
BAB I

PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang 

Listrik saat ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang 

sangat  penting  keberadaannya  seiring  dengan  perkembangan  jaman. 

Perluasan  jaringan  listrik  ke  seluruh  pelosok  negeri  merupakan  suatu 

keharusan  karena  pengguna  listrik  dari  hari  ke  hari  terus  mengalami 

peningkatan. Sistem tenaga listrik dirancang untuk dapat mengirim energi 

listrik  dengan  cara  aman  dan  efisien  kepada  konsumen.  Sumber  daya 

primer seperti bahan bakar fosil, hidro, panas bumi, dan nuklir pada pusat-

pusat pembangkit diubah menjadi energi listrik dan selanjutnya dikirim ke 

pusat-pusat beban (konsumen). 

Proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit sampai ke 

beban  melewati  saluran  yang  sangat  panjang,  sehingga tentu  saja  hasil 

pengiriman daya tidak akan efisien  karena timbulnya  berbagai  masalah 

dalam proses  penyaluran  tersebut.  Salah  satu  diantara  masalah tersebut 

adalah  mengenai  kualitas  bahan  dari  isolator  tegangan  tinggi.  Isolator 

dalam  sistem  tenaga  listrik  berfungsi  untuk  memisahkan  bagian  yang 

bertegangan  dengan  bagian  yang  terhubung  ke  tanah,  atau  jaringan 

penyangga yang terbuat dari logam yang tertanam ditanah. Isolator dalam 

pemakaiannya  mengalami  penuaan  yang  diakibatkan  oleh  pengaruh 

lingkungan sekitar seperti perubahan suhu, iklim, radiasi sinar matahari, 
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dan  juga  polusi  udara.  Keadaan  ini  menyebabkan  menurunnya  tingkat 

kekuatan  mekanis  isolator.  Yang  dimaksud  kekuatan  mekanis  isolator 

yaitu  tingkat  kekuatan  sebuah  isolator,  dimana  kekuatan  mekanis  ini 

ditunjukkan oleh  skala  tertentu.  Semakin  keras  isolator  berarti  semakin 

baik  kualitasnya.  Karena  isolator  tersebut  mempunyai  susunan  molekul 

yang sangat rapat, sehingga kecil kemungkinan bagi isolator tersebut retak 

atau pecah. Hal ini berlaku sebaliknya. 

Banyak bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan isolator pada 

tegangan tinggi diantaranya bahan polimer misalnya DGEBA (Digylicidil  

Ether  of  Bisphenol  A)  sebagai  bahan  utama,  MPDA  (Metaphenylene-

Diamine) sebagai bahan pengeras, dan bahan pengisi  mencakup plastik, 

SIR, kertas, serat sampai perekat. Bahan diatas bisa juga disebut plastik 

bagi yang awam, tapi sebenarnya bukan plastik tapi bahan resin sintetik. 

Pemilihan jenis isolator yang akan digunakan dalam suatu saluran 

transmisi  maupun  distribusi  perlu  mempertimbangkan  karakteristik 

mekanis  dan  kekerasan  permukaannya.  Secara  mekanis  isolator  harus 

cukup kuat untuk menahan beban yang diberikan pada isolator tersebut. 

Isolator  gelas  dan  keramik/porselin  yang  banyak  digunakan  saat  ini 

mempunyai rapat masa tinggi, sehingga membebani tower transmisi dan 

memerlukan  suhu  pembuatan  yang  tinggi.  Sejak  30  tahun  terakhir  ini 

mulai  dikembangkan  isolator  polimer  yang  mempunyai  sifat  ringan, 

dielektrik, resistivitas volume, sifat termal yang baik. Begitu juga terhadap 

kekerasan bahan isolator agar kuat dan tidak mudah terjadi pengikisan atau 
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keretakan. Pemasangan dan penanganan yang lebih baik serta dapat dibuat 

pada suhu ruang sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan. Namun 

material  polimer  tetap  rentan  terhadap  pengaruh  lingkungan.  Penuaan 

material  polimer terutama disebabkan oleh energi foton yang dihasilkan 

oleh ultraviolet dari matahari. 

1.2       Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah bagaimana membandingkan antara kekerasan permukaan bahan 

isolasi resin epoksi dengan pengisi alumina, pasir silika dan  fiber glass,  

dengan  perlakuan  (polutan  industri  buatan  dan  UV 96  jam)  dan  tanpa 

perlakuan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui  perbandingan  kekerasan  permukaan  antara  bahan 

dasar isolasi resin epoksi dengan pengisi  alumina, pasir silika dan  fiber 

glass dengan komposisi  campuran  masing-masing  bahan  pada  kondisi 

penuaan dipercepat dan tanpa penuaan. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar bahasan penelitian ini tidak melebar dan mencapai  sasaran 

dengan baik maka dalam penelitian ini adalah bagaimana membandingkan 

:
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a. Kekerasan permukaan antara setiap bahan uji dengan pengisi alumina, 

pasir silica, dan fiber glass dengan masing-masing komposisi.

b. Kekerasan  permukaan  antara  masing-masing  bahan  uji  berpengisi 

sama dengan persentase pengisi yang berbeda-beda. 

c. Kekerasan  permukaan  masing-masing  bahan  uji  dengan  berbagai 

macam persentase pengisi pada kondisi penuaan dipercepat (oleh UV 

dan polutan industri buatan) serta tanpa perlakuan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan 

teknologi  sehingga dapat  menambah khasanah perbendaharaan yang 

telah ada, khususnya tentang bahan isolasi.

2. Penulis  dapat  menambah  pengetahuan  tentang  karakteristik  bahan-

bahan isolasi.

3. Manfaat umum yaitu dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam 

penelitian-panelitian berikutnya.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan laporan penelitian tugas akhir ini membutuhkan data 

yang lengkap, relevan dan obyektif  serta dapat dipercaya kebenarannya. 

Selain  itu  dalam  penyusunan  laporan  dibutuhkan  metode-metode 
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pengumpulan data secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan melalui 

cara sebagai berikut :

1. Pengujian,  yaitu  dengan  melakukan  pengujian  bahan  secara 

langsung di laboratorium.

2. Study pustaka, yaitu dengan membaca literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang dikemukakan dalam laporan tugas akhir ini. 

Semua data yang diperoleh tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 

dua jenis data yang berbeda yaitu :

a.  Data  kualitatif,  yaitu  data  yang  bukan  berupa  angka-angka  atau 

bilangan melainkan keterangan-keterangan. 

b. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka atau bilangan.

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,  yang  memuat  latar  belakang  masalah, 

perumusan masalah, tujuan pembahasan, batasan masalah, 

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang teori dasar yang 

berhubungan dengan bahan polimer dan unsur pembentuk 

resin  epoksi,  bahan  pengisi  (filler)  yaitu  alumina,  pasir 

silika dan fiber glass serta karakteristik isolator dilihat dari 

segi kekerasan. 
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BAB III Metode Penelitian, yang memuat proses pembuatan bahan 

uji sampel dengan tingkat komposisi bahan yang berbeda-

beda  dan  pengujian  mekanis  yang  berupa  pengujian 

kekerasan permukaan. 

BAB IV Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan,  yang  memuat  hasil 

pengujian  yang  berupa  data  ataupun  beserta  analisis 

perhitungan. 

BAB V Penutup,  yang  memuat  kesimpulan  dan  saran  dari  hasil 

penelitian dan analisis.   
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