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KATA PENGANTAR 

 

Bahan gesek kampas rem adalah bahan yang sangat penting di 

dalam industri otomotif. Penelitian mengenai fabrikasi dan pengujian bahan 

gesek telah dilakukan sejak puluhan tahun oleh banyak peneliti di beberapa 

negara seperti China, Korea, USA, Japan, Perancis, India dan beberapa 

negara maju lainnya. Dalam hal ini, peneliti-peneliti China telah 

membuktikan kepiawaiannya dengan mendominasi publikasi di majalah 

ilimiah internasional dan telah mengaplikasikan beberapa patent baik USA 

patent maupun di patent negara lain. Penelitian bahan gesek di Indonesia 

relatif masih sangat sedikit, ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah 

publikasi ilmiah mengenai bahan gesek oleh peneliti-peneliti Indonesia baik 

pada majalah nasional mapun internasional.  

Oleh karena itu, sejak 2005 kami sangat tertarik meneliti mengenai 

bahan gesek mulai dari penelitian yang sederhana dengan jumlah komponen 

bahan gesek sebanyak tiga buah dilanjutkan sampai sekarang sudah 

menggunakan komponen bahan gesek sebanyak empat belas buah. 

Pembiayaan penelitian ini bersumber pada Hibah Penelitian dari Direktorat 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M),  Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, melalui program 

Penelitian Dosen Muda, Hibah Strategis, dan Hibah Bersaing. Hasil-hasil 

penelitian tersebut telah banyak dipublikasikan dalam prosiding seminar 

nasional maupun internasional dan jurnal nasional maupun internasional.  

Sedangkan khusus hasil penelitian tahun 2010 ini dipublikasikan 

dalam bentuk Buku Referensi dengan judul ”Pembuatan Bahan Gesek 

Kampas Rem Otomotif dengan Optimasi Panjang dan Orientasi Serat Nilon”. 

Penyusunan buku ini mengacu pada format dan ketentuan penerbitan buku-

buku sesuai standar UNESCO.  

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan (novelties) diantaranya: 

(1) penggunaan bahan organik, karbon serbuk tempurung kelapa, sebagai 
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pemodifikasi gesek, (2) teknik fabrikasi bahan gesek melalui proses 

karbonisasi tempurung kelapa secara sederhana, (3) penggunaan serat nilon 

sebagai bahan penguat, (4) parameter fabrikasi yang ditemukan dan (5) 

karakteristik yang baru dari bahan gesek yang difabrikasi. 

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari 

bahwa Buku Referensi ini masih jauh dari sempurna. Harapan kami, buku ini 

dapat bermanfaat bagi mahasiswa, pengusaha industri kecil, dosen, dan para 

peneliti di dalam peran serta mereka menyumbangkan pengetahuan ilmiahnya 

kepada kehidupan bermasyarakat.  Saran dan kritik yang membangun, demi 

peningkatan penelitian kami di masa mendatang sangat kami harapkan. 

 

 

 Semarang, Januari 2011  

 Penyusun 

 

 

 Dr. Sutikno, S.T., M.T. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Populasi kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan drastis. Hal ini mendorong semakin  berkembangnya industri 

suku cadang kendaraan bermotor khususnya kampas rem. Seperti kita 

ketahui, konsumsi bahan gesek kampas rem menempati urutan kedua setelah 

bahan bakar minyak bumi dan gas. Kampas rem merupakan salah satu suku 

cadang kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperlambat atau 

menghentikan laju  kendaraan khususnya kendaraan darat. Bahan gesek 

berfungsi mentransfornasi energi kinetik menjadi energi termal (Matsuo, 

2007). Pada saat kendaraan berkecepatan tinggi, kampas rem mendapat beban 

mencapai 90% dari komponen lainnya, bahkan peran kampas rem sangat 

menentukan keselamatan pengendara dan penumpang (Haroen & Waskito, 

2009). Kampas rem merupakan bahan habis pakai yang setiap periodik harus 

diganti. Oleh karena itu, kebutuhan bahan gesek kampas rem dari tahun ke 

tahun menunjukkan peningkatan yang tajam. 

Salah satu bagian kampas rem yang penting adalah lapisan gesek. 

Lapisan gesek terbuat dari suatu bahan yang memiliki kekerasan, ketahanan 

aus, ketahanan korosi, ketahanan termal, kekuatan tarik dan koefisien gesek 

yang baik. Kriteria mutu bahan gesek kampas rem telah distandarisasi sesuai 

dengan penggunaannya oleh badan-badan standarisasi baik nasional maupun 

internasional. Bahan gesek dapat digunakan untuk membuat kampas rem 

sepeda motor (Lu et al., 2000), mobil, truk, kereta api, dan  pesawat terbang. 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki perkebunan kelapa yang 

sangat luas, serta memiliki banyak pabrik pengolahan  kelapa. Salah satu 

limbah dari pengolahan kelapa adalah tempurung kelapa. Pemanfaatan dari 

tempurung kelapa sendiri masih terbatas sebagai bahan baku kerajinan tangan 

sehingga masih memungkinkan untuk memanfaatkan tempurung kelapa ini 
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sebagai bahan alternatif pemodifikasi gesek bahan gesek non-asbes pada 

pembuatan kampas rem sepeda motor. Hal ini dikarenakan, tempurung kelapa 

mempunyai karakteristik mekanik yang baik yaitu kekerasan dan 

kerapatannya tinggi serta serapan airnya rendah (Morshed & Haseeb, 2004). 

Secara umum zat penyusun bahan gesek dikelompokan menjadi tiga 

kelompok utama yaitu fiber (serat), filler (pengisi), dan binder (pengikat). 

Bahan-bahan yang berfungsi sebagai  pemodifikasi gesek (friction modifier) 

biasanya  juga tergolong dalam  bahan yang dapat berfungsi sebagai pengisi, 

oleh karena itu penyusun bahan gesek dapat dikelompokkan menjadi tiga. 

Serat penguat dalam bahan gesek harus memiliki kekuatan dan kestabilan 

panas yang baik (Gurunath & Bijwe, 2007). Serat berfungsi untuk 

meningkatkan koefisien gesek dan meningkatkan kekuatan mekanik bahan 

gesek yang dihasilkan. Bahan yang berfungsi sebagai serat contohnya gelas, 

aramid, potasium titanat, karbon, keramik, tembaga, kuningan, baja tahan 

karat dan rock wool, Cu-Zn, Cu-Sn, Zn, Fe dan Al (Lu et al., 2002). Pengisi 

adalah bahan yang berfungsi untuk menaikan volume dari bahan gesek dan 

mengurangi biaya produksi. Bahan pengisi yang biasa digunakan sebagai 

pelapis bahan gesek komersial diantaranya barite, tanah liat dan lain-lain 

(Gurunath & Bijwe, 2007). Jenis bahan pengisi lain yang sering digunakan 

dalam percobaan meliputi tiga bahan gesek yang mengandung bahan abrasif, 

pelumas, dan pengisi fungsional. Bahan abrasif terdiri dari ZrSiO4, zirkonia 

(ZrO2), aluminium oksida (Al2O3), dan silikon karbida (SiC) yang 

mempunyai nilai kekerasan tinggi. Grafit, batu bara, MoS2 dan Sb2S3 

digunakan sebagai pelumas. Mika dan vermikulit sebagai pengisi fungsional 

yang dapat digunakan untuk mengurangi suara bising saat pengereman (Ma et 

al., 2007). Bahan pengikat terdiri dari berbagai jenis resin diantaranya 

fenolik, epoksi, silikon, dan karet. Resin tersebut berfungsi untuk mengikat 

berbagai zat penyusun di dalam bahan gesek. Bahan pengikat dapat 

membentuk sebuah matrik pada suhu yang relatif stabil (Lu et al., 2002). 
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Serat yang digunakan dalam komposisi bahan gesek komersial tipe 

organik non-asbes terdiri dari dua tipe serat yaitu serat organik dan serat 

logam.  Pulp aramid adalah serat organik yang biasa digunakan, sedangkan 

serat logam yang sering digunakan antara lain serbuk besi, tembaga, baja, dan 

aluminium. Perpaduan dua tipe serat ini sangat efektif untuk menghasilkan 

bahan gesek yang lebih baik. Serat logam akan meningkatkan kekerasan dan 

serat organik berperan memperbaiki struktur topografi bahan gesek yang 

dihasilkan dari perpaduan dua tipe serat tersebut (Jang et al., 2004). 

Perpaduan dari dua tipe serat dalam bahan gesek ini juga harus 

memperhatikan jenis serat yang digunakan. Pemilihan serat yang tepat 

mempunyai tujuan agar bahan gesek yang dihasilkan memiliki kekuatan yang 

tinggi dan struktur topografi permukaan yang halus. Bahan gesek dengan 

kekuatan yang tinggi apabila diterapkan dalam sistem rem tidak mudah rapuh 

dan rusak. Sementara itu, dengan struktur topografi permukaan bahan gesek 

yang halus apabila diaplikasikan dalam sistem rem maka bahan tidak 

merusak rotor. Selain itu, perpaduan bahan di atas juga menentukan  unjuk 

kerja gesekan dan ketahanan aus yang stabil dalam pengoperasian pada 

berbagai kondisi (Mohanty & Chugh, 2007). 

Pada hasil penelitian yang telah dipublikasikan terdahulu (Sutikno et 

al., 2010) mengenai sifat mekanik bahan gesek berbasis karbon tempurung 

kelapa, secara berturut-turut dihasilkan nilai kekuatan tarik, kekerasan, dan 

keausan sebesar 0,63–1,67 MPa, 34,67-76,06 HRR, dan 4,1 x 10
-14

-10,27 x 

10
-14

 m
2
/N. Dalam penelitian tersebut, pengaruh panjang dan orientasi serat 

belum dipertimbangkan. Panjang seratnya masih beragam, sedangkan 

orientasi seratnya dibuat acak. 

Merujuk pada publikasi tersebut, untuk meningkatkan sifat mekanik 

bahan gesek kampas rem berbasis serbuk tempurung kelapa selain pemilihan 

komposisi yang tepat, proses pencampurannya juga harus diperhatikan. 

Secara umum ketepatan pencampuran berengaruh terhadap sifat mekanik 

bahan gesek yang dihasilkan (Gurunath & Bijwe, 2007). Salah satu hal yang 
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perlu dipertimbangkan dalam proses pencampuran bahan gesek untuk kampas 

rem adalah bagaimana penetuan panjang dan orientasi serat yang digunakan 

agar sifat mekanik dari bahan gesek yang dihasilkan dapat ditingkatkan 

sesuai standar bahan gesek (Mueller et al., 2007). Menurut Solomon et al. 

(2007), standar SAE (Society of Automotive Engineers) bahan gesek 

komersial untuk kampas rem kendaraan bermotor harus memiliki kekerasan 

minimum 72,0 HRR dengan koefisien gesek 0,332. 

