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ABSTRAKSI 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
komposisi bahan dengan menggunakan fraksi berat serat kelapa, serbuk 
baja, serbuk tembaga dan resin phenolic terhadap kekerasan dan 
keausan dari specimen kampas kopling dan membandingkanya dengan 
kampas kopling Suzuki Genuine Part (SGP ). 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat kelapa, 
serbuk baja, serbuk tembaga,yang telah disaring 60 mesh dan resin 
phenolic. Bahan ini dicampur kemudiandipress  dengan beban4 Ton 
selama 60 menit. Setelah mencapai holding time yang diinginkan, dies 
(cetakan) dimasukkan kedalam sintering dengan suhu 800C selama 40 
menit dan spesimen dikeluarkan dari cetakan. Setelah didapat tiga 
spesimen kampas kopling variasi serbuk baja,dan serbuk tembaga,  lalu 
dilakukan proses pengujian keausan dengan standart ASTM D3702-94 
dan pengujian kekerasan Brinell dengan standart ASTM F 1957-
99kemudian dilakukan foto makro untuk melihat kepadatan dan sifat 
masing-masing bahan penyusun spesimen kampas kopling.  
Hasil pengujian menunjukan bahwa komposisi bahan dengan 
menggunakan fraksi berat serat kelapa sebesar 20 %, dan serbuk baja 
sebesar 20 %, serbuk tembaga 40% didapat harga kekerasan 4,081 
Kg/mm2, harga keausan uji kering 0,14 mm/jam.dan harga keausan uji 
basah pengaruh oli0,16 mm/jam. Sehingga mendekati kampas kopling 
SGP yaitu dengan harga kekerasan3,974 Kg/mm2 harga keausan uji 
kering sebesar 0,15 mm/jam dan harga keausan uji basah pengaruh oli 
sebesar 0,20 mm/jam. 
 

Kata kunci : Kampas kopling, Serat kelapa, Serbuk Baja, Serbuk 
tembaga, keausan, kekerasan. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Dengan semakin pesatnya 
pertumbuhan ekonomi industri di 
indonesia, dan jumlah kendaraan 
bermotor di indonesia, kebutuhan akan 
produk material otomotif juga semakin 
besar. Dengan tidak menentunya 
perekonomian indonesia, maka para 
produsen otomotif saling berlomba-
lomba mengembangkan produk yang 
ekonomis, berkualitas, dan ramah 
lingkungan yang mampu bersaing di 
pasaran saat ini.Material komposit 
dapat dijadikan salah satu alternatif 
yang dapat di jadikan solusi untuk 
masalah ini, Material komposit dapat 
menggabungkan sifat-sifat unggul dari 
suatu material untuk menghasilkan 
material baru dengan sifat yang lebih 
baik, Oleh karena itu, dilakukan 
penelitian untuk mengganti bahan 
gesek kampas kopling dari asbestos 
menjadi non-asbestos.(Fan, dkk, 2006 ) 
 Penggunaan asbes dalam 
pembuatan kampas kopling tidak 
ramah lingkungan karena memiliki 
dampak negatif bagi kesehatan yaitu 
dapat menyebabkan asbestosis/ 
fibrosis (penebalan dan luka gores 
pada paru-paru), kanker paru-paru dan 
kanker saluran pernapasan. 
Sebenarnya kampas kopling sepeda 
motor dapat dibuat dengan 
memanfaatkan sampah serabut kelapa 
sebagai penguatnya dan resin phenolic 
sebagai matriksnya. Selain ramah 
lingkungan, pemanfaatan sampah 
serabut kelapa dalam pembuatan 
kampas kopling sepeda motor memiliki 
kelebihan dalam hal harga produksinya 
yang lebih murah dibandingkan kampas 
kopling berbahan asbestos. (Mustafa, 
dkk, 2005)). 
 Oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian bagaimana membuat formula 
campuran bahan-bahan selain asbes 

dengan komposisi yang baik. proses 
pengepresan (pencetakan) dengan 
tekanan tertentu, dan proses sintering. 
kemudian dilakukan pengujian untuk 
mengetahui koefisien gesek,pengujian 
kekerasan dan sifat fisik setelah 
pengujian dengan foto makro dan 
Sehingga didapatkan hasil penelitian 
yang dapat dijadikan rujukan dalam 
pembuatan kampas kopling. 
 
Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbandingan tingkat 
keausan variasi komposisi serbuk 
baja dan serbuk tembaga (Cu) 
terhadap keausan spesimen 
kampas kopling dengan mengacu 
standar ASTM D3702-94. 

2. Mengetahui perbandingan tingkat 
kekerasan antara variasi komposisi 
serbuk baja dan serbuk tembaga 
(Cu)dibanding dengan kampas 
kopling SGP dengan menggunakan 
standar ASTM F 1957-99. 

