berbagai macam 
filler. Filler pada epoxy bertujuan memperbaiki 
sifat mekanik material, seperti kekuatan tarik, 
kekuatan bending dan sifat penyerapan airnya. 
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Di lingkungan yang basah, epoxy dapat menyerap 
air dan penyerapan air ke dalam epoxy akan 
berdampak buruk pada sifat mekanik epoxy. 
Semen  

Semen berasal dari bahasa 
latin caementum yang berarti bahan perekat. 
Secara sederhana, definisi semen adalah bahan 
perekat atau lem, yang bisa merekatkan bahan-
bahan material lain seperti batu bata dan batu 
koral hingga bisa membentuk sebuah bangunan. 
Sedangkan dalam pengertian secara umum 
semen diartikan sebagai bahan perekat yang 
memiliki sifat mampu mengikat bahan-bahan padat 
menjadi satu kesatuan yang kompak dan kuat. 

 
Fly ash  

Fly ash (abu terbang), adalah abu yang 
sangat ringan dan halus yang diperoleh dari hasil 
pembakaran batu bara. Dimana abu tersebut 
terbang di dalam pipa-pipa cerobong yang 
kemudian tertangkap oleh electrostatic precipitator 
sehingga jatuh kembali ke bawah. 
 
PENGUJIAN 
Pengujian Kekuatan Tarik 

Untuk mengetahui kekuatan tarik suatu 
material dapat dilakukan pengujian terhadap 
material tersebut. Tegangan tarik terbesar dapat 
diterima akibat adanya pembebanan luar tanpa 
mengalami deformasi yang besar. Besarnya 
kekuatan tarik dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan: 

 

𝜎𝑡  = 
𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠

𝐴
                                         

Dengan: 
𝜎𝑡     = kekuatan tarik (MPa) 
𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠   = beban tarik maksimum (N) 

𝐴  = luas penampang (mm2) 
 
 

Regangan tarik dapat dihitung dengan 
persamaan:  

 

 = 
𝑙𝑡−𝑙0

𝑙𝑜
      

 
Dengan:  

   = regangan (%)  
𝑙𝑡  = panjang spesimen setelah ditarik  
        (mm) 
𝑙𝑜  = panjang awal (mm)  

Modulus elastisitas adalah sifat material 
yang menunjukkan kekakuan material saat 
menerima beban. Besarnya modulus elastisitas di 
daerah elastis dapat dihitung dengan persamaan: 

 

E= 
∆𝜎

∆𝜀
 = 

𝜎2− 𝜎1

𝜀2− 𝜀1
                                      

 
Dengan:  
E  = modulus elastisitas (MPa) 
𝜎2 = tegangan pada titik 2 (MPa) 
𝜎1 = tegangan pada titik 1 (MPa) 
𝜀2 = regangan pada titik 2 (%) 

𝜀1 = regangan pada titik 1 (%) 
 
Pengujian Kekuatan Bending 

Pada pengujian bending, bagian atas 
spesimen akan mengalami tegangan tekan dan 
bagian bawah akan mengalami tegangan tarik. 
Untuk mendapatkan kekuatan bending dapat 
dihitung dengan persamaan: 

 

𝜎𝑏  = 
3𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑆

2𝑙t2                            

  
Dengan: 
𝜎𝑏  = kekuatan bending (Mpa) 

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠   = beban maksimum (N) 
𝑆  = panjang span/ jarak antara dua  
              tumpuan (mm) 
𝑙  = lebar batang uji (mm) 
𝑡  = tebal batang uji (mm) 
 

Modulus elastisitas bending dapat 
dihitung dengan persamaan:  

 

E = 
𝑆3

4𝑙𝑡3 𝑚                                     

  
Dengan:  
 E   = modulus elastisitas (MPa) 
 𝑆3  = panjang span (mm) 
 𝑙    = lebar spesimen (mm) 
 t    = tebal spesimen (mm) 
 m  = slope kurva beban defleksi daerah linier 
ALUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian yang dilakukan 
oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data 
hingga menyelesaikan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 
Proses Perlakuan Filler  