Mengacu pada masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik untuk melaksanakan penelitian lanjutan dengan judul ”Pembuatan 

Bahan Gesek Kampas Rem Otomotif dengan Optimasi Panjang dan Orientasi 

Serat Nilon”. Penelitian ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

penelitian mengenai bahan gesek kampas rem selama ini hanya terbatas pada 

optimasi komposisi dan variasi jenis serat terhadap sifat mekanik yang 

dihasilkan. Sementara itu, pengaruh pengaturan panjang dan orientasi serat 

terhadap sifat mekanik bahan gesek kampas rem masih sangat terbatas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut, permasalahan yang diteliti adalah sebagai 

berikut: 

”Berapakah panjang serat yang optimum dan bagaimanakah 

orientasinya agar sifat-sifat mekanik dari bahan gesek yang dihasilkan 

sesuai standar bahan gesek menurut SAE ?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam  penelitian ini adalah: 

1. Untuk menentukan panjang serat dan orientasi yang paling optimum 

dalam proses pembuatan bahan gesek untuk  kampas rem dari serbuk 

tempurung kelapa. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pengaturan panjang dan orientasi serat 

terhadap sifat mekanik (kekerasan, kekuatan tarik, dan keausan) bahan 

gesek untuk kampas rem dari serbuk tempurung kelapa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1. Orientasi dan panjang serat yang optimum pada proses pembuatan 

bahan gesek dari serbuk tempurung kelapa untuk kampas rem dapat 

diketahui. 

2. Terciptanya bahan gesek kampas rem dengan sifat mekanik yang 

memenuhi standar SAE. 

3. Dengan memanfaatkan bahan lokal dan limbah, harga kampas rem 

diharapkan akan menjadi lebih murah. 

4. Terciptanya bahan gesek kampas rem non-asbes yang ramah lingkungan 

dan tidak mengganggu kesehatan. 
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BAB 2 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Kandungan Silika di Dalam Tempurung Kelapa 

Tempurung kelapa seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1 merupakan 

lapisan yang keras yang terdiri-dari lignin, selulosa, metoksil dan berbagai 

mineral. Kandungan bahan-bahan tersebut beragam sesuai dengan jenis 

kelapanya. Struktur yang keras disebabkan oleh silkat (SiO2) yang cukup 

tinggi kadarnya pada tempurung. Ada dua jenis silika, yaitu silika koloidal 

dan karbotermal. Silika kuarsa memiliki kekerasan Vickers 12 GPa dan 

modulus Young 94 GPa (Barsoum, 1997). Berat tempurung kelapa sekitar 

15-19% dari berat keseluruhan buah kelapa (Hasbullah, 2001).  

 

 

Gambar 2.1 Limbah tempurung kelapa tua yang sudah kering.  

 

2.2 Bagian-bagian Kampas Rem  

Masing-masing merk dan tipe sepeda motor memiliki desain dan 

mutu bahan kampas rem khusus. Secara umum bagian-bagian kampas rem 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2 terdiri dari daging kampas atau bahan 

gesek dan dudukan kampas (body brake shoe). Bahan gesek biasanya dibuat 
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dari bahan yang bersifat abrasif, memiliki koefisien gesek tinggi dan 

ketahanan aus yang baik.    

 

 

Gambar 2.2 Bagian-bagian kampas rem. 

 

Untuk aplikasi sistem pengereman otomotif yang aman dan efektif, 

bahan gesek harus memenuhi persyaratan minimum unjuk kerja, sedikit derau 

dan masa pemakaian yang lebih lama.  Bahan gesek dapat terbuat dari bahan 

asbes, non asbes atau semi-logam, sedangkan dudukan kampasnya biasanya 

terbuat dari aluminium melalui proses molding. Dudukan kampas berwarna 

kekuningan karena dilapisi bahan anti jamur misalnya krom. Bahan asbes ini 

di beberapa negara sudah dilarang penggunaannya, seperti di China, USA, 

Columbia dan negara-negara maju lainnya (Elzey & Vancheeswaran, 2000) 

karena dapat menyebabkan kanker hati dan gangguan pada sistem pernafasan 

(Chan et al., 2004). Komponen untuk membuat bahan gesek dapat 

dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu bahan pengikat, bahan struktur, dan 

bahan pengisi (Mohanthy & Chugh, 2007). Bahan struktur berbentuk serat 

berperan dalam meningkatkan kekuatan bahan, sedangkan bahan pengisi 

yang berfungsi sebagai zat aditif dan menaikan volume biasanya berbentuk 

serbuk. Penggunaan phenolic resin murni akan menyebabkan bahan gesek 

yang digunakan terlalu getas dan mudah patah. Untuk mengatasi ini, 
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pembuatan bahan gesek biasanya dicampur dengan serbuk karet (Liu et al., 

2006).   

2.3 Pembuatan Bahan Gesek 

Pengembangan teknologi maju pembuatan bahan gesek dapat 

dilukiskan secara diagram pada Gambar 2.3. Pada tahap awal, kita harus 

memastikan zat penyusun bahan gesek sudah siap untuk dicampur. Apabila 

zat penyusun masih merupakan bahan mentah yang belum siap, maka bahan-

bahan tersebut harus dianalisis dan disintesis. Misalnya, sebelum dicampur, 

tempurung kelapa harus dibersihkan, dikeringkan, digerus, diayak dan 

dipanaskan agar terbentuk serbuk karbon (Sutikno et al., 2010). Contoh lain 

adalah sintesis resin. Banyak penyusutan bahan gesek selama proses fabrikasi 

disebabkan oleh mutu resin yang kurang baik, sehingga banyak penelitian 

sekarang diarahkan untuk mensistesis resin agar diperoleh tingkat penyusutan 

yang lebih kecil (Gurunath & Bijwe, 2007). Pemodelan dan desain virtual 

dapat dilakukan untuk mendapatkan parameter pendekatan proses 

fabrikasinya. Tingkat akurasi data yang diperoleh sangat bergantung kepada 

tersedianya peralatan. Desain hasil pemodelan dapat diuji terlebih dahulu. 

Setelah unjuk kerja dari model dan desain bahan gesek baru diketahui, 

kemudian formulasi bahan gesek dapat ditentukan. Yang dimaksud dengan 

formula bahan gesek adalah persentase masing-masing zat penyusun baik 

dalam persen volume atau persen berat.   

Ada empat hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan bahan 

gesek, yaitu antara lain pertama, pemilihan bahan mentah dengan unjuk kerja 

yang baik dan biaya rendah, kedua pengaruh interaksi antara bahan mentah, 

ketiga optimasi formulasi bahan gesek, dan yang keempat adalah 

meminimalkan dampak lingkungan. Komposisi pencampuran bahan gesek 

dapat dihitung dengan pendekatan formulasi kombinasi, sehingga kita dapat 

mengevaluasi jenis dan jumlah bahan mentah yang akan dicampur dan 

mengoptimasi formulasi komposisinya. 
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Gambar 2.3 Diagram alur pengembangan bahan gesek maju. 

 

 

Gambar 2.4 Skema pendekatan formulasi kombinasi untuk memilih bahan 

mentah. 

 

Sebuah pendekatan kombinasi ditunjukkan dengan skema pada 

Gambar 2.4. Sistem pengikat (B) dipakai untuk mengevaluasi pengikat 

organik: phenolic, benzoxazine, boron-phenolic, and phenolic triazine. 

Sistem A + B digunakan untuk mengklasifikasi bahan mentah menjadi dua 

yaitu bahan yang ketahanan pakainya baik dan bahan yang ketahanan 
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pakainya jelek dan juga untuk mencari adhesi antara pengisi atau serat dan 

pengikat. Sistem A+B+C (Gambar 2.4) ditunjukkan untuk mencari pengaruh 

gabungan A dan C pada unjuk kerja gesek dimana A dan C merupakan bahan 

dari satu kelompok, atau A merupakan steel wool atau twaron (aramid pulp) 

dan C merupakan bahan dari kelompok dua. Sistem N komponen dipakai 

untuk mendesain dan mengoptimasi bahan gesek baru (Tang, 2004). 

Bahan mentah adalah zat penyusun yang digunakan untuk membuat 

bahan gesek. Bahan mentah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

kelompok pertama, bahan mentah yang memiliki ketahanan pakai yang baik, 

meliputi Al2O3, twaron (aramid pulp), grafit dan batu bara, MoS2, steel wool 

dan pengikat organik (phenolic, boron-phenolic, phenolic triazine dan 

benzoaxine) dan kelompok kedua, bahan mentah yang memiliki ketahanan 

pakai yang jelek, meliputi BaSO4, BN, B2O, brass chips, CaCO, Ca(OH)2, 

cashew, copper chips, CuS, Cu2S, H3BO3, serbuk besi, MgO, serat PAN 

teroksidasi, PMF, Sb2S dan ultrafibe dengan steel wool untuk 

mengembangkan bahan semi logam atau dengan twaron (aramid pulp) untuk 

mengembangkan bahan gesek non logam. Phenolic dipakai sebagai bahan 

pengikat komposit gesek (Gurunath & Bijwe, 2007). Komponen-komponen 

ini dalam kelompok dua dapat dipilih sebagai bahan mentah karena harganya 

rendah.  

Keterkaitan antara komposisi dan unjuk kerja gesek dari bahan 

gesek otomotif dapat dijabarkan secara matematis dengan sebuah bentuk 

himpunan sebagai: 

 

  {∑    }      (2.1) 

 

dimana   {∑    }    mewakili formulasi bahan gesek.   adalah sebuah 

himpunan sifat-sifat bahan gesek dan   {          } dimana   = 

koefisien gesek (),   = % ketahanan aus,    = kekasaran permukaan, dan 

lain-lain.  adalah sebuah himpunan bahan mentah yang digunakan dalam 
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formulasi. Bahan gesek otomotif terdiri-dari serat ( ), pengisi ( ), dan 

pengikat ( ), kemudian,   dapat dinyatakan dengan sebuah bentuk himpunan 

sebagai (Lu et al., 2003): 

 

       (2.2) 

 

dimana   {          },   {          } dan   {          }.   

adalah fraksi volume dari   dan   {         } dengan ∑    . Itu jelas 

bahwa dari persamaan 1 itu jelas bahwa untuk menentukan unjuk kerja 

terbaik ( ), sebuah proporsi optimal dari bahan-bahan mentah terbaik ( ) 

seharusnya dipilih.     

Untuk mendapatkan pendekatan yang optimum di dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan teknik dan ilmu-ilmu aktual dapat 

menggunakan pendekatan Golden Section (Bagian Golden). Pendekatan 

Golden untuk mengoptimasi formulasi bahan gesek menggunakan skala yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.5.  

 

 

Gambar 2.5 Skala Golden untuk pendekatan formulasi bahan gesek. 

 

Bagian Golden adalah sebuah bilangan (0,618) yang memenuhi persamaan 

       (Lu, 2003). Jika sebuah penggalan garis dibagi dua, bagian yang 

paling dianjurkan adalah ketika nilai ruas kirinya panjang     dan nilai 

ruas kanannya panjang        . Jika panjang total       adalah 1, maka 

satu bagian seharusnya bernilai 0,618 dengan prinsip simetri dinamis.     

