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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Perkembangan teknologi di berbagai bidang sangat pesat terutama 

dalam bidang otomotif, para produsen perakitan sepeda motor 

mengembangkan kemampuan performa mesin dan teknologi yang 

mendukung kian pesat pula. Saat ini perkembangan tersebut sangat 

signitifikan dalam hal aerodinamika yang bertema futuristik dan performa 

mesin dengan meningkatkan tenaga yang dihasilkan. Dengan 

berkembangnya performa kendaraan saat ini dibutuhkan juga sistem 

pengereman yang efektif dan juga disamping sebagai safety dalam 

kendaraan. Sistem pengereman yang baik harus menunjang daya dan 

kecepatan pada kendaraan tersebut dimana bagian terpenting dari sistem 

pengeraman adalah kampas rem, yaitu media yang bekerja untuk 

memperlambat atau mengurangi laju kendaraan. Untuk mendapatkan 

pengereman yang maksimal maka dibutuhkan kampas rem dengan 

kemampuan pengereman yang baik dan efisien, serta kualitas dari rem 

tersebut.  

Penggunaan asbes dalam pembuatan kampas rem tidak ramah 

lingkungan karena memiliki dampak negatif bagi kesehatan yaitu dapat 

menyebabkan asbestosis fibrosis (penebalan dan luka gores pada paru – 

paru), kanker paru, dan kanker saluran pernapasan, karena debu yang 
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dibentuk dari  asbes itu berbentuk seperti jarum dengan ukuran micron, 

tidak mampu disaring oleh bulu hidung kita dan jika terhirup secara terus 

menerus maka akan langsung masuk ke dalam paru – paru. Asbes sudah 

dilarang dipakai di Eropa, Australia, Jepang, Malaysia, Singapore, 

Amerika dan Timur Tengah. .(WHO Regional Office for South-East Asia 

2011. www.searo.who.int). 

Dalam hal ini khususnya di bidang teknik dituntut untuk lebih 

memahami serta dapat mengembangkan kemajuan teknologi dalam 

segala bidang agar supaya dapat diterapkan dalam kehidupan manusia 

dan dikembangan oleh dunia. Sebenarnya kampas rem (brakeshoes) 

dapat dibuat dengan memanfaatkan serat gelas (fiberglass) sebagai 

penguatnya dan campuran resin ripoxy dan serbuk karet sebagai 

matriksnya. Selain ramah lingkungan, pemanfaatan serat gelas 

(fiberglass) dalam pembuatan kampas rem memiliki kelebihan dalam hal 

harga produksinya yang lebih murah dibandingkan kampas rem berbahan 

asbestos. 

 

1.2. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui waktu pengereman kampas rem yang menggunakan 

martrik Vinylester resin type ripoxy R-802. 
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2. Mengetahui suhu pada kampas rem yang menggunakan matrik 

Vinylester resin type ripoxy R-802. 

3. Mengetahui bagaimana kualitas kekerasan pada kampas rem dengan 

indopart yang menggunakan matrik Vinylester resin type ripoxy R-802.  

 

1.3. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi ilmu pengetahuan 

Memberikan sumbangan informasi tentang manfaat yang bisa 

digunakan dari hasil pengujian. 

b. Bagi dunia pendidikan 

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan material alternatif 

selain material yang sudah ada sekarang dengan kualitas yang lebih baik 

serta harga yang relatif murah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai, perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Bahan 

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan bahan serat yaitu 

kuningan,  Alumunium, calsium carbonate, barite, graphite,  silica, 

ebonit powder, fiber glass, sedangkan matrik yang digunakan adalah 

Vinylester resin type ripoxy R-802 dan katalis. 
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2. Pengujian 

Dalam penelitian ini, permasalahan dititik beratkan pada pengujian 

Waktu pengereman, Suhu akhir kampas rem setelah Pengujian, dan 

ketahanan kampas rem terhadap gaya gesek dan kondisi saat 

dilakukan penyemprotan oleh air, air laut, oli, dan minyak rem dan 

pengujian kekerasan Brinell. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kampas rem yang 

umum dipakai yakni merk indopart sebagai kontrol atau tolak ukur 

sebagai media pembanding. 