Filler yang digunakan adalah semen 
dan fly ash. Bahan-bahan diayak dengan 
ukuran lolos 200 mesh. Selanjutnya dilakukan 
proses perlakuan permukaan filler fly ash. Filler 
semen tidak menggunakan perlakuan 
permukaan seperti filler fly ash karena semen 
bereaksi dengan air, sehingga akan memadat. 
Filler  fly ash dimasukkan ke dalam wadah, 
setelah itu direndam dan diaduk sampai merata 
dengan menggunakan larutan NaOH 10% 
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selama 30 menit. Hal itu bertujuan agar filler 
berikatan dengan matrik epoxy dengan baik 
sehingga menghasilkan sifat mekanik yang tinggi 
(Sugiman dan Paryanto, 2013). Setelah itu filler fly 
ash dikeringkan di udara sampai kandungan air 
berkurang. Filler fly ash dikeringkan lagi di dalam 
oven selama 5 jam dengan suhu 115 ºC. Setelah 
pengovenan selama 5 jam oven dimatikan, dan 
filler fly ash didiamkan dalam oven sampai 
mencapai suhu ruangan, selanjutnya filler 
dimasukkan ke dalam plastik. 
 
Pembuatan Spesimen Uji Bending, Uji Tarik 
dan Penyerapan Air 

Hal pertama yang dilakukan dalam 
pembuatan spesimen ini adalah menyiapkan alat 
dan bahan seperti filler, alat vakum, timbangan, 
mixer, gelas plastik, sendok, tisu, resin epoxy dan 
epoxy hardener serta mempersiapkan cetakan. 
Selanjutnya melakukan pencampuran resin epoxy 
dengan filler dengan fraksi volume filler 5%, 15% 
dan 25%. Adonan ini dicampur atau diaduk 
menggunakan mixer sampai terlihat homogen. 

Langkah selanjutnya adalah proses 
pemvakuman, proses ini bertujuan untuk 
menghilangkan void-void yang terdapat pada 
adonan. Proses ini dilakukan semaksimal mungkin 
sampai void benar-benar hilang atau dilakukan 
maksimal waktu 20 menit. Setelah proses 
pemvakuman selesai, barulah adonan dituangkan 
ke dalam cetakan dan dibiarkan selama sehari (24 
jam). 

Jika tahap-tahap di atas telah dilakukan 
kemudian spesimen uji bisa dilepas dari cetakan 
dan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses 
finishing. Proses finishing ini sangat perlu 
dilakukan agar spesimen yang dibuat sesuai 
dengan standar ASTM D790 untuk uji bending dan 
standar ASTM D638 untuk uji tarik. Proses 
finishing dilakukan dengan pengamplasan agar 
ukuran spesimen sesuai standar yang digunakan 

 
Pengujian Spesimen 
Pengujian penyerapan air 
 Pengujian water absorption dilakukan 
untuk mengetahui penyerapan air optimum yang 
dimiliki spesimen, dengan dimensi seperti pada 
Gambar 1. 

 
Gambar 1 Model pengujian penyerapan air 

 
Pengujian tarik (ASTM D-638) 

Untuk memperoleh kekuatan tarik  dari 
komposit, dilakukan pengujian kekuatan tarik 
terhadap spesimen tersebut dengan mengacu 
pada standar ASTM D-638 seperti pada 
Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Spesimen uji tarik 

 
Pengujian bending (ASTM D-790) 

Pengujian bending mengacu pada 
standar uji ASTM D-790, dengan dimensi 
seperti pada Gambar 3.  

 
Gambar 3 Spesimen uji bending 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penyerapan Air Destilasi 

Dari hasil pengujian penyerapan air 
pada spesimen dengan jenis filler fly ash dan 
semen didapatkan grafik kadar air-akar waktu 
seperti pada Gambar 4.  
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Gambar 4 Grafik penyerapan air pada spesimen. 

 
Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa 

spesimen mengalami penambahan kadar air 
secara linier di awal waktu, kemudian 
penambahan kadar air semakin melambat dengan 
bertambahnya waktu dan mencapai 
kesetimbangan. Terlihat ada perbedaan 
penambahan kadar air kesetimbangan dengan 
meningkatnya fraksi volume filler 5%, 15% dan 
25%.  Kadar air kesetimbangan dari yang tertinggi 
ke yang terendah adalah komposite dengan filler 
semen 25%, semen 15%, semen 5%, resin, fly ash 
25%, fly ash 5% dan fly ash 15%. Hal ini terjadi 
karena semen bersifat hidrolis. Senyawa yang 
bersifat hidrolis akan bereaksi dengan air secara 
cepat. Semen bersifat hidrolis karena di dalamnya 
terkandung kalsium silikat dan kalsium sulfat yang 
bersifat hidrolis dan sangat cepat bereaksi dengan 
air. Fly ash juga tidak jauh perbedaannya dari 
semen, karena fly ash merupakan salah satu 
bahan pembuatan dari semen, yang mana fly ash 
ini mengandung kalsium silika yang dapat bereaksi 
dengan air (Idris, 2016). 
 