 

 

     
 

 

 
       (2.3) 
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Garis dapat dibagi secara terus-menerus dan deretan Bagian Golden          

dapat dihitung seperti ditabulasi pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Contoh perhitungan Bagian Golden. 

Ilustrasi penggalan garis Garis kiri Garis kanan 

           

 
                          

 
                          

 
                          

 
                         

 
                         

 
                          

 
                          

                           

 

 
Permutasi komponen-komponen ganda dengan menggunakan 

prinsip Golden Section (Bagian Golden). Semua formulasi yang mungkin 

untuk komponen-komponen yang tersusun dari kelompok-kelompok serat 

(        ), pengisi (        ) dan pengikat (        ) dapat 

ditentukan dengan prinsip Golden Section seperti dituliskan pada Tabel 2.2., 

2.3, 2.4 dan 2.5.  

 

Tabel 2.2 Komposisi pencampuran bahan gesek dengan satu serat dan satu 

pengisi. 

           

0,382 0,382 0,236 
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Tabel 2.3 Komposisi pencampuran bahan gesek dengan satu serat dan dua 

pengisi atau dua serat dan satu pengisi.  

               

0,382 0,236 0,146 0,236 

0,382 0,146 0,236 0,236 

 

Table 2.4 Komposisi pencampuran bahan gesek dengan dua serat dan dua 

pengisi. 

                   

0,236 0,146 0,236 0,146 0,236 

0,236 0,146 0,146 0,236 0,236 

0,146 0,236 0,236 0,146 0,236 

0,146 0,236 0,146 0,236 0,236 

 

Tabel 2.5 Contoh formula spesimen bahan gesek (Jang et al., 2004).  

Bahan Mentah Kadar dalam persen 

volume (% vol.) 

Serat logam (serat Cu, serat baja, dan serat 

Al) 

15 

Serat organik (Aramid pulp) 15 

Bahan pengikat (Fenolik resin) 20 

Pelumas padat (Grafit dan MoS2) 11 

Bahan abrasif (ZrSiO4) 4 

Pemodifikasi gesek (cashew dust) 5 

Bahan pengisi (BaSO4, Ca(OH)2) 30 
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2.4 Pendekatan Kombinasi untuk Keausan dan Koefisien Gesek 

Gesekan dan keausan sangat bergantung pada zat-zat penyusun 

bahan gesek. Agar efektif, bahan gesek harus menunjukkan keausan rendah 

( )  dan koefisien gesek yang stabil ( ). Persoalaan utama dalam formulasi 

gesekan adalah bagaimana untuk memutuskan di dalam memilih jenis bahan 

apa dan seberapa banyaknya bahan mentah yang akan dicampur (Zhao et al., 

2006). Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi 

persoalan ini dan dapat digunakan untuk memilih dan mengoptimasi 

formulasi gesek. Ini meliputi penelitian bahan gesek kombinatorial, prinsip 

Golden Section yang dipadukan dengan analisis derajat keterkaitan, 

optimisasi algoritma genetik, penerapan chemometric, desain Taguchi dan 

optimisasi multi-kriteria (Lu & Tang, 2004; Lu et al., 2004).  

Keausan dan koefisien gesekan dapat dinyatakan sebagai sebuah 

fungsi fraksi volume ( ) zat penyusun sebanding eksponensial bentuk 

algoritma: 

 

      
    

     
  

 (2.4) 

 

      
    

     
  

 (2.5) 

 

dimana    adalah koefisen keausan,    adalah koefisien dari koefisien gesek 

( ). 

 

2.5 Karakterisasi dan Pengujian 

Dalam pembuatan bahan gesek, beberapa karakterisasi yang perlu 

dilakukan dapat digambarkan pada diagram seperti ditunjukkan pada Gambar 

2.6. 
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Gambar 2.6 Diagram alur karakterisasi bahan gesek. 

 

Pengujian bahan gesek agar memenuhi persyaratan minimum unjuk 

kerja, sedikit mengeluarkan derau dan mampu pakai yang panjang dapat 

dilakukan dengan cara pengujian langsung pada kendaraan bermotor atau 

dengan uji laboratorium menggunakan brake dynamometer (Tsang, 1985).  

Keausan dan gesekan ditentukan menggunakan uji FAST (friction 

assesing and screening test). Uji FAST dilakukan selama 90 min pada laju 

6,96 m/s. Semua uji gesekan dilakukan pada kondisi udara laboratorium. 

Koefisien gesekan direkam selama 5 s dan koefisien gesekan rerata 

diperhitungkan. Sampel yang diikatkan pada lengan ditekan pada permukaan 

cakram yang berputar dengan gaya normal (17,4 N) dikendalikan untuk 

menghasilkan gaya drag. Keausan dievaluasi menggunakan rumus  

 

      
      

  
     (2.6)
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dimana   berat mula-mula sampel dan   berat sampel sesudah pengujian. 

Ukuran spesimen adalah 13,8 mm x 12,8 mm x 5,5 mm. Garis tengah cakram 

yang terbuat dari besi cor adalah 180 mm. Permukaan awal cakram tidak 

dapat ditemukan secara langsung. Untuk menemukan permukaan gesek 

cakram, sepotong besi cor yang dapat digerakkan diblok ke cakram awal 

(Zhao et al., 2006).  

Sifat-sifat termal bahan gesek dapat dilakukan dengan metode uji 

termoanalitik. Karakterisasi termal dilakukan untuk mengetahui kualitas 

brake lining materials, dimana proses pengujiannya didasarkan pada 

perekaman diagram koefisien   versus suhu   (Honselaar, 1985). Suhu 

curing dan suhu degradasi termal berturut-turut dapat ditentukan 

menggunakan differential scanning calorimetry (DSC) dan thermo-

gravimetric analysis (TGA) (Bijwe et al., 2005). 

Komposisi kimia bahan gesek dapat dikarakterisasi dengan 

menggunakan teknik energy dispersive X-ray (EDX), sedangkan nature-nya 

dikarakterisasi dengan X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) (Wirth, 

2003). Sebuah kombinasi dari beberapa teknik pelengkap, yang meliputi 

SEM, EDX, XRD, mikroskop optik dibutuhkan untuk mengidentifikasi 

semua fasa (Weiss et al., 2006).  

Karakterisasi topografi permukaan bahan gesek dapat dilakukan 

menggunakan SEM. Daerah yang mengalami penegangan secara tribologi 

dapat dikarakterisasi dengan pencitraan FIB (focused ion beam). Sifat-sifat 

fisika yang relevan misalnya kerapatan, serapan air dan karakteristik 

penggelembungan ditentukan menggunakan metode-metode uji standar. 

Difraksi sinar-X, spektroskopi inframerah dan teknik mikroskpik optik 

digunakan untuk mengidentifikasi zat-zat penyusun (Morshed & Haseeb, 

2004). Porositas bahan gesek dapat diamati menggunakan porosimeter 

merkuri (AutoPore II9220) sampai 276 MPa. 
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2.6 Sifat-Sifat Bahan  Gesek 

Unjuk kerja bahan gesek merupakan sebuah fungsi kompleks dari 

parameter-parameter numerik yang meliputi formulasi, suhu, tekanan, dan 

lingkungan. Salah satu parameter paling menentukan adalah formulasi bahan 

gesek kampas rem (komposisi fasa bahan gesek) (Weiss et al., 2006). 

Sifat-sifat bahan gesek yang diperlukan di dalam aplikasi kampas 

rem terdiri-dari sifat-sifat mekanik dan sifat-sifat termal. Sifat-sifat mekanik 

tersebut meliputi kekasaran permukaan, koefisien gesekan, kekuatan tarik, 

kekerasan dan keausan. Sedangkan sifat-sifat termal bahan gesek meliputi 

stabilitas sifat-sifat mekaniknya terhadap suhu yang berubah-ubah. Sifat-sifat 

mekanik merupakan sifat-sifat fisika, sedangkan sifat-sifat termal termasuk 

sifat-sifat kimia bahan. Porositas bahan juga merupakan salah satu sifat fisika 

yang penting dalam pembuatan bahan gesek kampas rem. Kemudian, ketahan 

korosi bahan gesek terhadap situasi lingkungan yang berbeda keasaman juga 

merupakan sifat kimia bahan gesek. 

 

2.6.1 Sifat-Sifat Mekanik Bahan Gesek 

Bermacam-macam logam seperti tembaga, baja, perunggu, besi, 

kuningan, dan aluminium masih digunakan dalam bentuk serat atau partikel-

partikel dalam bahan gesek, dan itu dikenal bahwa jenis, morfologi, dan 

kekerasannya dapat mempengaruhi gesekan dan keausan bahan gesek (Jang 

et al., 2004). Pada masa ini, serat baja sering digunakan di dalam industri 

bahan gesek karena serat baja memiliki ketahanan aus yang baik dan dapat 

mempertahankan kefektifan gesekan pada suhu yang meningkat. Keagresifan 

serat baja melawan rotor rem tampak karena kekerasan dan adhesi antara baja 

dan besi cor kelabu tinggi.  

Stabilitas gesekan dan ketahanan aus merupakan persyaratan kunci 

untuk kampas rem kendaraan berat dan panjang seperti truk. Gesekan antar 

muka mempengaruhi laju perlambatan kendaraan, tetapi keausan juga 

mempengaruhi karakteristik penghentian, karena keausan tinggi dapat 
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mengubah geometri kontak rem dan rotor, mengubah pola pembangkitan 

panas gesekan, dan mendegradasi tanggapan sistem pengereman (Blau & 

Jolly, 2005).  Ketahanan aus bahan gesek dipengaruhi oleh jumlah relatif dari 

magnesia, rockwool, calcium hidroksida, dan zirkonium silikat (Cho et al., 

2005). 

Derau kampas rem terjadi ketika eksitasi yang terinduksi gesekan 

pada antar muka gelinciran ditransfer ke persambungan rem dan 

menghasilkan getaran sistem lokal pada frekuensi khusus. Oleh karena itu, 

derau rem dapat diminimalkan dengan mengurangi eksitasi pada antar muka 

gelinciran, mengubah frekuensi alam dari komponen-komponen rem dengan 

mendesain ulang komponen-komponen, dan memodifikasi fungsi alih sebuah 

sistem rem yang dihubungkan ke komponen chassis lain (Kim et al., 2007).     

Serbuk perunggu dan tembaga dalam kampas rem organik 

kendaraan berat berguna untuk meningkatkan ketahanan fade, sedangkan 

serbuk aluminium dan seng digunakan untuk meningkatkan karakterik 

pemulihan yang lebih baik. Istilah fade (kerugian gesek) digunakan untuk 

menunjukkan kerugian keefektifan pengereman pada suhu yang meningkat 

(khususnya pada jangkauan 300-400C), karena penurunan koefisien gesek 

kinetik. Ketahanan bahan terhadap terjadinya penggelembungan juga 

merupakan sifat mekanik bahan gesek yang penting (Morshed & Haseeb, 

2004).  

 

2.6.2 Sifat-Sifat Termal Bahan Gesek 

Panas yang dibangkitkan selama pengereman menyebabkan suhu 

permukaan meningkat dengan meningkatnya waktu dan beban pengereman. 