3. Mengetahui foto makro kampas 
kopling dari uji keausan dan uji 
kekerasan (Brinell). 
 

Batasan Masalah 
1. Bahan 

Material yang digunakan untuk 
pembuatan kampas kopling non 
asbes ini adalah serbuk baja, serbuk 
Tembaga, serat kelapa dengan 
pengikat digunakan Resin Phenolic 

2. Perbandingan variasi komposisi 
kampas yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan Fraksi 
Berat : 
a.  20% serat kelapa + 40% baja + 

20% tembaga +  20% resin 
phenolic 

b. 20% serat kelapa + 30% baja + 
30% tembaga +  20% resin 
phenolic 
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c  20% serat kelapa + 20% baja + 
40% tembaga +  20% resin 
phenolic 

 
3. Pengujian Spesimen 

a. Pengujiangesek(aus)yang diteliti 
adalah koefisien gesek atau aus 
spesimen dengan menggunakan 
standar (ASTM D3702-94) 

b. Pengujian kekerasan metode 
Brinell standar (ASTM F 1957-99) 

c. Hasil Foto  makro 
 

KAJIAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka 

Mahendra, A.R. (2010), dalam 
penelitiannya tentang ” Pengaruh 
Variasi Komposisi Serabut Kelapa, 
Plastik PET, Serbuk Tembaga Pada 
Sifat Fisik Dan Koefisien Gesek Bahan 
Kampas Rem Gesek. Variasi bahan 
yang digunakan serbuk tembaga, 
serbuk polyethalate( PET), serabut 
kelapa dan resin phenolic.sedangkan 
alat pembuatan kampas terdiri dari 
timbangan digital, mesin kompaksi dan 
microwave (alat sintering). Metoda 
pembuatan kampas yaitu pencampuran 
semua bahan penyusun dengan 
menggunakan mixer, setelah itu 
dimasukkan kedalam 
cetakan,selanjutnya dipres 
menggunakan mesin kompaksi 
menunjukkan tekanan 4 ton selama 1 
jam. setelah itu, spesimen dipanasi 
dengan proses curing pada 2300C 
selama 2 jam. Hasil kekerasan Brinell, 
dan pengujian keausan ditemukan 
secara berurutan dalam jangkauan 
antara 10,419 Kg/mm2 dan 
0,000001330 mm2 

 
Widhiarta, I. (2012), dalam 

penelitian tentang pengaruh temperatur 
sintering terhadap sifat fisis dan sifat 
mekanis kopling plat gesek. Terhadap 
komposisi bahan serabut kelapa, 

serbuk aluminium, serbuk tembaga dan 
resin phenolic pada pembuatan 
kampas kopling. Alat yang digunakan 
adalah proses kompaksi, timbangan 
digital untuk menimbang bahan 
penyusun dan oven. Metoda 
pembuatan kampas dengan cara 
mencampur semua bahan yang telah 
divariasikan setelah itu dimasukkan 
dalam cetakan dan dikompaksi dengan 
mesin pres dengan tekanan 3 ton. 
Kemudian disintering dengan suhu 
1800C, 2050C, 2300C selama 60 
menit. Hasil uji kekerasan paling besar  
suhu sintering 1800C dengan Nilai 
kekerasan 8,698 HB dan nilai keausan 
tertinggi suhu sintering 2300C dengan 
nilai keausan (uji kering 0,59 mm 
dengan koefisien gesek 0,0056 
kg/mm2), (uji oli 0,11 mm dengan 
koefisien gesek 0,056 kg/mm2) 

 

LANDASAN TEORI 
1.Komposit 

Komposit adalah material-
material yang meliputi material yang 
dapat menahan beban kuat (dikenal 
sebagai penguat) yang diikat material 
lebih lemah (dikenal sebagai matrik). 
Penguat menyediakan kekuatan dan 
kekakuan, membantu untuk 
mendukung beban struktural. Matrik, 
atau binder (organik atau inorganik) 
memelihara orientasi dan posisi 
penguat. Secara signifikan, unsur-unsur 
penyusun mempertahankan sifat fisik 
dan kimia individu mereka, namun 
bersama-sama mereka menghasilkan 
suatu kombinasi dengan kualitas yang 
tidak dapat dihasilkan secara individu 
Kata komposit (composite) merupakan 
kata sifat yang berarti susunan atau 
gabungan. Composite ini berasal dari 
kata kerja to compose yang berarti 
menyusun atau menggabung. Jadi 
definisi komposit dalam lingkungan ilmu 
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material adalah gabungan dua buah 
material atau lebih yang gabung pada 
skala makroskopis untuk membentuk 
material baru yang lebih bermanfaat, ini 
berbeda dengan alloy/paduan yang 
digabung secara mikroskopis. Pada 
material komposit sifat unsur 
pendukungnya masih terlihat dengan 
jelas, sedangkan pada alloy/paduan 
sudah tidak kelihatan lagi unsur-unsur 
pendukungnya. Sebagai contoh baja, 
baja adalah alloy/paduan antara Fe 
dengan C serta sedikit unsur lainnya. 
Pada baja sudah tidak terlihat mana 
yang Fe maupun mana yang C 
(karbon). Tetapi ini tidak berlaku pada 
komposit, pada material ini 
penyusunnnya akan terlihat dengan 
jelas baik itu serta maupun matriksnya. 
(Jones, R.M., 1975). 

