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ABSTRAKSI 
 

Tujuan penelitian pembuatan rem komposit kereta api menggunakan 
pasir besi  ferro ini untuk mengetahui keausan bahan komposit rem kereta 
api, mengetahui kekerasan bahan komposit kereta api dan mengetahui  sifat 
fisis bahan komposit dengan foto struktur makro. 

Bahan yang digunakan, serbuk pasir besi  ferro sebagai penguat 
dengan variasi mesh 60,80,100. Serat buah kelapa (sabut kelapa) sebagai 
bahan campuran, serat ini dibersihkan dengan air panas dengan suhu 100 0C 
dan alkohol 70% bertujuan untuk memisahkan serat dengan gabus, serat ini 
menggantikan asbes karena asbes tidak ramah lingkungan, dan sebagai 
bahan pengikat menggunakan epoxy resin. Dicetak dengan kompaksi 500 
Kg/mm2 selama 15 menit. Disintering dengan suhu 250 oC pada ruang 
pemanas selama 60 menit. Dengan uji kekerasan Brinell (DIN 50-351), uji 
keausan (SNI 247) dan foto struktur makro (ASTM D638M-84)  

Dari hasil uji spesimen dengan pencucian serat menggunakan air panas 
didapat harga kekerasan (HB) dan keausan (Ws) untuk Mesh 60 diperoleh 
HB 14,687 Kg/mm2, Ws 0,000000292 mm2/Kg. Mesh 80 HB 11,339Kg/mm2, 
Ws 0,000000362 mm2/Kg. Mesh 100 diperoleh HB 11,177 Kg/mm2, Ws 
0,000000388 mm2/Kg. Hasil uji spesimen dengan pencucian serat 
menggunakan alkohol 70% adalah Mesh 60 diperoleh HB 15,512 Kg/mm2, 
Ws 0,000000272 mm2/Kg. Mesh 80 HB 12,246Kg/mm2, Ws 0,000000303 
mm2/Kg. Mesh 100 diperoleh HB 12,024 Kg/mm2, Ws 0,000000366 mm2/Kg. 
Dan kampas rem merk Fituris sebagai pembanding HB  9,903 Kg/mm2, Ws 
0,0000037 mm2/Kg.  

 
 

    
         Kata kunci : Kampas Rem , Serabut Kelapa dan Serbuk Pasir Besi Feero. 
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PENDAHULUAN 
 
 Pada umumnya, kampas rem 
sepeda motor  terbuat dari bahan 
asbestos dan unsur-unsur tambahan 
lainnya Berdasarkan proses 
pembuatannya,(kampas rem) sepeda 
motor, termasuk pada.  Komposit jenis 
ini, bahan penguatnya serbuk 
Aluminium, serbuk PET dan serbuk 
asbes dan sebagai bahan pengikat 
menggunakan resin bening dan dengan 
catalis kemudian dicetak dipres dengan 
kompaksi 300 kg/cm2, 400 kg/cm2, 500 
kg/cm2 selama 10 menit terdiri atas 
partikel yang tersebar merata dalam 
matriks yang berfungsi sebagai 
pengikat, sehingga menghasilkan 
bentuk solid yang baik. Proses fabrikasi 
seperti ini kemudian mengakibatkan 
harga jual kampas rem cukup mahal. 
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-
paru dan kanker saluran pernapasan. 
(Sulistijono, 2004).    

 
Dari sifat-sifat tersebut maka 

serabut kelapa memiliki potensi sebagai 

bahan alternatif serat penguat bahan 

non-asbes pada pembuatan kampas 

rem sepeda motor. Dua faktor penting 

dalam pembuatan bahan adalah 

memiliki harga yang relative murah. 

Secara umum, zat penyusun dari serat, 

bahan pengisi dan bahan pengikat. 

