
UJI FLASHOVER, TEGANGAN DADAL,  DAN TEGANGAN 

TARIK RESIN EPOKSI KONSENTRASI 1:800 TEBAL 1 MM 

UNTUK BAHAN ISOLATOR 

Totok Dermawan1, Yadi Yunus2, Faizal Anggoro3 

STTN-BATAN, Yogyakarta, 55281, Indonesia, totokderma@batan.go.id 

ABSTRAK 

 
UJI FLASHOVER,  TEGANGAN DADAL, DAN TEGANGAN TARIK RESIN 

EPOKSI KONSENTRASI 1:800 TEBAL 1 mm UNTUK BAHAN ISOLATOR.  Isolator 

merupakan komponen sistem tenaga listrik yang berfungsi mengisolasi konduktor. Resin epoksi 

merupakan bahan isolator yang dapat digunakan sebagai isolator peralatan tegangan tinggi. 

Penelitian ini menguji  bahan resin dengan tebal 1 mm. Campuran menggunakan perbandingan 

1:800. Hal ini untuk mengetahui besarnya   nilai flashover, tegangan dadal, dan tegangan tarik. 

Sampel dibuat dengan ukuran 200 mm×200mm×1mm. Pengujian flashover dan tegangan dadal  

dilakukan dengan alat Messwandler-Bau GmbHBamberg-Testing Transformer. Pengujian 

tegangan tarik menggunakan alat  Universal Testing Machinesmerk  controlab tipe TN20MD yang 

masing-masing dilakukan sebanyak lima kali. Hasil penelitian menunjukkan flashover terjadi 

pada tegangan 36,5 kV dengan jarak elektroda 201 mm, sedang tegangan breakdown sebesar 47,8 

kV/mm, dan tegangan tarik sebesar 19,59 MPa dengan regangan 10,53 %.  

 

Kata kunci: Resin, isolator, flashover, breakdown. 

 

ABSTRACT 

 
FLASHOVER TESTING, BREAKDOWN VOLTAGE, AND TENSION VOLTAGE 

ON EPOKSI RESIN WITH MIXED COMPARISON 1: 800, ON 1mm THICKNESS FOR 

ISOLATOR.MATERIAL. Isolator is a component of electric power system that serves to isolate 

the conductor. Epoxy machine is an insulator material that can be used for high-voltage 

insulators. The study tested the resin material with a thickness of 1 mm. The mixture uses a ratio of 

1: 800, to know the value of flashover, tension dadal, and tensile stress. The sample size is made 

200 mm × 200mm × 1mm. Testing flashover and breakdown using Messwandler-Odor tool 

GmbHBamberg-Testing Transformer.Test tensile testing using Universal Testing Machinesmerk 

controlab tool TN20MD type. The results show that flashover occurs at a voltage of 36.5 kV at a 

distance of 201 mm electrodes, breakdown voltage of 47.8 kV / mm, and tensile stress of 19.59 

MPa with a strain of 10.53%. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu peralatan listrik yang 

sangat penting pada penyaluran tenaga 

listrik adalah isolator tegangan tinggi. 

Pemilihan bahan isolator tegangan tinggi 

merupakan faktor utama untuk 

mendapatkan suatu kinerja yang optimal. 

Salah satu alternatif adalah dengan 

menggunakan (memilih) bahan isolasi 

polimer sebagai isolator tegangan tinggi 

(Asy’ari 2002). 

Isolator merupakan salah satu 

komponen sistem tenaga listrik yang 

berfungsi untuk mengisolasi konduktor 

yang dialiri arus listrik. Bahan yang 

sering digunakan untuk isolator tegangan 

tinggi terbuat dari bahan keramik dan 

gelas. Kelebihan bahan isolasi keramik 

dan gelas adalah kapasitas panas yang 

baik dan konduktivitas panas yang 

rendah, tahan korosi, keras dan kuat. 

 Bahan isolasi keramik dan gelas 

memiliki kelemahan dari segi mekanis 

yaitu berat dan permukaannya yang 

bersifat menyerap air (hygroscopic) 

sehingga lebih mudah terjadi arus bocor 

pada permukaan yang akhirnya dapat 

menyebabkan lewat denyar (flashover). 

Salah satu alternative adalah 

menggunakan bahan isolasi polimer 

sebagai isolator tegangan tinggi. 