  
2. Metalurgi Serbuk 

Metode metalurgi serbuk adalah 
adalah proses pembuatan komposit 
kampas kopling, yaitu dengan cara 
mencampurkan serbuk logam sebagai 
matrik dengan plastik dan Serat kelapa 
sebagai serat serta penambahan resin 
atau epoxy sebagai pengikat, kemudian 
diaduk hingga diperoleh campuran 
homogen. Campuran tersebut 
kemudian dikompaksi dengan tekanan 
tertentu sehingga dihasilkan bentuk 
padat yang disebut green body. Green 
bodyhasil kompaksi telah terbentuk 
dilakukan poses sinter (dipanaskan 
pada temperature tertentu) sehingga 
akan terjadi pengikatan pada campuran 
homogen tersebut dan menjadi kompak 
dan padat. Dengan metode ini dapat 
memberikan keuntungan antara lain: 
kekuatan yang tinggi, ketahanan aus 
yang baik, dan stabilitas dimensi yang 
baik sehingga didapatkan kampas 
kopling yang baik pula.(German, 1984). 

 

3. Mesh 
Pengertian mesh adalah, Besarn

ya partikel yang dapat masuk kelubang 
yang berukuran 1 inch persegi. Ukuran 
serbuk dapat diketahui dengan 
melakukan pengukuran serbuk. Untuk 
menganalisa ukuran partikel, teknik 
yang digunakan adalah teknik 
screening. Partikel yang lolos dari 
screen adalah partikel yang lebih kecil 
dan partikel yang tertinggal adalah 
partikel yang lebih besar.Satuan 
metode ini adalah mesh. Tabel standar 
mesh dapat dilihat pada tabel 2.1 
(German, 1984). 

 
Tabel 1. Standar Mesh. (German, 1984). 

 
 
4. Matrik 

Matrik memegang peran penting 
sebagai pengikat serat, transfer beban 
dan pendukung serat. Pada komposit 
serat  (Fibrous Composites) matriks 
yang digunakan adalah resin (plastik 
yang berfasa cair). Matriks harus 
memiliki perpanjangan saat patah yang 
lebih besar dibanding perpanjangan 
saat patah serat. (Ahvenainen, R. 
2003). 

Bahan matrik yang sering 
digunakan dalam komposit antara 
lain:(Ahvenainen, R. 2003). 

Ukuran 
Mesh  

Bukaan 
(μm)  

Ukuran 
Mesh  

Bukaan 
(μm)  

18  1000  100  150  

20  850  120  125  

25  710  140  106  

30  600  170  90  

35  500  200  75  

40  425  230  63  

45  355  270  53  

50  300  325  45  

60  250  400  38  

70  212  450  32  

80  180  500  25  

    600           20  
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1. Termoset  
Merupakan jenis plastik yang 

tidak bisa didaur-ulang/dicetak 
lagi. Pemanasan ulang akan 
menyebabkan kerusakan molekul-
molekulnya. Misalnya : resin alkid, 
fenolik, poliester, epoksi, 
poliuretana (PU), melamin dan 
urea formaldehid (UF) 

2. Thermoplastic 
 Jenis plastik yang menjadi lunak 

jika dipanaskan dan akan 
mengeras jika didinginkan dan 
proses ini bisa dilakukan berulang 
kali. Nama termoplastik diperoleh 
dari sifat plastik ini yang bisa 
dibentuk ulang dengan proses 
pemanasan. Misalnya: poliamid 
(nilon), poliasetal, polietilen, 
polivinil klorida (PVC). 

3. Resin Elastomer  
Resin elastomer adalah resin 

yang mempunyai sifat elastik di 
mana dimensinya boleh berubah 
apabila dikenakan daya tegangan 

 
5. Serat Kelapa 

Serat kelapa merupakan bagian 
terluar buah kelapa yang membungkus 
tempurung kelapa. Ketebalan sabut 
kelapa berkisar 3-6 cm yang terdiri atas 
lapisan terluar (exocarpium) dan 
lapisan dalam (endocarpium). 
Endocarpium mengandung serat-serat 
halus. Serat kelapa dipotong dengan 
ukuran sekitar 2 mm Satu butir buah 
kelapa menghasilkan 0,4 kg serabut 
yang mengandung air 30% serat. 
Serabut kelapa tersebut sebagai sisa 
pada perkebunan kelapa karena pada 
umumnya yang difokuskan hanya 
pengambilan minyaknya. serabut 
kelapa bisa juga dimanfaatkan sebagai 
bahan pembuatan kampas, karena 
serbuk kelapa mempunyai 
keistimewaan sifat yaitu, tahan 
terhadap gesekan Komposisi kimia 

serbuk kelapa terdiri atas selulosa 
33,61%, lignin 36,51%, pyroligneous 
acid 29,27% ,dan potasium 0,61%. 
(Thanpan, B.K, 1996) 