Bahan pengikat terdiri dari berbagai 

jenis diantaranya  epoxy, Resin tersebut 

berfungsi untuk mengikat berbagai zat 

penyusun . Bahan pengikat dapat 

membentuk sebuah matriks pada suhu 

yang relatif stabil. Serat berfungsi untuk 

meningkatkan koefisien gesek dan 

meningkatkan kekuatan mekanik bahan 

ini juga digunakan untuk mengontrol 

kecepatan dan menstabilkan koefisien 

gesek, sedangkan bahan pengisi 

digunakan untuk meningkatkan proses 

produksi. (Reka dan Pramuko I.P, 2010)  

Kemudian dilakukan Uji gesek 
metode Ogoshi type OAT-U (ASTM C 
535-96), Uji kekerasan metode Brinell 
(DIN 50-351) dan foto struktur makro  

 

TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui keausan bahan 
komposit untuk rem kereta api.  (SNI 
2417) 

2. Mengetahui kekerasan bahan 
komposit untuk rem kereta api. (DIN 
50-351) 

3. Mengetahui sifat fisis bahan 
komposit untuk rem kereta api 
dengan foto struktur makro.(ASTM 
D638M-84).  
 

PERUMUSAN MASALAH 
1. Mencari hubungan laju keausan 

spesifik dengan variasi ukuran 
mesh. 

2. Bagaimana mencari perbandingan 
nilai uji gesek metode oghosi type 
OAT-U (ASTM C 535-96), nilai 
kekerasan metode Brinell (DIN 50-
351) pada Kampas rem kereta api  
merk Fituris (Australia) dengan 
kampas rem berbahan dasar serat 
sabut  kelapa dan pasir besi  fero. 
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BATASAN MASALAH 
1. Bahan yang digunakan untuk 

pembuatan komposit rem kereta api 
ini adalah Pasir Besi Ferro sebagai 
penyusun, serat sabut kelapa 
sebagai penguat, dan Epoxy Resin 
sebagai pengikat atau matrik. 

2. variasi ukuran Mesh pasir 60, 80, 
dan 100. 

3. Pencucian serat kulit buah kelapa 
(sabut kelapa)  menggunakan air 
panas 100 0C dan alkohol 70%. 

4. Perbandingan komposisi yang 
digunakan adalah Fraksi Berat 50% 
Pasir Besi Non Ferro + 20% serat 
sabut kelapa + 30% Epoxy Resin. 

5. Pengujian yang dilakukan pada 
spesimen kampas rem adalah : 
A. Uji gesek metode Ogoshi.   

Type OAT-U (ASTM C 535-96) 
B. Uji kekerasan metode Brinell. 

(DIN 50-351) 
C. Foto struktur makro, standart. 

(ASTM D 638M-84)             
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Pembuatan bahan rem 

komposit kereta api. Bahan yang 

digunakan serbuk pasir besi non 

ferro dengan variasi Mesh 60, 80, 

100. Menggunakan Fraksi Berat 

50% Pasir Besi Non Ferro + 10% 

PET + 10% Asbes + 30% Epoxy 

Resin. Dicetak dengan kompaksi 

500 Kg/mm2 selama 15 menit, 

disintering dengan suhu 250 oC 

selama 60 menit dengan oven. 

Kemudian dilakukan uji 

kekerasan dengan metode Brinell 

(DIN 50-351), uji keausan Ogoshi 

Type OAT-U (ASTM E23-56T) 

dan foto struktur mikro (ASTM 

E1351). Dari hasil penelitian ini 

didapatkan harga keausan untuk 

Mesh 60 Ws 0,0000005 mm2/Kg, 

Mesh 80 Ws 0,0000006 mm2/Kg, 

Mesh 100 Ws 0,0000010 mm2/Kg 

dan kampas rem merek Fituris 

sebagai pembanding Ws 

0,0000037 mm2/Kg. Pada uji 

kekerasan didapatkan hasil  

untuk mesh 60 diperoleh HB 

18,982 Kg/mm2 , Mesh 80 HB 

15,952Kg/mm2, Mesh 100 HB 

15,501 Kg/mm2, kampas rem 

merek Fituris sebagai 

pembanding HB  9,903 Kg/mm2 

Kurniawan.R. (2010)..  

LANDASAN TEORI 
A. Komposit 

Secara sederhana bahan komposit 
berarti bahan gabungan atau campuran 
dari dua material atau lebih pada skala 
makroskopis untuk membentuk material 
ketiga yang lebih bermanfaat. Ini 
berbeda dengan perpaduan alloy 
(paduan yang digabungkan secara 
mikroskopis) sehingga penyusunan tidak 
kelihatan lagi. (Jones, 1975). 

