
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap tahunnya permintaan suku cadang kendaraan bermotor 

terutama pada sepeda motor mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan, hal ini dipengaruhi semakin banyaknya masyarakat 

Indonesia yang memiliki sepeda motor,sedangkan sepeda motor 

sendiri dalam setiap pengoperasiannya membutuhkan rem, sehingga 

kita tidak mungkin terlepas dari penggunaan dan penggantian 

kampas rem, biasanya kita mengganti dengan kampas yang tersedia 

di pasaran dan komposisinya terdapat bahan yang membahayakan 

kesehatan manusia yaitu asbes. Debu asbes jika terhirup dalam 

konsentrasi yang cukup tinggi bisa mengakibatkan penyakit 

asbestosis dan Mesothelioma (tumor ganas pada membran paru-

paru). 

 Dari beberapa hal diatas mendorong penulis mencoba 

melakukan perancangan pembuatan kampas rem non asbes yang 

ramah lingkungan. Selain itu, performa dari kampas rem juga 

diutamakan dengan pemanfaatan sisa buah kelapa yaitu  batok 

kelapa dan memvariasikan komposisinya guna mencari hasil yang 

terbaik. Dengan menggunakan resin Polyester jenis BQTN 157 



 

diharapkan mampu mengikat dengan baik seluruh serbuk arang yang 

akan digunakan dalam pembuatan kampas rem.  

Judul yang diambil oleh penulis pada Tugas Akhir ini adalah 

“PENGARUH PROSENTASE SERBUK ARANG BATOK KELAPA 

BERMATRIK POLYESTER PADA KOMPOSIT BAHAN KAMPAS 

REM SEPEDA MOTOR” 

1.2 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk : 

1 Mengetahui pengaruh variasi komposisi serbuk arang batok  

kelapa terhadap kekerasan kampas rem. 

2 Mengetahui pengaruh variasi komposisi serbuk arang batok kelapa 

terhadap keausan kampas rem. 

3 Mengetahui foto makro setelah dilakukan uji kekerasan dan uji 

gesek. 

1.3 Manfaat Penelitian  

  Manfaat yang bisa kita peroleh dari penelitian ini adalah :  

1 Mendapatkan perbandingan komposisi yang tepat dalam 

pembuatan kampas rem.  

2 Mengetahui besarnya tingkat kekerasan dan keausan dari hasil 

variasi komposisi bahan penyusun kampas rem. 

3 Melihat  kampas rem dengan foto makro. 

 

 



 

1.4 Batasan Masalah   

Untuk mencegah masalah tidak melebar dari pembahasan 

utama maka masalah hanya dibatasi pada: 

a. Bahan kampas yang digunakan adalah serbuk  arang batok 

kelapa dan resin Polyester BQTN 157 sebagai bahan 

pengikatnya. 

b. Variasi komposisi yang digunakan adalah 50%, 60%, 70% 

serbuk arang batok kelapa. 

c. Pengujian yang dilakukan adalah : 

1. Pengujian kekerasan Brinell 

2. Pengujian gesek dengan alat uji gesek kampas rem sesuai 

standar CNS, yang alatnya dirancang oleh Bapak Bambang 

Waluyo F., ST. MT. dan saudara Ala. 

3. Bentuk foto Makro. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan dalam penyusunan tugas akhir ini 

maka penulisan laporan dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

 



 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini dikutip beberapa penelitian yang telah dilakukan 

peneliti sebelumnya dan beberapa buku teori yang dapat menunjang 

penelitian.  

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Meliputi diagram balok/histogram penelitian, proses pembuatan 

kampas rem, serta proses pengujian. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan telaah hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

menjelaskan hasil analisis data. 

BAB V    PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