 
6. Serbuk Baja 

Serbuk baja panduan terdiri dari 
besi, karbon dan unsur lainnya., baja 
sering digunakan sebagai bahan baku 
untuk alat-alat pertanian, alat-alat 
pembuatan kampas, komponen-
komponen otomotif,kebutuhan rumah 
tangga dan dll.di mana serbuk baja dan 
grafit di-MA hingga halus, lalu disinter 
(bakar) pada suhu yang relatif rendah, 
sekitar 600 derajat Celsius, selain 
teknik di atas, untuk meminimalkan 
beban lingkungan dan 
pengekonomiskan proses daur ulang, 
akhir- akhir ini dikembangkan juga 
metode solidifikasi cepat dari skrap 
baja yang mengandung12% sampai 
30% kromium sebagai elemen paduan 
utama. Serbuk baja yang digunakan 
mempunyai ukuran mesh 60. Hal ini 
disebabkan oleh penambahan 
kromium, khusus serbukbaja 
memberikan ketahanan korosi, 
ketahanan aus, ketahanan oksidasi, 
menghilangkan plating, kekuatan suhu 
tinggi, rendah dan koefisien 
ekspansi.(Surdia, T.,dkk, 1995). 

7. Serbuk Tembaga 
Serbuk tembaga merupakan salah 

satu bahan logam kemerahan dengan 
struktur berpusat muka kristal 
kubik.Logam ini memantulkan cahaya 
merah dan jingga dan menyerap 
frekuensi lain dalam spektrum.Titik 
lebur(melting point) adalah 1083oC, 
Titik didih adalah 2595oC. Logam ini 
lunak, ulet, dan konduktor yang sangat 
baik dari panas dan listrik.Logam ini 
lebih lunak dari seng dan dapat dipoles 
agar menjadi cerah.Tembaga 
ditemukan dalam kelompok pon tabel 
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periodik, bersama dengan perak dan 
emas.Tembaga memiliki ketahanan 
kimia terhadap banyak asam. Dalam 
udara lembab perlahan-lahan 
membentuk selaput permukaan 
kehijauan disebut patina; lapisan ini 
melindungi logam dari serangan lebih 
lanjut. Kebanyakan tembaga digunakan 
untuk peralatan listrik (60%), 
konstruksi, seperti atap dan pemipaan 
(20%); mesin industri, seperti penukar 
panas (15%) dan paduan 
(5%).pembuatan  komponen  dari  
serbuk tembaga dilakukan dengan 
teknologi metalurgi serbuk, dimana 
proses metalurgi serbuk terdiri dari 
tahapan – tahapan mixing, compacting 
dan sintering. Mesh pada serbuk 
tembaga ini menggunakan ukuran 60 
yang disaring dengan alat sieve 
machine Dengan menggunakan 
tekhnologi tekan (pressing) yang 
dilanjutkan dengan sintering pada 
temperature tinggi, serbuk tembaga 
dapat dibuat menjadi sintered porous 
bearing, komponen pemesinan, friction 
material untuk rem, dan lain-lain. 
(Surdia, T.,dkk, 1995). 

.  
8. Resin Phenolic (Vinylester resin 

type ripoxy R-802). 
Secara umum resin Phenolic 

adalah termasuk dalam resin 
thermoplastic yang dikembangkan oleh 
showa highpolymer, berdasarkan 
teknologinya sendiri dipertengahan 
tahun 1960 an. Umumnya disebut 
vinylester resin dan lebih khususnya 
epoxy crylate resin. Resin Phenolic 
dikembangkan untuk memperbaiki 
karakteristik yang sulit untuk curing 
(mengeras). Resin Phenolic biasanya 
berbentuk dalam bentuk larutan styrene 
atau acryl. Tidak seperti polyesterresin 
Phenolic dapat dikeraskan melalui 
dengan mengencerkan monomer-
monomer reaktif selain styrene 

monomer, karena bagian utamanya 
pada kelompok reaktif terdiri dari 
radikal-radikal acylate atau 
methacrylate. Penerapan phenolic 
meluas karena ini curabe (dapat 
mengeras) tanpa monometer reaktif 
apapun.(Chuo, K,.2010) 

 
9. Proses Kompaksi 

Kompaksi merupakan proses 
pemampatan serbuk material dalam 
dies (cetakan) dengan gaya tekan dari 
mesin kompaksi dan besarnya gaya 
tekan sesuai ketentuan dalam 
penelitian yang dilakukan, kompaksi 
mempunyai tujuan untuk mendapatkan 
green body dari spesimen benda uji 
yang dihasilkan dari campuran 
homogen tersebut. Proses penampatan 
adalah suatu proses mesin yang 
memberikan gaya penekanan uniaksial. 
(German, 1984). 