Suhu degradasi bahan gesek mulai pada 230C, dan derajat degradasi 

semakin meningkat dengan meningkatnya suhu pada jangkauan suhu antara 

269-400 C. Di atas suhu degradasi, sifat-sifat ikatan resin menjadi lemah, 

dan ketika ini terjadi laju aus semakin meningkat secara eksponensial (Talib 
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et al., 2003). Suhu tinggi juga menurun kekuatan luluh bahan dan 

menyebabkan perubahan mekanisme aus dan konfigurasi kontak nyata.  

Tembaga atau paduan tembaga ditambahkan ke dalam bahan gesek 

untuk meningkatkan difusivitas pada antar muka gesek. Tembaga juga 

dikenal pada suhu tinggi dapat mempertahankan koefisien gesek dengan 

menghasilkan oksida tembaga pada antar muka gesek. Spesimen bahan gesek 

dengan porositas dan kompresibilitas tinggi cenderung lebih sulit untuk 

terjadi derau. Sedangkan bahan gesek yang kadar zat-zat seperti phenolic 

resin, rockwool, zirkonium silikat (zirkon), MgO, dan Ca(OH)2 tinggi, 

memiliki kecenderungan derau tinggi. Bahan yang dapat digunakan untuk 

mengurangi terjadinya derau misalnya cashew resin.  

 

2.7 Standarisasi Kampas Rem 

Dalam sistem pengereman sesungguhnya, tekanan kontak minimal, 

  , bervariasi antara 0,3 dan 2 MPa dan kecepatan gelincir,  , antara 1 dan 

lebih dari 10 m/s. Untuk kendaraan-kendaraan balap, pengujian sampel bahan 

gesek dilakukan pada laju kendaraan 0-300 km/jam, tekanan kontak 0,1-10 

MPa, suhu 20-900C dan proporsi geometri dari sistem pengereman skala 

penuh (Kermc et al., 2005). Standar bahan gesek kampas rem otomotif 

menurut SAE seperti ditunjukkan pada Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6 Standar Bahan Gesek Kampas Rem Otomotif menurut SAE   

Sifat Mekanik Nilai Standar 

Kekerasan (Rockwell) 101 

Kekuatan Tarik (MPa) 20-27 

Konduktivitas Panas (W/mK) 0,47 – 0,804 

Koefisien Gesek 0,3 – 0,6 
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2.8 Struktur Mikro Bahan Gesek 

Kemurnian, distribusi ukuran, dan struktur bahan-bahan karbon 

individual mempengaruhi unjuk kerja kampas rem (Weiss et al., 2006). 

 

2.8.1 Jenis Fasa 

Bahan gesek kampas rem komposit mengandung fasa-fasa kristalin 

dan non-kristalin kedua-duanya. Fasa kristalin meliputi logam, grafit, silikat, 

oksida, sulfida dan fasa non-kristalin atau semi-kristalin terdiri-dari plastik, 

resin, karet, dan batu bara (Weiss et al., 2006). Gambar 2.7 menunjukkan 

struktur mikro permukaan bahan gesek dilihat menggunakan teknik 

pencahayaan yang berbeda-beda: (a) cahaya putih terpantul, (b) cahaya 

fluoresen dan (c) cahaya terpolarisasi. Pada struktur mikro bahan gesek yang 

dilihat menggunakan cahaya putih terpantul menunjukkan batu bara, grafit, 

baja dan serat aramid. Untuk struktur mikro yang dilihat menggunakan 

cahaya fluoresen ditemukan fasa matriks fenolik. Sedangkan pada struktur 

mikro yang dilihat menggunakan cahaya terpolarisasi ditemukan batu bara 

dan grafit (Weiss et al., 2006).    

 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 2.7 Fotomikrograf komposit kampas rem dalam: (a) cahaya putih 

terpantul, (b) cahaya fluoresen, dan (c) cahaya terpolarisasi (Weiss et al., 

2006). 

 

Bahan-bahan organik seperti pengikat polimer, karet, dan twaron 

secara termal dioksidasi dan dikarbonisasi menghasilkan fasa-fasa karbon 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.8. Fasa-fasa karbon dideteksi pada 

permukaan gesek sampel tanpa Zirkon sebaik dengan Zirkon dan suhu proses 

gesekan lebih tinggi daripada 100C (Ma et al., 2007). 
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Gambar 2.8 Citra SEM dari permukaan gesekan dari sampel Zr-O pada 

350C, menunjukkan distribusi film barit dan fasa-fasa lain (Ma et al., 2007).  

 

Dalam publikasi terdahulu (Sutikno et al., 2010), struktur mikro 

sampel bahan gesek nampak seperti pada Gambar 2.9. Pada gambar tersebut, 

unsur karbon juga nampak gelap dan warna terang menunjukkan unsur logam 

seperti Cu, Zn, Al, Mo, dan Fe. Pola gelap-terang yang terbentuk dari 

masing-masing fasa menandakan perbedaan konduktivitas yang dimiliki 

bahan tersebut. 

 

 

Gambar 2.9 Citra SEM dari struktur mikro bahan gesek kampas rem berbasis 

karbon tempurung kelapa (Sutikno et al., 2010). 
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2.8.2 Serat Bahan Gesek Kampas Rem 

Serat penguat adalah salah satu bahan yang memainkan peranan 

penting dalam komposisi bahan gesek kampas rem. Fungsi serat dalam bahan 

gesek kampas rem adalah untuk menaikkan kekuatan dan ketangguhan. Serat 

yang digunakan dalam fabrikasi bahan gesek kampas rem terdiri dari bahan 

organik dan non-organik (Jang et al., 2004). Serat penguat yang digunakan 

dalam formulasi bahan gesek  dibedakan menjadi empat kategori yaitu serat 

kaca, serat sintetik (aramid, potassium titanate, karbon, keramik, dll.), serat 

logam (tembaga, kuningan, baja, aluminium, iron wool, dll.), dan serat alami 

atau mineral (chrysotile asbestos dan rock-wool). Serat karbon dapat 

meningkatkan stabilitas suhu dan koefisien  gesek, serat aramid dapat 

menambah kekuatan dan ketahan aus, sedangkan serat kaca dan keramik 

dapat mengurangi konduktivitas termal komposit dan meningkatkan koefisien 

gesek sama seperti pemodifikasi gesek logam (Eggleston, 2000).  

Penambahan logam pada bahan gesek kampas rem kendaraan 

bertujuan untuk meningkatkan ketahanan aus dan kekuatan. Variasi logam 

seperti tembaga, baja, besi, kuningan, perunggu, dan aluminium sering 

digunakan dalam komposisi bahan gesek kampas rem dalam bentuk serat. 

Bentuk dan kekerasan serat logam  dalam komposisi bahan gesek kampas 

rem dapat mempengaruhi nilai koefisien gesek dan ketahanan aus. Misalnya 

campuran serat tembaga ditambahkan dalam komposisi bahan gesek untuk 

meningkatkan stabilitas panas dan  menaikan koefisien gesek. Oleh karena 

itu, campuran serat tembaga ditambahkan untuk mengendalikan tingkat 

gesekan pada sistem rem (Boz & Kurt, 2007). 

Sifat mekanik bahan gesek untuk kampas rem dipengaruhi oleh 

dimensi dan arah atau orientasi serat. Dimensi serat dalam bahan gesek 

kampas rem meliputi panjang dan diameter serat (Mutlu et al., 2007). Dengan 

pengaturan orientasi dan panjang serat yang tepat maka akan dihasilkan sifat 

mekanik bahan gesek untuk kampas rem yang optimum. Komposit dengan 

matrik serat dikelompokkan  menjadi beberapa macam antara lain: komposit 
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serat. komposit serpihan, komposit partikel, komposit pengisi, dan komposit 

berlapis. Komposit serat adalah gabungan serat dengan matrik, komposit 

serpihan  adalah gabungan serpihan rata dengan matrik, komposit partikel  

adalah gabungan partikel dengan matrik, komposit pengisi adalah gabungan 

matrik continous skeletal dengan matrik yang kedua, dan komposit berlapis 

adalah gabungan lapisan atau unsur pokok lamina (Schwartz, 1984). 

Dengan penempatan serat yang benar dalam proses pencampuran 

bahan komposit maka akan diperoleh sifat komposit yang kuat. Berdasarkan 

penempatannya, serat komposit dapat digolongkan menjadi komposit serat 

tak terputus (satu arah memanjang), komposit serat dwi arah, komposit serat 

terputus, dan komposit serat campuran.  

 

 

Gambar 2.10 Susunan komposit dengan serat tak terputus. 

 

Komposit serat tak terputus atau satu arah mempunyai susunan serat 

panjang dan lurus membentuk lamina diantara matriknya. Bentuk komposit 

serat tak terputus ditunjukkan pada Gambar 2.10. Jenis komposit ini paling 

sering digunakan. Jenis susunan serat ini mempunyai kelemahan pada 

pemisahan antar lapisan. Hal ini dikarenakan kekuatan antar lapisan 

dipengaruhi oleh matriknya. 
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Gambar 2.11 Susunan komposit dengan jenis serat dua arah. 

 

Gambar 2.11 menunjukkan bentuk dari komposit serat dua arah. 

Komposit ini tidak mudah dipengaruhi pemisahan antar lapisan karena 

susunan seratnya juga mengikat antar lapisan. Akan tetapi susunan serat 

memanjangnya yang tidak begitu lurus mengakibatkan kekuatan dan 

kekakuan akan melemah. 

 

   

(a) (b) (c) 

Gambar 2.12 Jenis serat terputus: (a) serat terputus sejajar, (b) serat terputus 

sejajar condong, dan (c) serat terputus orientasi acak. 

 

Gambar 2.12 menunjukkan jenis komposit serat terputus. 

Komposit serat terputus adalah jenis komposit dengan serat pendek. Jenis ini 

dibedakan lagi menjadi tiga jenis yaitu serat terputus sejajar, serat terputus 

sejajar condong, dan serat terputus orientasi acak. 
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Gambar 2.13 Jenis komposit serat campuran. 

 

Komposit serat campuran merupakan komposit gabungan antara 

jenis serat lurus dengan serat acak. Jenis komposit serat gabungan digunakan 

untuk mengatasi kekurangan dari kedua jenis sebelumnya (Gibson, 1994). 

Bentuk dari komposit serat campuran ditunjukkan pada Gambar 2.13. 

Kekuatan suatu komposit juga dipengaruhi oleh panjang serat dan garis 

tengah serat. Panjang serat dalam pembuatan komposit sangat berpengaruh 

terhadap kekuatan. Ada dua jenis panjang serat yang sering digunakan dalam 

campuran komposit yaitu serat pendek dan serat panjang. Serat panjang lebih 

kuat dibanding serat pendek. Pada umumnya, semakin kecil garis tengah serat 

akan menghasilkan kekuatan komposit yang lebih tinggi (Schwartz, 1984). 