Dibanding dengan bahan keramik atau 

bahan gelas, bahan isolasi polimer 

memiliki keuntungan antara lain : sifat di 

elektris, resistivitas volume dan sifat 

termal lebih baik, konstruksi relatif lebih 

ringan (rapat massa rendah), kedap air 

(hidrophobik), ketahanan kimia yang 

baik, ketahanan yang tinggi terhadap 

asam, serta proses pembuatan tidak 

memerlukan suhu yang tinggi dan relatif 

lebih cepat. Sedangkan kekurangannya 

antara lain : bahan isolator polimer 

kurang tahan terhadap perubahan cuaca 

sehingga akan menyebabkan kekuatan 

mekanis menurun dan kerusakan fisik 

isolator. 

Penelitian ini mengkaji dan 

membuat isolator padat dari resin epoksi 

dengan tujuan untuk memperoleh nilai 

dari tegangan dadal (breakdownvoltage),  

flashover, dan pengujian tarik. Hasil dari 

bahan isolasi padat tersebut diuji sifat 

elektriknya yang meliputi tegangan dadal 

(breakdown voltage) dan terjadinya 

loncatan bunga api di permukaan 

(flashover). Dari sisi sifat mekaniknya 

dilakukan pengujian untuk mengetahui 

kegetasan dan keuletan bahan yang 

dibuat. Hal ini dilakukan dengan cara 

menguji tarik kekuatan bahan dimana hal 

ini merupakan cara yang paling dominan 

dibanding dengan melakukan uji kekuatan 

tekan dan geser. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 
 

Gambar1.  Prosedur Penelitian 
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Metode yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan alat uji 

flashover dan breakdownvoltage tipe 

Messandler-Bau GmbHBamberg-Testing 

Transformer. Sedangkan alat untuk 

pengujian tarik menggunakan Universal 

Testing Machines merk controlab tipe 

TN20MD. Tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan ditunjukkan pada diagram 

alir penelitian serta disajikan pada 

Gambar 1. 

Secara garis besar dalam 

pelaksanaan penelitian terdiri dari lima 

tahap yaitu: 

1. Tahap persiapan 

Studi leteratur dilakukan dengan 

mengkaji karya-karya ilmiah yang 

bertujuan untuk mendapatkan landasan 

tentang resin, sifat mekanik material, 

pengujian tegangan tinggi. Pada tahap 

ini, diperoleh informasi dari berbagai 

sumber untuk mendukung pembuatan 

sampel dan prosedur pengujian. 

2. Preparasi bahan dan alat 

Dalam tahap ini, rencana melakukan 

pembuatan bahan isolator resin epoksi 

dengan hardener. Dengan alat 

pencetak berupa kaca dengan ukuran 

(250×250×1)mm 

3. Pembuatan sampel uji 

Dalam tahap ini dibuat isolator resin 

epoksi dengan hardener, konsentrasi 

campuran yang digunakan adalah 

1:800 dengan ketebalan 1mm. Dengan 

ukuran 200 mm×200 mm×1 mm 

4. Pengujian flashover dan breakdown 

Pada pengujian flashover elektoda 

yang dipakai yaitu elektroda jenis 

batang. Pengujian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan  nilai tegangan 

flashover. Untuk pengujian tegangan 

tembus didapatkan nilai tegangan dan 

kekuatan dielektrik dari bahan resin 

epoksi. 

5. Pengujian tegangan tarik 

Dalam tahap ini dilakukan pengujian 

untuk mendapatkan nilai tegangan 

tarik bahan resin epoksi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian tegangan flashover 

Pengujian tegangan flashover 

untuk mengetahui nilai kekuatan 

dielektrik bahan resin epoksi. Alat uji 

yang digunakan adalah Messwandler-Bau 

GmbH Bamberg-Testing Transformer.  

Elektrode yang digunakan adalah bentuk 

jarum, dengan jarak yang ditentukan 

adalah 201 mm. Dari pengujian 

didapatkan hasil seperti pada Tabel 1 

 

Tabel 1 Hasil pengujian tegangan 

flashover 

 

Pengujian 

ke 
Tegangan flashover (kV) 

1 35.8 

2 36.3 

3 35.7 

4 37.5 

5 37,3 

∑ 36,5 

 

Hasil data pengujian menunjukkan rerata  

besarnya nilai tegangan flashover dari 

bahan resin epoksi yang dilakukan 

sebanyak lima kali pengujian, sebesar 

sebesar 36,5 kV. 