 
10. Proses Sintering 

Istilah sintering berasal dari bahasa 
jerman, “sinter” dalam bahasa inggris 
berasal dengan kata “cinder” yang 
berarti bara. Sintering merupakan 
metode pembuatan pembuatan 
material dari serbuk dengan 
pemanasan sehingga terbentuk ikatan 
partikel pada suhu tinngi. Sintering 
adalah pengikatan bersama antar 
partikel pada suhu tinggi. Sintering 
dapat terjadi dibawah suhu leleh 
(melting point)  antara 0,7 – 0,85 Tm 
(temperature melting) dengan 
melibatkan transfer atomic pada kondisi 
padat(German, 1984). 

 
11. Fraksi Berat komposit 

Untuk menghitung fraksi berat hal-hal 
yang harus diketahui adalah berat jenis 
komposit, berat jenis serat, berat 
komposit dan berat serat. Fraksi berat 
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dapat ditentukan dengan persamaan 
(Gibson,1994): 

 

 

dimana: 

: fraksi berat (%) 

: density serat (gram/cm3) 

  : volume makrik (cm3)  

: density matrik.( gram/cm3)  

 : volume serat.( cm3) 

 

12. Pengujian Gesek 
Gesekan adalah suatu pergeseran 

dua benda yang bersentuhan. Koefisien 
gesek disimbolkan dengan huruf 
Yunani μ, yaitu suatu skala dimensional 
bernilai kecil yang menjelaskan 
perbandingan gaya gesek antara dua 
bagian dan gaya tekan keduanya. 
(Niemann, G,. 1981) 

Rumus koefisien gesek dasar ( μ ): 

……...........................2 

F = gaya gesek (Newton) 

N = gaya normal (Newton 

Rumus koefisien gesek pada uji 

kampas kopling: 

 

Keterangan : 

T= Torsi (kg.mm) 

= Tekanan (kg/mm2) 
ro

3= Radius luar injakan kampas 
kopling(mm) 

ri
3=Radius dalam injakan kampas 

kopling (mm) 

= Efisiensi luas kampas kopling 
Dimana torsi diperoleh dengan 
rumus : 

 ...............................4 

Keterangan : 
P = Daya (watt) 
P = V.I 
V = Tegangan (Volt) 
I = Arus (Ampere) 
ω= Omega  

 

 n = Putaran (rpm) 

Dimana tekanan   diperoleh dengan 
rumus : 

 

 F = Gaya (kg) 
ro

2 =Radius luar cetakan (mm) 
  ri

2 =Radius dalam cetakan (mm) 

Dimana efisiensi luas( ) diperoleh 
dengan rumus : 

 

 A = Luasan kampas (mm2) 
 

13. Keausan 
Keausan umumnya didefinisikan 

sebagai kehilangan material secara 
progesif atau pemindahan sejumlah 
material dari suatu permukaan sebagai 
suatu hasil pergerakan relative antara 
permukaan tersebut dan permukaan 
lainnya.  

Untuk mengetahui harga keausan 
digunakan rumus dengan mengacu 
pada standart ASTM D3702-94 yaitu :  
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Dimana : 

WR: keausan 

X1: tebal awal (mm) 

X2: tebal akhir (mm) 

T: durasi (jam) 

14. Pengujian Kekerasan Brinell 

Yang dimaksud dengan kekerasan 
adalah tahanan yang dilakukan oleh 
bahan terhadap desakan ke dalam 
yang tetap yang disebabkan oleh 
sebuah alat pendesak dengan bentuk 
tertentu di bawah pengaruh gaya 
tertentu, suatu desakan kecil (atau tidak 
dalam) menunjukkan kekerasan yang 
besar.( Van Vliet, G.L.J., 1984). 

Alat uji yang digunakan dengan 
metode Brinell. Berikut rumus uji 
kekerasan dengan metode Brinell 

 

.......5 

 

Keterangan :  
BHN : Brinell Hardness Number(HB) 
P : gaya injakan dalam Newton(kgf)  
D : diameter penetrator (mm) 
d : diameter jejak injakan (mm) 
 

15. Prinsip Kerja Kopling 
Guna meneruskan tenaga dari 

connecting Rod ke tranmisi roda gigi 
digunakan kopling (clutch), kopling 
yang digunakan pada sepeda motor 
adalah tipe basah, yang artinya kopling. 
Tersebut terendam oleh oli pelumas 
dan dilengkapi dengan beberapa buah  
plat kopling. sedangkan kopling yang 
ditempatkan pada poros utama 
digunakan pada sepeda motor 
berukuran 100 cc keatas karena 
kopling jenis ini membutuhkan putaran 
mesin yang cukup tinggi guna 
mengatifkan kopling tersebut. Perangka 

kopling terdiri dari rumah kopling, hub 
kopling, hubungan kopling, plat-plat 
kopling yang terdiri dari 2 jenis plat, 
yaitu; Plat tekan dan plat gesek yang 
dilengkapi dengan asbestos, pegas 
kopling dang perangkat mekanisme 
kopling lainnya. (Suga.,K.,dkk, 1997) 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Spesimen 

MULAI 

Pengadaan Alat&Pembuatan cetakan 

        Pencampuran Bahan Dengan Fraksi Berat 

 