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lokantara 

(2007) mengenai analisis arah dan perlakuan serat tapis serta nisbah pengeras 

epoksi terhadap sifat fisis dan mekanis komposit tapis/epoxy diperoleh hasil 

bahwa pada orientasi serat 45º, sifat–sifat fisik dan mekanik yang dihasilkan 

lebih baik dari orientasi 0º dan 90º. Hal ini terjadi karena serat dari tapis 

kelapa terjalin alami (natural woven fiber) yang di dalamnya terdapat tiga 

lapisan serat dengan arah berbeda. Serat bagian atas dan bawah tapis lebih 

besar daripada serat yang letaknya di tengah yang berupa serabut-serabut 

kecil. Orientasi serat yang diambil sebagai acuan adalah arah serat yang 

dominan, sehingga pada saat pemberian beban pada pengujian tarik, serat 

yang orientasi 45º memiliki kekuatan yang lebih besar. Berdasarkan grafik 

dan anova diperoleh hasil bahwa orientasi serat 0º, 45º, 90º memberi 
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pengaruh secara signifikan terhadap kekuatan tarik komposit baik dengan 

perlakuan serat NaOH maupun KMnO4. Sementara itu, kekuatan tekuknya 

tidak dipengaruhi oleh orientasi serat tersebut. Kekuatan tarik maksimum 

terdapat pada komposit yang memiliki orientasi serat 45º dan diikuti oleh 

komposit dengan orientasi serat 0º. Berdasarkan foto makro benda masing-

masing jenis komposit, memperlihatkan jenis patahan lateral tetapi lokasi 

patahan yang terjadi beragam. Keadaan ini mungkin disebabkan karena 

proses pembentukan dan pemasangan benda uji pada alat uji yang kurang 

sempurna sehingga terjadi cacat berupa goresan dan takikan yang 

menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan di daerah tersebut. Bentuk 

patahan komposit dengan orientasi serat 90º lebih rata dibandingkan dengan 

0º, karena arah serat yang dominan melintang terhadap tarikan sehingga 

ikatan matrik dengan serat ke arah memanjang tidak kuat, sedangkan yang 0º 

karena arah serat dominan searah dengan pembebanan sehingga ikatannya 

cukup kuat, terlihat dari bentuk patahan yang tidak rata (Lokantara et al., 

2007). 
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BAB 3 

METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH 

 

3.1 Bahan dan Peralatan Penelitian 

3.1.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan di dalam penelitian terdiri-dari:  

(i) Karbon serbuk tempurung kelapa 

(ii) Benang nilon 

(iii) Serbuk aluminium 

(iv) Serbuk tembaga 

(v) Serbuk baja tahan karat 

(vi) Serbuk kaca 

(vii) Bakelite 

(viii) Kalsium karbonat 

(ix) Magnesium oksida 

(x) Sulfur 

(xi) Seng oksida 

(xii) Asam stearat 

(xiii) Karet sintetis (Styrene butadiene rubber, SBR-1712)  

(xiv) Epoksi  

(xv) Resin dan pengerasnya 

 

3.1.2 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk memfabrikasi spesimen terdiri-dari: 

(i) Pengaduk bahan (mixer / two roll mill) 

(ii) Cetakan (mould / dies) 

(iii) Mesin cetak panas (hot isostatic pressing machine) 

Peralatan karakterisasi dan pengujian spesimen yang digunakan dalam 

penelitian terdiri-dari: 

(i) X-ray Diffractometer (XRD) 
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(ii) Scanning Electron Microscopy (SEM) 

(iii) Mikroskop optik 

(iv) Mesin uji kekerasan 

(v) Mesin uji tarik 

(vi) Mesin uji keausan 

 

3.2 Proses Fabrikasi Sampel 

 

 

Gambar 3.1 Skema prosedur penelitian. 
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Pencampuran bahan gesek dilakukan berdasarkan persen volume 

(fraksi volume) dari volume total mould (cetakan) sesuai dengan prosedur 

penelitian yang digambarkan secara skematis pada Gambar 3.1. Spesimen 

dipersiapkan dengan mencampurkan ingredient (komponen) masing-masing 

formulasi menggunakan pengaduk bahan  dan kemudian dicetak pada kondisi 

panas (cured) dengan mesin pres panas pada 190C selama 3 j. Kemudian 

spesimen dipanasi (post cured/heat treatment) pada 200C selama 3 j dan 

dipotong sesuai dimensi yang diperlukan untuk pengujian (Shojaei et al., 

2007).    

Fraksi volume bahan mentah yang digunakan untuk masing–masing 

sampel adalah sama, hanya pengaturan orientasi dan ukuran seratnya yang 

berbeda. Adapun serat yang diatur orientasi dan ukurannya adalah serat 

benang nilon. Serat benang nilon dipilih karena memiliki kekuatan yang 

relatif tinggi dan mudah dalam pemrosesannya.  

 

3.3 Standar Pengujian dan Karakterisasi Spesimen 

Sebelum spesimen diuji, sampel dipotong sesuai dengan ukuran 

spesimen yang dibutuhkan untuk masing-masing pengujian dan karakterisasi. 

Pemotongan dilakukan secara hati-hati menggunakan gergaji besi. Khusus 

untuk karakterisasi struktur mikro bahan gesek menggunakan SEM, spesimen 

dipotong dalam ukuran 0,5x0,5 cm
2
 sebelum dimasukan pada resin 

pemegang. Pencetakan resin dilakukan dengan cara menuangkan resin dan 

pengerasnya pada cetakan yang terbuat dari bahan kuningan. Setelah resin 

dan pengerasnya dituangkan, spesimen dicelupkan dan ditunggu sampai resin 

kering yaitu sekitar 12 jam. Setelah cairan resin keras, spesimen diambil dari 

cetakan untuk kemudian dipoles menggunakan mesin poles.  
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Gambar 3.2 Spesimen sedang dipoles menggunakan mesin poles. 

 

3.3.1 Spesifikasi Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan sesuai dengan ASTM E18-02. 

Kekerasan spesimen diukur menggunakan pengujian kekerasan Brinnel 

(Wilson M1C1, Acco Wilson Instrument). Nilai-nilai kekerasan diambil 

dalam skala Brinnel dengan beban 588 N, dan diameter bola indentor 1,27 

cm. Untuk masing-masing spesimen, pengukuran kekerasan diulang sebanyak 

lima kali pada letak pengujian berbeda-beda seperti ditunjukkan pada Gambar 

3.3 (Sutikno et al, 2010).  

 

 

Gambar 3.3 Skema posisi titik-titik pengujian kekerasan pada spesimen 

dengan ukuran 3 x 2 cm
2
. 
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Gambar 3.4 Spesimen sedang diuji kekerasan. 

 

3.3.2 Spesifikasi Pengujian Tarik 

Uji tarik dikerjakan menggunakan mesin pengujian universal dan 

ukuran sampel adalah 16,5x3,2x0,6 cm
3
 dengan lebar daerah neck 2.7 cm 

(Sutikno et al., 2010). 

 

 

Gambar 3.5 Proses pengujian kekuatan tarik. 

 

3.3.3 Spesifikasi Pengujian Keausan 

Untuk menentukan ketahanan aus, spesimen (3x1,5 cm
2
)  diuji 

menggunakan mesin uji ketahanan aus (Ogoshi high speed universal wear 

testing machine, tipe OAT-U dengan beban uji   124,48 N dan lama 

pengujian ( ) 60 s. Ketebalan ( ) dan jari-jari cakram ( ) yang digunakan 

secara berurutan adalah 2 mm dan 15 mm, dan selama uji keausan cakran 

berputar dengan jarak total (   ) 30 m. Untuk menentukan panjang grid (  ), 

spesimen yang diuji dilihat di bawah mikroskop optik (Olympus, model 
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PME3) dengan perbesaran 50X. Ketahanan aus jenis (  ) dihitung 

menghitung menggunakan rumus: 

 

   
   

 

      
 (3.1) 

 

  

(a) (b) 

Gambar 3.6 Pengujian ketahanan aus: (a) sampel diuji ketahana aus dan (b) 

penentuan jumlah grid di bawah mikroskop.  

 

  3.3.4 Spesifikasi Pengujian Gesek 

 

Tabel 3.3 Spesifikasi Pengujian Gesek 

No. Nama Bahan Kuantitas 

1. Jenis material sampel Komposit 

2. Jumlah sampel 5 buah 

3. Jumlah pengujian per sampel 5X 

4. Nama Alat Mesin uji gesek 

5. Kekasaran permukaan 0.15 µm 

6. Kondisi Gelinciran kering / ambient 

7. Laju gelincir 0.256 m/s 

8. Beban normal 235.2-431.2 N 

9. Suhu 20-40C 

10. Periode 5 min 
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3.4 Data 

3.4.1 Variabel penelitian 

Dalam penelitian ini, orientasi dan panjang serat benang nilon 

dijadikan sebagai variabel tak gayut (independent variable), dan sifat 

mekanik bahan gesek sebagai variabel-variabel gayut (dependent variables). 

Parameter-parameter fabrikasi lainnya, misalnya komposisi bahan mentah 

(ingrendient), suhu dan lama penekanan, besar tekanan, dan suhu perlakuan 

panas dan lama perlakuan panas, dianggap tetap dan dijadikan variabel 

terkendali (controlled variables).  

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Panjang serat benang nilon divariasi antara 2-10 mm dan setelah 

dicapai sifat-sifat mekanik yang baik kemudian orientasi serat divariasi pada 

orientasi serat sejajar, silang dan acak. Setelah spesimen bahan gesek diuji, 

data sifat-sifat mekanik bahan tersebut akan diperoleh. Kemudian hubungan 

antara sifat-sifat mekanik terhadap panjang dan orientasi serat digambarkan 

dan dianalisis secara grafik. Dari grafik tersebut akan dapat disimpulkan 

hubungan panjang dan orientasi serat benang nilon terhadap sifat-sifat 

mekanik bahan gesek kampas rem yang dijumpai.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pencitraan dan Analisis Struktur Mikro Spesimen Bahan 

Gesek  

Sifat-sifat mekanik bahan gesek kampas rem dapat dikaji melalui 

analisis struktur mikro yang meliputi analisis topografi (permukaan dan 

tekstur) dan analisis morfologi (bentuk, ukuran, dan orientasi butir fasa). 

Struktur mikro bahan gesek kampas rem dapat diperoleh melalui pencitraan 

dengan menggunakan SEM mulai dari perbesaran yang kecil sampai 

perbesaran yang lebih besar. Gambar 4.1 menunjukkan beberapa citra SEM 

untuk membandingkan struktur mikro bahan gesek kampas rem dengan 

panjang serat yang berbeda-beda.  

Bahan-bahan organik seperti bakelite, tempurung kelapa, resin, karet 

SBR-1712, dan epoksi teroksidasi dan terkarbonisasi secara termal 

menghasilkan fasa-fasa karbon. Fasa-fasa karbon terlihat pada struktur mikro 

hasil pencitraan spesimen bahan gesek kampas rem. Terbentuknya fasa-fasa 

karbon mempengaruhi sifat-sifat mekanik bahan gesek yang difabrikasi. Zat 

penyusun yang memiliki berat atom lebih kecil warnanya nampak lebih gelap 

ketika elektron-elektron terhambur balik digunakan untuk pembentukan citra. 