Kekuatan Tarik 

Dari hasil pengujian tarik pada spesimen 
dengan jenis filler fly ash dan semen pada kpndisi 
kering dan basah didapatkan grafik kekuatan tarik-
fraksi volume seperti pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5 Grafik hubungan kekuatan tarik 
dengan fraksi volume filler fly ash 5%, 15%, 

25% dan semen 5%, 15%, 25% dalam kondisi 
kering dan basah. 

 
pada Gambar 5 menunjukkan 

perbandingan kekuatan tarik untuk epoxy 
dengan filler fly ash dan semen pada kondisi 
kering dan basah dengan bertambahnya fraksi 
volume 5%, 15% dan 25%. Dari grafik terihat 
bahwa ada terjadinya perubahan kekuatan tarik 
pada epoxy dengan filler fly ash dan semen 
pada kondisi kering dan basah. 

Kekuatan tarik dari yang tertinggi 
sampai yang terendah untuk spesimen dengan 
filler fly ash dan semen pada kondisi kering 
adalah spesimen dengan filler semen 5%, fly 
ash 5%, fly ash 15%, semen 15%, fly ash 25% 
dan semen 25% masing-masing sebesar 47,82 
Mpa, 45,06 Mpa, 44,15 Mpa, 42,78 Mpa, 40,01 
Mpa, 39,32 Mpa. Hal ini terjadi karena filler 
semen mempunyai kekuatan interface lebih 
baik dibandingkan dengan jenis filler fly ash. 
Secara umum kekuatan tarik spesimen pada 
kondisi kering cenderung menurun dengan 
meningkatnya fraksi volume. Secara umum 
kekuatan tarik spesimen pada kondisi kering 
cenderung menurun dengan meningkatnya 
fraksi volume. Hal ini dikarenakan komposisi 
filler yang lebih banyak membuat matriks epoxy 
resin tidak bisa mengikat seluruh partikel dari 
fillernya. Atau juga dapat disebabkan dengan 
bertambahnya jumlah filler maka memungkinan 
filler menumpuk disatu tempat lebih besar atau 
tidak terdispersi secara merata sehingga 
proses adhesi yang terjadi tidak sempurna. 
Void yang timbul cenderung akan menurunkan 
kekuatan tarik karena bersifat sebagai penaik 
tegangan (stress raiser). Void pada komposit 
terjadi karena adanya udara yang terjebak pada 
proses pengadukan yang kurang baik pada 
saat pencetakan dan pada preparasi spesimen. 
Void pada komposit juga bisa disebabkan oleh 
moisture contamination (Wirawijaya, 2018) 

Kekuatan tarik dari yang tertinggi 
sampai yang terendah untuk spesimen dengan 
filler fly ash dan semen pada kondisi basah 
adalah spesimen dengan filler semen 5%, 
semen 15%, fly ash 5%, fly ash 15%, fly ash 
25% dan semen 25% masing-masing sebesar 
15,96 Mpa, 10,03 Mpa, 9,76 Mpa, 9,25 Mpa, 
8,94 Mpa, 8,11 Mpa. Penyebab penurunan 
kekuatan tarik spesimen pada kondisi basah 
sama dengan penyebab penurunan kekuatan 
tarik spesimen pada kondisi kering, dimana 
dengan meningkatnya jumlah fraksi volume 
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filler pada spesimen menyebabkan kekuatan 
tariknya menurun. 