Studi Pustaka dan studi lapangan 

  Pengepresan 4 Ton Selama 60 Menit 

 

Pengujian Keausan 
dengan standart ASTM 
D3702-94 

 

Sintering Dengan Suhu  80 °C selama 40 Menit 

 

Uji Kering 

 

SELESAI 

 

Analisa dan Pembahasan 

 
Kesimpulan 

 

Pengaruh Oli 

 

Foto Makro 

 

Spesimen 1 
Serat Kelapa 20% 
Serbuk Baja 40% 

Serbuk Tembaga 20% 
Resin Phenolic 20% 

Spesimen 2 
Serat Kelapa 20% 
Serbuk Baja 30% 

Serbuk Tembaga 30% 
Resin Phenolic 20% 

 

Spesimen 3 
Serat Kelapa 20% 
Serbuk Baja 20% 

Serbuk Tembaga 40% 
Resin Phenolic 20% 

 

Suzuki Genuine Part  

 
Pengujian Kekerasan 
Brinell dengan standart 
ASTM F 1957-99 

 

Hasil Pengujian 
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Langkah-langkah dalam penelitian 
sebagai berikut: 

1. Mencari referensi yang terkait 
dengan pembuatan kampas kopling 
baik studi pustaka dan studi 
lapangan. 

2. Mempersiapkan alat dan membuat 
cetakan kampas kopling. 

3. Mempersiapkan bahan antara lain 
serbuk baja, serbuk tembaga, serat 
Kelapa, resin phenolic dan kampas 
kopling SGP (Suzuki genuine part) 
yang digunakan untuk pembanding. 

4. Pencampuran semua bahan 
dengan komposisi variasi yang 
telah ditentukan dengan 
menggunakan fraksi berat yaitu : 

a) 40% serbuk baja + 20% serbuk 
tembaga + 20% serat kelapa + 
20% resin Phenolic 

b) 30% serbuk baja + 30% serbuk 
tembaga + 20% serat kelapa + 
20% resin Phenolic 

c) 20% serbuk baja + 40% serbuk 
tembaga + 20% serat kelapa + 
20% resin Phenolic. 

5. Proses pengepresan spesimen 
dengan tekanan 4 ton dalam waktu 
60 menit. 

6. Dilakukan proses sintering dengan 
suhu 800 selama 40 menit. 

7. Setelah semua spesimen jadi 
proses selanjutnya pengujian 
keausan kering dan keausan yang 
diberi oli dengan standart ASTM 
D3702-94. 

8. Pengujian kekerasan Brinell 
dengan standart ASTM F 1957-99. 

9. Foto makro semua spesimen yang 
telah diuji. 

10. Hasil pengujian dianalisis, dibahas 
dan kemudian ditarik kesimpulan. 

 
 
 
 
 

Bahan dan Alat 
 
Bahan 
1. Serat Kelapa 
2. Serbuk Baja 
3. Serbuk Tembaga 
4. Resin Rypoxy (phenolic) dan katalis 
5. Dexton Plastic Stell Epoxy 
6. Plat Kampas 

Alat 

1. Alat MBT Sieve Shaker AG – 515 ( 
Alat Penyaring ) 

2. Timbangan digital 
3. Cetakan (Dies) 
4. Mesin Press 
5. Oven 
6. Non-contac infrared Thermometer 
7. Non-contact Digital Tachometer  
8.Digital clampmeter 
10. Vernier Caliper 
 
Instalasi Pengujiaan 
 
a. Alat Uji Gesek 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Alat Pengujian Gesek 

 
b. Alat uji Kekerasan Brinell 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.Alat uji kekerasan brinell 
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spesimen 1: 40% 
baja+20% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic

spesimen 2:  30% 
baja+30% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic

spesimen 3:  20% 
baja+40% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic

SGP

Histogram pengujian keausan kering

c.Alat Uji Foto Makro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.Alat Inverted Metalurgy 
Microscope 

 
d. Spesimen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesimen 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spesimen 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spesimen 3 
 
 
Gambar 5.Spesimen kampas kopling 

Rancangan Analisis Data 
Analisis data yang akan dilakukan 

berdasarkan dari hasil 
pengujiandengan membandingkan 
harga keausan dan kekerasan dari 
ketiga spesimen yang telah diuji, 
kemudian hasil yang digunakan adalah 
rata-rata dari ketiga spesimen yang 
telah diuji. Setelah diketahui hasil dari 
setiap spesimen, kemudian 
dimasukkan kedalam tabel dan dibuat 
grafiksehingga dapat dilihat dengan 
mudah perbedaan dari ketiga spesimen 
tersebut 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Data Hasil Pengujian Keausan uji 
kering 

a. Hasil Pengujian Keausan Kering 
Tabel 2.Hasil Penelitian Keausan uji kering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.Histogram Pengujian Keausan 

Kering 

no Kampas kopling 
uji keausan 

kering 

Keausan Rata-
Rata (mm/jam) 