Misalnya partikulat-partikulat bakelite, dan tempurung kelapa nampak hitam, 

pada waktu Cu dan Fe nampak abu-abu. Sedangkan untuk zat penyusun yang 

berat atomnya besar nampak putih. Untuk mengkarakterisasi morfologi dan 

mengukur jumlah partikulat-partikulat tersebut sangat mudah dilakukan. 

Untuk membedakan zat penyusun yang memiliki warna dan morfologi yang 

hampir sama karena berat atomnya berdekatan, itu dapat digunakan 

mikroskop optik.   

Pemetaan sinar-X menyediakan informasi yang berguna mengenai 

sebaran unsur-unsur (C, O, Fe, Al, Mg, Mo, S, Cu dan Zn) yang terdeteksi 

oleh analasis EDX. Itu perlu dicatat bahwa berkas elektron yang digunakan 
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untuk eksitasi sinar-X khas menembus sampai bawah permukaan sampel, dan 

informasi mengenai kimia ditentukan dari volume di bawah luas permukaan 

yang diperiksa. 

 

  
 (a) (b) 

 

 
(c) 

Gambar 4.1 Citra SEM struktur mikro spesimen bahan gesek kampas rem 

dengan variasi   panjang serat: (a) 2 mm, (b) 6 mm, dan (c) 10 mm. 

 

Gambar 4.1 menunjukkan struktur khas permukaan spesimen yang 

dianalisis terdiri-dari bentuk dan warna butir yang berbeda-beda. Hal ini 

disebabkan bahan gesek terbuat dari banyak zat penyusun yang sifat-sifatnya 

berbeda secara kontras. Serbuk kaca memiliki angka kekerasan yang tinggi 

sedangkan karet SBR-1712 angka kekerasannya sangat rendah, Di dalam 

struktur mikro, bahan yang keras cenderung memiliki bentuk persegi dengan 
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sudut-sudut yang jelas dan permukaannya lebih tinggi. Butir-butir logam 

seperti tembaga, kuningan, baja tahan karat dan perunggu nampak memiliki 

butir berbentuk memanjang dengan ujung-ujungnya berbentuk sudut lancip. 

Adanya permukaan butir yang memiliki topografi permukaan lebih tinggi 

disebabkan bahan yang keras lebih susah terdegradasi selama pemolesan. 

Sedangkan warna butir bergantung pada konduktivitas listrik masing-masing 

zat penyusun. Semakin besar konduktivitas listrik suatu bahan, semakin 

terang jika dilihat di bawah SEM. Bahan-bahan logam akan nampak lebih 

terang dibanding bahan-bahan seperti karbon, resin, dan epoksi. Pada Gambar 

4.1, serat tidak nampak jelas karena banyak serat yang terdegradasi selama 

pemolesan. 

Beberapa spesimen dengan variasi orientasi serat benang nilon juga 

dikarakterisasi menggunakan SEM untuk menentukan pengaruhnya terhadap 

sifat-sifat mekanik. Hasil pencitraan tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

Pada gambar tersebut, serat benang nilon dijumpai secara jelas, terutama pada 

spesimen dengan orientasi serat sejajar, sedangkan pada beberapa spesimen 

lainnya tidak dijumpai. Tidak dijumpainya serat nilon pada spesimen yang 

lain disebabkan oleh ukuran spesimen untuk uji struktur mikro terlalu kecil, 

sehingga bagian spesimen yang dipotong untuk dikarakterisasi tidak dapat 

dipastikan bahwa bagian tersebut mengandung serat. Selain demikian, hal itu 

juga dapat disebabkan oleh tercerabutnya serat nilon selama proses 

pemolesan. Pada gambar tersebut, serat nilon kelihatan memanjang dan 

berlekuk. Hasil ini jelas berbeda dengan posisi awal saat serat nilon saat 

spesimen difabrikasi. Perubahan orientasi ini diduga terjadi pada saat proses 

penekanan pada kondisi panas selama curing dimana posisi serat nilon yang 

semula lurus memanjang karena adanya penekanan dan panas yang diterima, 

posisinya berpindah ke posisi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2(a). 
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  (a) (b) 

 

(c) 

Gambar 4.2 Citra SEM struktur mikro spesimen bahan gesek kampas rem 

dengan variasi     orientasi serat: (a) sejajar, (b) silang, dan (c) acak. 

 

Fasa-fasa yang dapat dideteksi secara individual, misalnya bakelit, 

partikel-partikel logam, serat nilon, dan partikel gelas ditandai dalam gambar 

4.1 dan 4.2. Bahan-bahan organik seperti pengikat polimer, karet dan 

tempurung kelapa dioksidasi dan dikarbonisasi secara termal dan 

menghasilkan fasa-fasa karbon. Pemetaaan sinar-X memberikan informasi 

yang berguna tentang sebaran unsur-unsur (C, O, S, Ca, Si, Cu, Al, Fe, Mg, 

Na, dan Zn) yang dideteksi oleh analisis EDX. Peta-peta sinar-X 

menunjukkan bahwa sebaran unsur-unsur yang dideteksi tidak seragam. 

Misalnya, peta sebaran sinar-X dari Cu secara jelas menunjukkan adanya 

partikel-partikel Cu individual; kehadiran C sangat dekat berhimpitan dengan 
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sebaran O. Dengan cara yang sama, itu dapat dilakukan untuk 

menghubungkan Mg dan Al. Kehadiran sebuah fasa tidak cukup hanya 

diidentifikasi dari informasi kimia saja tetapi juga memerlukan analisis 

tambahan yang lain. 

Citra SEM pada Gambar 4.2 menunjukkan struktur khas orientasi 

butir bahan gesek yang dianalisis, ukuran dan bentuk butir juga nampak 

sangat bervariasi. Struktur mikro hasil penelitian ini (Gambar 4.1 dan 4.2) 

bila dibandingkan dengan struktur mikro bahan gesek yang telah 

dipublikasikan terdahulu menunjukkan sebaran komposisi yang cenderung 

lebih seragam (Sutikno et al, 2010). Pada hasil penelitian ini, unsur penyusun 

seperti C, Si, O, dan unsur-unsur logam tersebar secara lebih merata. 

Pengaturan panjang dan orientasi serat berpengaruh terhadap peningkatan 

sifat-sifat mekanik bahan gesek (Sutikno et al., 2010). Hal ini membuktikan 

bahwa sebaran zat penyusun secara lebih merata telah menghasilkan 

spesimen dengan sifat-sifat mekanik yang lebih baik atau lebih mendekati 

standar. 

 

4.2 Analisis EDX untuk Menentukan Komposisi Kimia Spesimen Bahan 

Gesek Kampas Rem  

Untuk menentukan komposisi kimia yang terkandung dalam 

spesimen bahan gesek kampas rem, Spesimen dianalisis menggunakan 

difraktometer sinar-X. Data yang diperoleh dari karakterisasi ini berupa 

komposisi kimia bahan gesek kampas rem yang disajikan dalam persentase 

berat masing-masing unsur penyusunnya. Spektrum hasil analisis EDX 

ditampilkan pada Gambar 4.3 dan data kuantitatifnya ditunjukkan pada Tabel 

4.1. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Gambar 4.3 Spektra hasil analisis EDX untuk spesimen-spesimen dengan 

panjang serat nilon masing-masing: (a) 2 mm, (b) 6 mm, dan (c) 10 mm. 
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Tabel 4.1 Data kuantitatif komposisi kimia dalam persen berat untuk 

spesimen bahan gesek dengan panjang serat masing-masing: (a) 2 mm, (b) 6 

mm, dan  (c) 10 mm 

Unsur (a) (b) (c) 

Kadar unsur 

(% berat) 

Kadar unsur 

(% berat) 

Kadar unsur 

(% berat) 

C K 00,00 00,00 00,00 

Na K - - 05,11 

O K 45,58 32,50 - 

Mg K 02,85 10,24 04,74 

Al K 02,25 - 04,04 

Si K 05,15 12,71 16,48 

Mo L - - 23,78 

S K 13,77 05,36 - 

Ca K 06,68 05,17 12,49 

Fe K 03.36 04,25 04,30 

Cu K 20,36 23,75 20,62 

Zn K - 06,02 08,45 

 

Gambar 4.3 dan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa zat-zat penyusun 

bahan gesek tidak tersebar secara merata. Hal ini nampak dari hasil analisis 

EDX dimana unsur-unsur seperti Na, O, Al, dan S tidak muncul pada semua 

spesimen. Ketidakmunculan unsur-unsur tersebut disebabkan oleh 

pencampuran yang kurang seragam atau pengambilan luas daerah scanning 

yang terlalu kecil. Untuk memeriksa keakuratan hasil analisis komposisi 

kimia menggunakan teknik difraksi sinar-X sebenarnya dapat dilakukan 

dengan membandingkan hasil penentuan komposisi kimia menggunakan 

teknik analisis gravimetri.  
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 4.4 Spektra hasil analisis EDX untuk spesimen-spesimen dengan 

orientasi serat: (a) sejajar, (b) silang, dan  (c) acak. 
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Di dalam spesimen dengan panjang serat nilon 2 dan 6 mm, unsur 

oksigen ditemukan paling dominan dengan prosentase berat 32,50–45.58%. 

Unsur oksigen ini diduga berasal dari zat penyusun seperti MgO, CaCO3, 

seng oksida, dan serbuk kaca. Pada spesimen dengan panjang serat 10 mm, 

unsur yang paling banyak ditemukan adalah molybdenum (Mo) yaitu dengan 

prosentase berat 23,78%. Unsur ini juga diperkirakan berasal dari logam-

logam yang digunakan. Berikutnya, unsur logam lainnya seperti aluminium 

(Al), besi (Fe), tembaga (Cu), dan seng (Zn) terlihat pada hasil karakterisasi 

EDX dengan jumlah yang berbeda. Unsur silikon yang disumbang dari 

serbuk kaca juga nampak dengan prosentase berat 5,15–16,46%. Sementara 

itu, unsur karbon (C) tidak ditemukan, hal ini disebabkan oleh sebaran zat 

penyusun spesimen bahan gesek kampas rem dengan pengaturan panjang 

serat belum merata selama proses pencampuran. 