  

2. Pengujian tegangan breakdown 

 

Tabel 2 Hasil pengujian tegangan 

breakdown. 

Pengujian 

ke 

Tegangan 

Tembus (kV) 

Kekuatan 

Dielektrik 

(kV/mm) 

1 49,5 49,5 

2 52,3 52,3 

3 44,7 44,7 

4 48,7 48,7 

5 43,9 43,9 

∑ 47,8 47,8 
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Pengujian tegangan tembus bertujuan 

untuk memperoleh nilai kekuatan 

dielektrik dari bahan resin epoksi.  Dari 

pengujian yang dilakukan didapatkan 

hasil seperti pada Tabel 2 

  

Dari hasil data pengujian seperti pada 

Tabel 2 diketahui besarnya nilai tegangan 

tembus dan kekuatan dielektrik dari 

bahan resin epoksi yang dilakukan 

sebanyak lima kali pengujian. Pengujian 

pertama tegangan tembus sebesar 

49,58kV dengan kekuatan dielektrik 

49,5kV/mm, pada pengujian kedua 

tegangan tembus sebesar 52,3kV dengan 

kekuatan dielektrik 52,3kV/mm, pada 

pengujian ketiga tegangan tembus sebesar 

44,7kV dengan kekuatan dielektrik 

44,7kV/mm, pengujian ke-empat 

tegangan tembus sebesar 48,7kV dengan 

kekuatan dielektrik 48,7kV/mm, pada 

pengujian terakhir tegangan tembus 

sebesar 43,9kV dengan kekuatan 

dielektrik 43,9kV/mm. Dari kelima 

pengujian tersebut dapat diambil rata-rata 

tegangan tembus sebesar 47,8kV dan 

kekuatan dielektrik sebesar 47,8kV/mm. 

 

3. Pengujian tegangan tarik 

Pengujian tegangan tarik untuk 

mengetahui kegetasan dan keuletan dari 

bahan resin epoksi pada konsentrasi 1:800 

dengan menggunakan alat Universal 

Testing Machine. 

 

Tabel 3 Hasil uji tarik spesimen resin. 

Pengujian 

ke 

TegMax (σu) 

(MPa) 

Regangan (ε) 

(%) 

1 19,26 10,23 

2 19,52 10,49 

3 19,34 10,37 

4 19,73 10,63 

5 20,10 10,97 

∑ 19,59 10,53 

 

Data pengujian yang ditunjukkan pada 

Tabel 3 diperoleh nilai tegangan tarik dan 

regangan bahan resin epoksi yang 

dilakukan sebanyak lima kali pengujian, 

pada pengujian pertama tegangan tarik 

sebesar 19,26MPa dengan regangan 

10,23% selanjutnya pada pengujian kedua 

tegangan tarik sebesar 19,52MPa dengan 

regangan 10,49%, selanjutnya pada 

pengujian ketiga tegangan tarik sebesar 

19,34MPa dengan regangan 10,37%, 

selanjutnya pada pengujian keempat 

tegangan tarik sebesar 19,73MPa dengan 

regangan 10,63%, pada pengujian terakhir 

tegangan tarik sebesar 20,10MPa dengan 

regangan 10,97%. Dari kelima pengujian 

tersebut dapat diambil rata-rata tegangan 

tarik sebesar 19,59MPa dan regangan 

sebesar 10,53%. 

 

KESIMPULAN  

Dari pembahasan flashover voltage, 

breakdown voltage, dan tegangan tarik 

resin epoksi tebal 1 mm dari bahan resin 

epoksi konsentrasi 1:800. Sampel dibuat 

dengan ukuran 200 mm × 200 mm × 1 

mm dan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Didapatkan tegangan flashover 

sebesar flashover sebesar 36,5 kV 

dengan jarak elektroda jarak 201 

mm  

2. Didapatkan tegangan tembus 

(breakdown voltage) sebesar 47,8 

kV/mm. 

3. Didapatkan tegangan tarik 

sebesar 19,59 MPa dengan 

regangan 10,53%. 
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