1 Spesimen 1 0,13 

2 Spesimen  2 0,14 

3 Spesimen  3 0,11 

4 Suzuki Genuine 
Part 

0,15 
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spesimen 1: 40% 
baja+20% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic
spesimen 2: 40% 
baja+20% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic
spesimen 3: 40% 
baja+20% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic
SGP

Histogram pengujian keausan pengaruh oli
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spesimen 1: 40% 
baja+20% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic

spesimen 2: 30% 
baja+ 30% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic

spesimen 3: 20% 
baja+40% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic

SGP

Histogram hasil koefisien gesek kering

Dari gambar Histogram 6, pengujian 
kering dengan beban 15 kg selama 1 
jam makadidapat harga keausan 
spesimen 1 sebesar 0.13 mm/jam, 
spesimen 2 sebesar 0.14 mm/jam, 
spesimen 3 sebesar 0.11 mm/jam dan 
SGP sebesar 0.15 mm/jam.Dari 
semuapengujiankering paling rendah 
tingkat keausanyaadalahkampas 
spesimen 3 dan harga keausan yang 
mendekati kampas SGP adalah 
kampas spesimen 2 

b. Hasil Pengujian Keausan Pengaruh 
Oli 

Tabel 3. Hasil Penelitian Keausan pengaruh oli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.Histogram Hasil 
PengujianKeausan  
pengaruh Oli 

 
Dari gambar Histogram 7, 

pengujian yang diberi oli dengan beban 
15 kg selama 1 jam makadidapat harga 
keausan spesimen 1 sebesar 0.14 
mm/jam, spesimen 2 sebesar 
0.16mm/jam, spesimen 3 sebesar 

0.15mm/jam dan SGP sebesar 0.20 
mm/jam.Dari semuapengujian oli paling 
rendahtingkatkeausannyaadalahkampa
s spesimen 1 dan harga keausan yang 
mendekati kampas SGP adalah 
kampas spesimen 2. 

2. Data Hasil perhitungan koefisien 
gesek  

a. Hasil Pengujian Gesek Kering 
Tabel 4. Hasil Penelitian Koefisien Gesek (µ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Histogram Hasil koefisien 

gesek kering 
 

Dari gambar Histogram 8, 
pengujian koefisien gesek kering maka 
didapat koefisien gesek spesimen 1 
sebesar 0.027, spesimen 2 sebesar 
0.024 , spesimen 3 sebesar 0.025 dan 
SGP sebesar 0.018. Dari semua 
pengujian koefisien gesek paling 
rendah adalah kampas kopling 
spesimen 2 . 
 
 
 

no Kampas kopling uji 
keausan pengaruh oli 

Keausan Rata-
Rata (mm/jam) 

1 Spesimen  1 0,14 

2 Spesimen  2 0,16 

3 Spesimen 3 0,15 

4 Suzuki Genuine Part 0,20 

no Kampas kopling uji gesek kering Keausan (μ) 

1 Spesimen 1 0,027 

2 Spesimen 2 0,024 

3 Spesimen 3 0,025 

4 Suzuki Genuine Part 0,018 
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Resin phenolic
spesimen 2: 30% 
baja+30% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic
spesimen 3: 20% 
baja+40% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic
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Histogram hasil koefisien gesek pengaruh oli
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spesimen 1: 40% 
baja+20% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic
spesimen 2: 30% 
baja+30% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic
spesimen 3: 20% 
baja+40% Cu+20% 
serat kelapa+20% 
Resin phenolic
SGP

Histogram  hasil kekerasan 

 
Hasil perhitungan koefisien gesek 
kampas kopling Pengaruh Oli 
b. Hasil Pengujian Gesek Pengaruh Oli 

Tabel 5. Hasil Penelitian Koefisien    
Gesek (µ) oli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Histogram Hasil koefisien 

gesek Pengaruh oli  

Dari Gambar Histogram 9. 
pengujian koefisien gesek oli 
makadidapat koefisien gesek spesimen 
1 sebesar 0.025, spesimen 2 sebesar 
0.023, spesimen 3 sebesar 0.026 dan 
SGP sebesar 0.020.Dari 
semuapengujian koefisien gesek paling 
rendahadalahkampas spesimen 2 . 

Pengujian Kekerasan Brinel 
 

Tabel 6.HasilPengujian Kekerasan Brinnel 

Keterangan :SpesimenUjiMasing-

masingdiujikekerasandengantigatitikpad

aketigaspesimen. (Beban 153,2 N = 

15,6 Kg) danperbesaranmicrskop (d) = 

50x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Histogram Hasil uji kekerasan 
 

Dari Gambar Histogram 10. 
semuapengujiankekerasanBrinellnilaik
ekerasankampas kopling spesimen 1 
sebesar 4,727 HB, spesimen 2 sebesar 
4,081HB, spesimen 3 sebesar 5,195 
HB, dankampas SGP sebesar 
3,974HB. yang paling 
kerasadalahkampas pesimen 3 dan 
harga kekerasan yang mendekati 
kampas SGP adalah kampas spesimen 
2. 
DilihatdaribesarnyanilaikekerasanBrinel
l (BHN), kampas kopling spesimen 1,2 
dan 3 mempunyainilaikekerasan yang 
lebih besar dari pada kampas  kopling 
SGP dikarenakan semakin banyak 
kandungan berat logam semakin 
menambah nilai kekerasan dari 
kampas kopling, campuran variasi 
bahan yang digunakan pada kampas 
spesimen 1, 2 dan 3 adalah serbuk 
baja dan serbuk tembaga sehingga 
lebih keras dari kampas kopling SGP. 