Hasil karakterisasi komposisi kimia menggunakan EDX dari 

spesimen bahan gesek kampas rem dengan pengaturan orientasi serat 

ditunjukkan pada Gambar 4.4. Gambar 4.4 dan Tabel 4.2 menunjukkan kadar 

masing-masing unsur penyusun bahan gesek yang diperoleh dari analisis 

EDX untuk masing-masing spesimen yang berbeda orientasinya. Dibanding 

dengan Gambar 4.3 dan Tabel 4.1, hasil ini menunjukkan bahwa sebaran zat 

penyusun lebih merata. Itu terlihat bahwa hampir semua unsur selalu muncul 

pada setiap spesimen, kecuali unsur Zn dan Na. Hasil ini lebih meyakinkan 

lagi dengan ditemukannya unsur karbon pada setiap spesimen dalam jumlah 

yang relatif banyak yaitu antara 56,46–61,59% berat. Penyumbang karbon 

terbesar berasal dari serbuk tempurung kelapa, bakelit dan resin. Unsur logam 

seperti besi, aluminium, dan tembaga juga dijumpai dengan persentase yang 

relatif mendekati sama pada masing-masing spesimen. Selain itu, unsur 

silikon yang berasal dari serbuk kaca juga terlihat dengan persentase berat 

antara 2,63–3,50%.  
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Tabel 4.2 Data kuantitatif kadar unsur (% berat) sampel bahan gesek dengan 

orientasi serat: (a) sejajar, (b) silang, dan  (c) acak 

Unsur (a) (b) (c) 

Kadar unsur 

(% berat) 

Kadar unsur 

(% berat) 

Kadar unsur 

(% berat) 

C K 56,46 58,54 61,59 

Na K 01,40 - 01,84 

O K 22,30 19,11 19,46 

Mg K 01,47 02,63 02,23 

Al K 00,69 00,87 00,29 

Si K 02,63 03,50 03,19 

S K 01,25 01,84 01,36 

Ca K 06,98 03,73 04,43 

Fe K 02,10 01,66 00,96 

Cu K 04,50 04,68 04,74 

Zn K - 02,10 - 

 

4.3 Sifat-Sifat Mekanik Spesimen Bahan Gesek Kampas Rem 

Sifat-sifat mekanik bahan gesek yang dikaji meliputi ketahanan aus, 

kekerasan dan kekuatan tarik. Analisis secara rinci mengenai masing-masing 

sifat mekanik tersebut dibahas dibahas sebagai berikut.   

 

4.3.1 Ketahanan Aus Spesimen Bahan Gesek Kampas Rem 

Dalam ilmu bahan, aus berarti pengikisan bahan dari sebuah 

permukaan padat oleh tindakan permukaan lain. Itu berkaitan terhadap 

interaksi permukaan dan lebih khusus lagi pemindahan bahan dari sebuah 

permukaan sebagai hasil tindakan mekanik. Adapun hasil pengujian keausan 

dari spesimen bahan gesek kampas rem dengan variasi panjang serat 

ditunjukkan pada Tabel 4.3. Sementara itu, hasil pengujian keausan spesimen 
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bahan gesek kampas rem dengan pengaturan orientasi serat ditunjukkan pada 

Tabel 4.4.  

 

Tabel 4.3 Nilai keausan spesimen bahan gesek kampas rem dengan variasi 

panjang serat 

No. Kode Spesimen Panjang Serat (mm) Keausan (m
2
.N

-1
) 

1 P2 2 2,487 x 10
-13

 

2 P6 6 3,890 x 10
-13

 

3 P10 10 13,894 x 10
-13

 

 

Tabel 4.4 Nilai keausan  spesimen bahan gesek kampas rem dengan variasi 

orientasi serat 

No. Kode Spesimen Orientasi Serat Keausan (m
2
.N

-1
) 

1 OR Sejajar 3,629 x 10
-13

 

2 OG Silang 2,520 x 10
-13

 

3 OK Acak 6,159 x 10
-13

 

 

Pengujian keausan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

Ogoshi dimana benda uji memperoleh beban gesek dari cakram pemutar. 

Pembebanan ini menghasilkan persentuhan antar permukaan yang berulang–

ulang sehingga mengikis bahan pada permukaan benda uji. Besarnya jejak 

permukaan dari spesimen yang tergesek inilah yang dijadikan dasar tingkat 

keausan pada bahan. Semakin besar dan dalam jejak pengikisan menandakan 

semakin tinggi volume bahan yang terlepas dari spesimen, sehingga 

keausannya juga semakin tinggi. 

Hubungan antara variasi panjang serat terhadap nilai keausan bahan 

gesek kampas rem seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kenaikan panjang serat berpengaruh terhadap kenaikan 

nilai keausan. Kenaikan panjang serat menimbulkan kekuatan ikatan serat 

dengan matriks semakin berkurang, sehingga kemungkinan volume bahan 
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terlepas dari spesimen dan panjang goresan yang ditimbulkan akibat kontak 

permukaan menjadi semakin besar. Selain itu, serat yang panjang juga 

mengakibatkan penyebaran kandungan zat penyusun menjadi kurang 

seragam, sehingga volume bahan yang tercerabut dari spesimen menjadi lebih 

banyak.  

 

 
 

Gambar 4.5 Grafik hubungan antara panjang serat terhadap keausan bahan 

gesek kampas rem. 

 

Hubungan variasi orientasi serat terhadap keausan spesimen bahan 

gesek kampas rem ditunjukkan pada Gambar 4.6. Dari tiga jenis pengaturan 

orientasi serat yang telah dibuat, nilai keausan optimum ditemukan pada 

spesimen dengan orientasi serat silang. Suatu bahan yang memiliki tingkat 

kekerasan tinggi, jika mengalami kontak permukaan dengan bahan lain akan 

lebih susah terkikis.  
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Gambar 4.6 Grafik hubungan variasi orientasi serat terhadap keausan bahan 

gesek kampas rem. 

 

Spesimen bahan gesek dengan variasi orientasi serat acak diketahui 

memiliki kekerasan rendah dan nilai keausan yang paling tinggi, sebaliknya 

spesimen dengan variasi orientasi serat silang ditemukan memiliki kekerasan 

paling tinggi dan nilai keausan paling rendah. Dengan keausan rendah, bahan 

gesek akan memiliki masa pakai yang lebih panjang atau lama. 

Nilai keausan spesimen bahan gesek secara berturut-turut 2,487 x 

10
-13

-13.894 x 10
-13 

dan 2.520 x 10
-13

-6.159 x 10
-13

 m
2
.N

-1
. Hasil pengujian 

keausan spesimen bahan gesek kampas rem dengan variasi panjang dan 

orientasi serat ini, dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah 

dipublikasikan terdahulu (Sutikno et al., 2010) mengalami peningkatan yang 

tidak terlalu signifikan. Nilai keausan spesimen bahan gesek yang 

dipublikasikan terdahulu berada pada rentang 0,431 x 10
-13

-1,027 x 10
-13

 

m
2
.N

-1
. Akan tetapi, hasil pengujian keausan ini telah menunjukkan bahwa 

variasi panjang dan orientasi serat berpengaruh terhadap peningkatan nilai 

keausan spesimen bahan gesek yang dihasilkan. 
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4.3.2 Kekerasan Spesimen Bahan Gesek Kampas Rem 

Kekerasan adalah ketahanan bahan terhadap deformasi terlokalisasi 

dan merupakan nilai empiris yang berkaitan dengan metode eksperimen dan 

skala yang digunakan. Spesimen dengan berbagai macam panjang serat dan 

variasi orientasi serat memiliki kekerasan yang berbeda-beda seperti 

ditunjukkan pada Tabel 4.5. dan 4.6.   

 

Tabel 4.5 Angka kekerasan spesimen bahan gesek kampas rem dengan 

variasi panjang serat 

 

 

 

Tabel 4.6 Angka kekerasan spesimen bahan gesek kampas rem dengan 

variasi orientasi serat 

No. Kode Spesimen Orientasi Serat Kekerasan (BHN) 

1 OR Sejajar 113,2 

2 OG Silang 116,4 

3 OK Acak 88,8 

 

 

Hubungan variasi panjang serat terhadap kekerasan spesimen bahan 

gesek kampas rem ditunjukkan pada Gambar 4.7. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa kenaikan panjang serat berpengaruh terhadap penurunan 

nilai kekerasan spesimen bahan gesek kampas rem. Penurunan ini diduga 

disebabkan oleh bertambahnya jumlah keretakan dan sebaran komposisi yang 

tidak seragam. Ketidakseragaman sebaran komposisi ini menyebabkan 

kemampuan spesimen menahan penetrasi pada titik tertentu lebih rendah, 

sehingga mengakibatkan rendahnya nilai kekerasan yang dihasilkan. 

No Kode Spesimen Panjang Serat (mm) Kekerasan (BHN) 

1 P2 2 151,6 

2 P6 6 140,0 

3 P10 10 121,4 
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Gambar 4.7 Grafik pengaruh panjang serat terhadap kekerasan bahan gesek 

kampas rem. 

 

Dari hasil pengujian, spesimen dengan orientasi serat silang 

memiliki nilai kekerasan yang paling tinggi. Hubungan variasi orientasi serat 

terhadap kekerasan bahan gesek kampas rem adalah seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4.8. Gambar ini menunjukkan bahwa spesimen bahan gesek dengan 

orientasi serat silang memiliki nilai kekerasan yang paling tinggi. Spesimen 

dengan  orientasi serat silang memiliki tingkat keretakan yang jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan bahan gesek dengan orientasi serat sejajar dan acak. 

Selain itu, nilai kekerasan yang tinggi pada spesimen dengan orientasi serat 

silang disebabkan juga oleh terbentuknya ikatan silang (cross link) yang lebih 

baik dibandingkan pada spesimen dengan orientasi serat sejajar dan acak. 

Sementara itu, spesimen dengan variasi orientasi serat acak dengan 

penyebaran serat secara tidak beraturan ke segala arah berakibat pada 

semakin meluasnya tingkat keretakan pada spesimen yang dihasilkan. 

Semakin meluasnya tingkat keretakan inilah yang menyebabkan kekerasan 

dari spesimen dengan orientasi serat acak menjadi rendah. Spesimen dengan 

orientasi serat silang dan sejajar menghasilkan  nilai kekerasan yang hampir 
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sama. Hal ini dikarenakan spesimen dengan orientasi serat sejajar dan silang 

memiliki kekuatan ikatan yang hampir sama. 

 

 
 

Gambar 4.8 Grafik hubungan variasi orientasi serat terhadap  kekerasan bahan 

gesek kampas rem. 

 

Pada hasil penelitian yang telah dipublikasikan terdahulu (Sutikno et 

al., 2010), spesimen bahan gesek difabrikasi tanpa melalui pengaturan 

panjang dan orientasi serat dan diperoleh nilai kekerasan pada rentang 34,7-

76,1 HRR. Membandingkan hasil sekarang dengan yang telah dipublikasikan 

terdahulu, tersebut, nilai kekerasan bahan gesek terbukti dapat ditingkatkan 

melalui pengaturan panjang dan orientasi serat. Adapun nilai kekerasan 

spesimen bahan gesek yang dihasilkan dengan variasi panjang dan orientasi 

serat secara berturut-turut adalah 121,4-151,6 BHN dan 88,8-116,4 BHN. 

Selain itu, dari 6 buah spesimen yang diatur panjang seratnya antara 2 dan 10 

mm dan orientasinya dibuat acak, sejajar, dan silang, hasil pengujian 

menunjukkan hanya spesimen dengan orientasi serat acak yang belum 

memenuhi standar SAE untuk kekerasan spesimen bahan gesek kampas rem.  
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4.3.3 Kekuatan Spesimen Bahan Gesek Kampas Rem  

Kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang dapat 

dipertahankan oleh suatu bahan sebelum terjadi perpatahan. Pengujian untuk 

menentukan kekuatan tarik suatu bahan disebut uji tarik. Prosedur uji tarik 

relatif sedehana, murah dan distandarisasi secara internasional. Hasil 

pengujian tarik dari masing – masing spesimen dengan variasi panjang serat 

ditunjukkan pada Tabel 4.8. Variasi orientasi serat spesimen bahan gesek 

kampas rem dikaji pengaruhnya terhadap kekuatan tarik. Adapun hasil 

pengujian tarik dari masing – masing spesimen adalah seperti ditampilkan 

pada Tabel 4.9.  