Kekuatan tarik epoxy tanpa filler pada 
kondisi basah turun sebesar 76,28% dibanding 
kekuatan tarik epoxy tanpa filler pada kondisi 
kering. Kekuatan tarik epoxy dengan filler fly ash 
pada fraksi volume filler 5%, 15% dan 25% kondisi 
basah turun masing-masing sebesar 78,32%, 
79,04% dan 77,64% dibanding kekuatan tarik 
epoxy dengan filler fly ash pada fraksi volume filler 
5%, 15% dan 25% kondisi kering. Kekuatan tarik 
epoxy dengan filler semen pada fraksi volume filler 
5%, 15% dan 25% kondisi basah turun masing-
masing sebesar 66,60%, 76,54% dan 79,35% 
dibanding kekuatan tarik epoxy dengan filler 
semen pada fraksi volume filler 5%, 15% dan 25% 
kondisi kering. Sifat mekanik polimer (modulus 
elastis, kekuatan tarik dan kekuatan bending) 
menurun dengan meningkatnya kandungan air di 
dalamnya, tetapi elongasi saat patahnya 
meningkat karena lebih ulet. Penurunan sifat 
mekanik tersebut menjadi lebih tinggi lagi bila 
polimer mendapat paparan kelembaban dan suhu 
tinggi (Sugiman, 2015:17). Hal ini terjadi karena 
penyerapan air pada spesimen yang 
menyebabkan kekakuan dari spesimen menurun 
dan membuat spesimen menjadi lebih plastis atau 
lunak. Penyerapan air dalam jangka waktu yang 
lama juga bisa membentuk ikatan hidrogen antara 
molekul air dan molekul epoxy, yang 
menyebabkan adanya tambahan ikatan cross-link. 
Ikatan cross-link ini sebenarnya bisa menambah 
kekuatan tarik spesimen basah tapi penambahan 
kekuatan itu masih dibawah kekuatan spesimen 
kering (Idris, 2016). 

 
Kekuatan Bending 

Dari hasil pengujian bending pada 
spesimen dengan jenis filler fly ash dan semen 
pada kpndisi kering dan basah didapatkan grafik 
kekuatan bending-fraksi volume seperti pada 
Gambar 6. 
 

 

Gambar 6 Grafik hubungan kekuatan bending 
dengan fraksi volume filler fly ash 5%, 15%, 

25% dan semen 5%, 15%, 25% dalam kondisi 
kering dan basah. 

 
pada Gambar 6 menunjukkan 

perbandingan kekuatan bending untuk epoxy 
dengan filler fly ash dan semen pada kondisi 
kering dan basah dengan bertambahnya fraksi 
volume 5%, 15% dan 25%. Dari grafik terihat 
bahwa ada terjadinya perubahan kekuatan 
bending pada epoxy dengan filler fly ash dan 
semen pada kondisi kering dan basah. 

Kekuatan bending dari yang tertinggi 
sampai yang terendah untuk spesimen dengan 
filler fly ash dan semen pada kondisi kering 
adalah spesimen dengan filler semen 25%, 
semen 5%, fly ash 5%, semen 15%, fly ash 
15% dan fly ash 25% masing-masing sebesar 
72,94 Mpa, 69,28 Mpa, 64.26 Mpa, 61,44 Mpa, 
61,41 Mpa, 54,43 Mpa. Hal ini terjadi karena 
filler semen mempunyai kekuatan interface 
lebih baik dibandingkan dengan jenis filler fly 
ash. Secara umum kekuatan bending spesimen 
pada kondisi kering cenderung menurun 
dengan meningkatnya fraksi volume. Hal ini 
dikarenakan komposisi filler yang lebih banyak 
membuat matriks epoxy resin tidak bisa 
mengikat seluruh partikel dari fillernya. Atau 
juga dapat disebabkan dengan bertambahnya 
jumlah filler maka memungkinan filler 
menumpuk disatu tempat lebih besar atau tidak 
terdispersi secara merata sehingga proses 
adhesi yang terjadi tidak sempurna. Void yang 
timbul cenderung akan menurunkan kekuatan 
tarik karena bersifat sebagai penaik tegangan 
(stress raiser). Void pada komposit terjadi 
karena adanya udara yang terjebak pada 
proses pengadukan yang kurang baik pada 
saat pencetakan dan pada preparasi spesimen. 
Void pada komposit juga bisa disebabkan oleh 
moisture contamination (Wirawijaya, 2018) 

Kekuatan bending dari yang tertinggi 
sampai yang terendah untuk spesimen dengan 
filler fly ash dan semen pada kondisi basah 
adalah spesimen dengan filler semen 5%, 
semen 25%, fly ash 15%, semen 15%, fly ash 
25% dan fly ash 5% masing-masing sebesar 
17,27 Mpa, 11,10 Mpa, 10,12 Mpa, 9,54 Mpa, 
6,55 Mpa, 5,96 Mpa. Hal ini terjadi karena filler 
semen mempunyai kekuatan interface lebih 
baik dibandingkan dengan jenis filler fly ash. 
Secara umum  kekuatan bending spesimen 
pada kondisi basah cenderung meningkat 
dengan meningkatnya fraksi volume. Hal ini 
disebabkan karena filler menyebar secara 
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merata dan dapat terikat dengan baik oleh matriks 
sehingga dapat mencegah munculnya retak yang 
dapat mempengaruhi peningkatan kekuatan 
bending. 