 

 

 
 

no Kampas kopling uji gesek 
pengaruh oli 

Keausan (μ) 

1 Spesimen 1 0,025 

2 Spesimen 2 0,023 

3 Spesimen 3 0,026 

4 Suzuki Genuine Part 0,020 

No 
spesimen 

D(mm) 
diameter 
penetrat

or 

d1 d2 d3 d                
rata

-
rata 

d(mm)            
diameter 
injakan 

HB       
(Kg/
mm

2
) 

1 2,5 30 28 28 28 1,87 4,727 

2 2,5 30 30 29 29 1,93 4,081 

3 2,5 31 26 25 27 1,8 5,195 

SGP 
( indopart ) 

2,5 30 30 30 30 2 3,974 
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Hasil Foto Makro Spesimen 
 
 Foto makro 1 (40% serbuk Baja, 

20% serbuk tembaga, 20% serat   
kelapa dan 20%  resin phenolic)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Foto Makro Spesimen 1 

Keterangan : 
1. Serbuk baja. 
2. serbuk tembaga. 
3. serat kelapa. 
4. resin phenolic 
 
Foto makro 2 (30% serbuk Baja, 30% 
serbuk Tembaga, 20% serat kelapa 
dan 20% resin phenolic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Foto Makro Spesimen 2 

Keterangan : 
1. Serbuk baja. 
2. serbuk tembaga. 
3. serat kelapa. 
4. resin phenolic 
 

Foto makro 3 (20% serbuk Baja, 40% 
serbuk Tembaga, 20% serat  kelapa 
dan 20% resin phenolic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Foto Makro Spesimen 3 

Keterangan : 
1. Serbuk baja. 
2. serbuk tembaga. 
3. serat kelapa. 
4. resin phenolic 
 

Dari ketiga foto makro diatas 
dapat terlihat  dari masing-masing 
bahan penyusun spesimen kampas 
kopling. Serbuk tembaga pada kampas 
satu terlihat sangat jelas dengan warna 
kuningan mengkilap dengan bentuk 
yang beragam. Serbuk baja terlihat 
berbentuk bongkahan-bongkahan hitam 
yang bercampur dengan bahan-bahan 
lainnya dan terikat oleh resin yang 
bercampur merata.  
 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian spesimen kampas 
kopling yang telah dilakukan, dapat 
ditarik suatu kesimpulan, yaitu : 
 
1. Dari data hasil penelitian dapat 

diketahui  tingkat keausan 
didapatkan nilai yang mendekati 
produk SGP adalah spesimen no 2 
dengan variasi komposisi sebesar 
20 % serat kelapa + 30 % serbuk 
baja + 30 % serbuk tembaga (Cu) + 

2 

4 

3 
1 

3 

1 
4 

2 2 

1 
3 

4 
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20 % phenolic dengan nilai 0.14 
mm/jam dan untuk Pengaruh Oli 
adalah spesimen no 2 dengan 
variasi komposisi sebesar 20 % 
serat kelapa + 30 % serbuk baja + 
30 % tembaga (Cu) + 20 % phenolic 
dengan nilai 0.16 mm/jam. 

2. Dan harga kekerasan kampas 
kopling didapatkan nilai yang 
mendekati produk SGP adalah 
spesimen no 2 dengan variasi 
komposisi sebesar 20 % serat 
kelapa + 30 % serbuk baja + 40 % 
tembaga (Cu) + 20 % phenolic  
dengan nilai 4,081 Kg/mm2 . 

3. Setelah dilakukan pengujian 
keausan dan kekerasan penulis 
melakukan foto makro, dari hasil uji 
keausanmemperlihatkan perbedaan 
gesekan terus menerus 
menimbulkan panas yang 
mengakibatkan warna sedikit 
kehitaman.dan dari hasil uji 
kekerasan diberikan beban yang 
sama memperlihatkan perbedaan 
diameter injakan penetrator pada 
spesimen kampas kopling. 

Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian 
ini, ada beberapa saran untuk 
mengembangkan penelitian-penelitian 
selanjutnya, yaitu : 

1. Menentukan variasi komposisi yang 
lebih baik, karena berpengaruh 
terhadap tingkat keausan dan nilai 
kekerasan. 

2. Proses pencampuran bahan harus 
tercampur merata (homogen). Hal 
ini akan dapat terlihat setelah 
dilakukan foto makro. 
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