 

Tabel 4.8 Kekuatan tarik spesimen bahan gesek kampas rem dengan variasi 

panjang serat. 

No. Kode Spesimen Panjang Serat (mm) Kekuatan Tarik (kgf/mm
2
) 

1 P2 2 22,5 

2 P6 6 17,2 

3 P10 10 10,3 

 

 

Tabel 4.9  Kekuatan tarik spesimen bahan gesek kampas rem dengan variasi 

orientasi serat 

No. Kode Sampel Orientasi Serat Kekuatan Tarik (kgf/mm
2
) 

1 OR Sejajar 15,7 

2 OG Silang 22,9 

3 OK Acak 18,5 

 

Hasil pengujian tarik untuk spesimen bahan gesek kampas rem 

dengan variasi panjang serat menunjukkan bahwa variasi panjang serat 

berpengaruh terhadap kekuatan tarik bahan gesek yang dihasilkan. Pengaruh 

tersebut ditunjukkan seperti pada Gambar 4.9 dimana dengan menggunakan 

serat yang lebih panjang, bahan gesek cenderung memiliki kekuatan tarik 
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yang lebih kecil. Hal ini diduga disebabkan penambahan panjang serat 

semakin menambah timbulnya void (lubang), yaitu matrik tidak akan mampu 

mengisi ruang kosong pada cetakan. Akibatnya  jika  dikenakan beban pada 

spesimen tersebut, maka daerah tegangan akan berpindah ke daerah tersebut 

sehingga akan mengurangi kekuatan spesimen yang dihasilkan. Pada 

pengujian tarik, spesimen bahan gesek dengan variasi panjang serat, adanya 

void akan berakibat lolosnya serat dari matrix. Hal ini disebabkan karena 

kekuatan atau ikatan antara matrik dan serat yang kurang besar. Selain itu, 

komposit berserat pendek dapat diproduksi dengan cacat permukaan yang 

lebih sedikit. 

 

 
 

Gambar 4.9 Grafik pengaruh panjang serat terhadap kekuatan tarik bahan 

gesek kampas rem 

 

Hubungan orientasi serat terhadap kekuatan tarik spesimen bahan 

gesek kampas rem ditunjukkan pada Gambar 4.10. Spesimen dengan orientasi 

serat silang memiliki kekuatan tarik paling tinggi. Hal ini diakibatkan karena 

spesimen dengan orientasi serat silang mempunyai arah penyebaran lebih dari 

satu arah. Menurut Schwartz (1984) bila arah serat menyebar maka 

kekuatannya juga akan menyebar ke beberapa arah sehingga akan 

meningkatkan kekuatannya. Spesimen dengan orientasi serat silang memiliki 
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dua arah penyebaran, sehingga memiliki nilai kekuatan tarik yang lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan orientasi serat acak dan sejajar karena deformasi 

pada satu arah, ditahan oleh arah yang lain. 

Kekuatan tarik pada orientasi serat silang lebih tinggi dibandingkan 

kekuatan pada orientasi serat acak. Hal ini dikarenakan jika orientasi serat 

semakin acak maka kekuatan pada satu arahnya akan melemah, sehingga 

akan berpengaruh juga terhadap penurunan kekuatan yang dihasilkan secara 

keseluruhan. Sementara itu, spesimen dengan orientasi serat sejajar memiliki 

kekuatan tarik paling rendah karena hanya memiliki kekuatan pada satu arah 

saja. 

 

 
Gambar 4.10  Grafik variasi orientasi serat terhadap kekuatan tarik bahan 

gesek kampas rem 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan nilai kekuatan 

tarik yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang 

telah dipublikasikan terdahulu (Sutikno et al., 2010). Pada hasil penelitian 

terdahulu, diperoleh nilai kekuatan tarik bahan gesek kampas rem pada 

rentang 0,63-1,67 MPa (setara dengan 0,63-1,67 kg.f/mm
2
). Dalam penelitian 

ini, nilai kekuatan tarik spesimen bahan gesek kampas rem dengan variasi 

panjang dan orientasi serat ditemukan secara berturut-turut adalah 10,3-22,5 
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dan 15,7-22,9 kg.f/mm
2
. Mengacu pada hasil tersebut, terlihat jelas bahwa 

variasi panjang dan orientasi serat dalam proses pembuatan bahan gesek 

kampas rem mampu meningkatkan nilai kekuatan tarik bahan gesek sampai 

10 kali lipat lebih tinggi. Nilai kekuatan tarik spesimen bahan gesek dengan 

variasi panjang dan orientasi serat yang dihasilkan juga semakin mendekati 

standar SAE untuk bahan gesek kampas rem. Spesimen dengan panjang serat  

2 mm dan orientasi serat acak memiliki nilai kekuatan tarik 22,5 dan 22,9 

kg.f/mm
2
 yang menandakan spesimen tersebut telah memenuhi standar SAE 

untuk kekuatan tarik bahan gesek kampas rem. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kami dapat menyimpulkan bahwa variasi panjang dan orientasi serat 

terbukti berpengaruh terhadap sifat-sifat mekanik bahan gesek kampas rem 

yang dihasilkan.Kenaikan panjang serat pada rentang 2-10 mm menyebabkan 

penurunan nilai kekuatan tarik dan kekerasan, dimana nilai-nilai tersebut 

adalah 22,5-10,3 kgf/mm
2
 dan 151,6-121,4 BHN, sebaliknya nilai 

keausannya mengalami kenaikan yaitu 2,487 x 10
-13

-13,894 x 10
-13

  m
2
.N

-1
. 

Hal ini dikarenakan semakin tinggi panjang serat, daya ikat matrik terhadap 

seratnya semakin lemah. 

Pengaturan orientasi serat sejajar, silang, dan acak berpengaruh 

terhadap sifat-sifat mekanik spesimen bahan gesek yang dihasilkan. Orientasi 

serat tersebut menghasilkan nilai kekuatan tarik pada rentang 15,7-22,9 

kg.f/mm
2
, nilai kekerasan pada rentang 88,8-116,4 BHN, dan nilai keausan 

pada rentang 2,520 x 10
-13

-6,159 x 10
-13

 m
2
.N

-1
. Perbedaan pengaturan 

orientasi menyebabkan penyebaran kekuatan yang berbeda, sehingga 

berpengaruh terhadap sifat-sifat mekanik bahan gesek yang dihasilkan. 

Sifat-sifat mekanik optimum spesimen bahan gesek kampas rem 

berbasis serbuk tempurung kelapa diperoleh pada panjang serat 2 mm dan 

orientasi serat silang. Ukuran serat 2 mm menghasilkan kekuatan tarik 22,5 

kg.f/mm
2
, kekerasan 151,6 BHN, dan keausan 2,487 x 10

-13 
m

2
.N

-1
. Orientasi 

serat silang menghasilkan kekuatan
 
tarik 22,9 kg.f/mm

2
, kekerasan 116,4 

BHN, dan keausan 2,520 x 10
-13 

m
2
.N

-1
. Sifat-sifat mekanik  yang dihasilkan 

dari kedua spesimen dengan pengaturan tersebut mendekati standar SAE 

untuk bahan gesek kampas rem. 
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5.2 Saran 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih 

belum sempurna, sehingga perlu dilanjutkan sampai menghasilkan bahan 

gesek yang siap diproduksi secara massal dan dipasarkan secara luas kepada 

para pengguna. Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan 

dengan menggunakan jenis serat penguat dan teknik pengaturan orientasi 

yang lain agar menghasilkan bahan gesek kampas rem dengan sifat-sifat 

mekanik yang lebih baik dan sesuai standar. Bahan-bahan organik yang 

memiliki struktur serat alami juga dapat digunakan sebagai alternatif. 
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GLOSARIUM 

 

Bahan gesek  : Friction material 

Bahan yang memiliki koefisien gesek tinggi dan 

digunakan sebagai lapisan gesek. 

Bahan komposit : Composite material 

Bahan buatan atau alami yang terbuat dari dua 

zat penyusun atau lebih dengan sifat kimia atau 

fisika masing-masing zat penyusun berbeda yang 

tetap berbeda sampai skala mikroskopis dari 

struktur akhir.  

Bahan pengisi  : Filler 

Partikel-partikel yang ditambahkan ke bahan 

komposit untuk menurunkan penggunaan bahan 

pengikat yang lebih mahal atau untuk 

mendapatkan campuran bahan yang lebih baik. 

Bahan serat : Fiber 

Bahan yang berbentuk filamen-filamen 

memanjang dan digunakan sebagai salah satu 

komponen bahan penyusun komposit. 

Bahan pengikat : Binder 

Sebuah komponen penyusun yang digunakan 

untuk mengikat dua atau lebih bahan lain di 

dalam campuran dengan cara adhesi atau kohesi.  

Curing : Curing process 

Sebuah proses kimia atau rekayasa untuk 

menangguhkan atau mengeraskan bahan polimer 

dengan pengikatan silang rantai polimer, yang 

dibawa oleh aditif kimia, radiasi ultraviolet, 

berkas elektron atau panas. Dalam karet, proses 

curing juga disebut vulkanisasi.  

Fasa : Phase 

Bentuk substansi yang berbeda secara fisik, 

misalnya padatan, cairan dan gas.  

Fraksi volume : Perbandingan jumlah volume salah satu zat 

terhadap jumlah volume total seluruh zat yang 

terdapat dalam campuran. 

Ingredient : Zat penyusun 

Bahan yang merupakan bagian dari suatu 

campuran. 

Ketahanan aus : Wear resistance 

Ketahanan suatu bahan terhadap tindakan 

pengikisan permukaan padatan bahan lain. 

Bilangan kekerasan : Hardness number 
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Bilangan yang menyatakan ukuran kemampuan 

suatu bahan di dalam menghambat deformasi 

plastis.   

Kekuatan tarik : Tensile strength 

Tegangan maksimum dimana suatu bahan dapat 

mempertahankan bentuknya sampai sebelum 

mulai patah ketika ditarik.  

Kerugian gesek rem : Brake fade 

Pengurangan daya henti yang dapat terjadi 

sesudah penerapan diulang atau dipertahankan, 

khususnya pada kondisi beban atau laju tinggi.  

Matriks : Matrix  

Bahan monolitik yang berfungsi sebagai 

pengungkung bahan lain, menguatkan dan 

menyambung terus.  

Orientasi serat : Fiber orientation 

Pola kesejajaran yang menjadi arah serat.  

Pemodifikasi gesek : Friction modifier 

Bahan yang ditambahkan ke pelumas untuk 

mengurangi gesekan permukaan bagian-bagian 

yang dilumasi. 
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