Kekuatan bending epoxy tanpa filler pada 
kondisi basah turun sebesar 1472,05% dibanding 
kekuatan bending epoxy tanpa filler pada kondisi 
kering. Kekuatan bending epoxy dengan filler fly 
ash pada fraksi volume filler 5%, 15% dan 25% 
kondisi basah turun masing-masing sebesar 
1078,09%, 606,34% dan 830,39% dibanding 
kekuatan bending epoxy dengan filler fly ash pada 
fraksi volume filler 5%, 15% dan 25% kondisi 
kering. Kekuatan bending epoxy dengan filler 
semen pada fraksi volume filler 5%, 15% dan 25% 
kondisi basah turun masing-masing sebesar 
400,97%, 644,01% dan 656,88% dibanding 
kekuatan bending epoxy dengan filler semen pada 
fraksi volume filler 5%, 15% dan 25% kondisi 
kering. Penyebab menurunnya kekuatan bending 
spesimen pada kondisi basah dibanding kekuatan 
bending spesimen pada kondisi kering sama 
dengan penyebab menurunnya kekuatan tarik 
spesimen kondisi basah dibanding kekuatan tarik 
spesimen kondisi kering, dimana penyerapan air 
pada spesimen yang menyebabkan kekakuan dari 
spesimen menurun dan membuat spesimen 
menjadi lebih plastis atau lunak.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 
tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut : 
1. Penambahan filler fly ash dari fraksi volume 

5% ke 25% pada epoxy, secara umum 
menunjukan bahwa kadar air 
kesetimbangannya menurun, kemudian pada 
filler semen, secara umum menunjukan 
bahwa kadar air kesetimbangannya 
meningkat dengan meningkatnya fraksi 
volume. Laju difusi epoxy dengan 
menambahkan filler fly ash dan semen secara 
umum menurun dengan meningkatnya fraksi 
volume 5% ke 25%.  

2. Untuk kedua filler penyerapan air ke dalam 
spesimen berpengaruh terhadap kekuatan 
mekanik perekat epoxy. Setelah perendaman 
sampai kondisi jenuh terjadi penurunan 
kekuatan mekanik yang signifikan dibanding 
spesimen pada kondisi kering. Penyerapan air 
ke dalam spesimen juga berpengaruh 
terhadap elongasi saat patah, dimana 
elongasi saat patah meningkat setelah 
spesimen menyerap air pada kondisi jenuh.  

3. Untuk kondisi kering dan basah dengan 
bertambahya filler fly ash dan semen dari 
fraksi volume 5% ke 25% pada epoxy 
cenderung menurunkan kekuatan tarik 
epoxy. Pada uji bending penambahan filler 
fly ash dan semen pada epoxy kondisi 
kering dari fraksi volume 5% ke 25% 
secara umum cenderung menurunkan 
kekuatan bending tetapi pada kondisi 
basah penambahan fraksi volume filler 
cenderung meningkatkan kekuatan 
bending. 

4. Pada kondisi kering dan basah 
penambahan filler fly ash dan semen dari 
fraksi volume 5% ke 25% pada epoxy 
secara umum meningkatkan modulus 
elastisitas tarik dan modulus elastis 
bending, sebaliknya regangan tarik saat 
patah dan defleksi bending saat patah 
secara umum menurun dengan 
bertambahnya fraksi volume. 
 

SARAN 
Mengingat skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, sehingga pada penelitian 
selanjutnya diharapkan : 

1. Pada waktu pembuatan spesimen 
kehendaknya penelitian lebih teliti dan 
cermat, guna bisa meminimalisasi cacat-
cacat pada spesimen yang akan 
berpengaruh terhadap hasil pengujian. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
memvariasikan jenis filler, fraksi volume 
dan jenis perekat yang digunakan. 
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