Pada umumnya komposit yang 
dibuat manusia dapat dibagi kedalam 
tiga kelompok utama : 

a) Komposit Matrik Polimer (Polymer 
Matrix Composites/PMC) 

Bahan ini merupakan bahan 
komposit yang sering digunakan 
disebut, Polimer Berpenguatan Serat 
(Fibre Reinforced Polymers or 
Plastics/FRP)  bahan ini 
menggunakan suatu polimer berdasar 
resin sebagai matriknya, dan suatu 
jenis serat seperti kaca, karbon dan 
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aramid (Kevlar) sebagai 
penguatannya. 

b) Komposit Matrik Logam (Metal Matrix 
Composites/ MMC) 

Ditemukan berkembang pada 
industri otomotif, bahan ini 
menggunakan suatu logam seperti 
aluminium sebagai matrik dan 
penguatnya dengan serat seperti 
silicon karbida. 

c) Komposit Matrik Keramik (Ceramic 
Matrix Composites /CMC) 

Digunakan pada lingkungan 
bertemperatur sangat tinggi, bahan ini 
menggunakan keramik sebagai matrik 
dan diperkuat dengan serat pendek, 
atau serabut-serabut (whiskers) 
dimana terbuat dari silicon carbide 
atau boron nitride. (Jones, 1975). 
 

B. Serabut Kelapa 

Serabut kelapa merupakan bagian 
terluar buah kelapa yang membungkus 
tempurung kelapa. Ketebalan sabut 
kelapa berkisar 5-6 cm yang terdiri atas 
lapisan terluar (exocarpium) dan lapisan 
dalam (endocarpium). Endocarpium 
mengandung serat-serat halus. Satu 
butir buah kelapa menghasilkan 0,4 kg 
serabut yang mengandung 30% serat. 
Komposisi kimia serabut kelapa terdiri 
atas selulosa, lignin, pyroligneous acid, 
gas, arang, ter, tannin, dan potassium 

(Reka dan Pramuko I.P, 2010) 

 

Gambar 1. Produk turunan dari 
pengolahan serabut kelapa    
(Mahmud Z, Y. Ferry,2004) 

 

B. Pasir Besi Ferro 
Pasir Besi merupakan salah satu 

bahan baku dasar dalam industri besi 
baja dan industri alat berat lainnya, 
dimana keterdapatannya di Indonesia 
banyak dijumpai di daerah pesisir 
seperti pesisir jawa, Sumatera, 
Sulawesi,dan Nusatenggara. Pasir Besi 
diambil dari PT. RANTAI MAS 
Bumiharjo, Jepara dengan kwalitas 
produk sebagai berikut terlihat pada 
tabel 1 dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Tabel 1. Pengolahan Pasir Besi 
(PT.Rantai Mas, 2009) 

 

Before 
Processing 

After 

Processing 

Fe : 13% -15% Fe : 55% -59% 

TiO2 : 7% -8%    TiO2 : 7% - 8% 

   SiO2 : 15%    SiO2 : 1.2% 

Al2O3 : 3.5% to 4% Al2O3 : 3.5% to 4% 

S : 0.03% to 0.05%  S : 0.03% to 0.05% 

P : 0.24% to 0.3% P : 0.24% to 0.3% 

 
C. Epoxy Resin 

Epoxy Resin adalah bahan matrik 
yang sering digunakan dalam 
pembuatan komposit, epoxy adalah 
polimer yang berjenis termoset, yaitu 
plastik yang tidak bisa didaur ulang. 
Epoxy adalah resin yang terdiri dari dua 
bahan yaitu resin epoxy itu sendiri dan 
hardener atau pengeras (zat curing). 
Kebanyakan Resin epoxy diproduksi 
dari reaksi antara epichlorohydrin dan 
Bisphenol-A. Percobaan komersial 
pertama untuk menyiapkan resin dari 
epichlorohydrin terjadi pada 1927 di 
Amerika Serikat. Resin epoxy adalah 
termasuk kelompok plastik termoset, 
yaitu tidak meleleh lagi jika dipanaskan. 
Pengerasannya terjadi karena reaksi 
polimerisasi, bukan pembekuan. Resin 
epoxy dapat dijumpai dalam bentuk 
sistem satu atau dua komponen, sistem 
satu komponen meliputi resin cair bebas 
pelarut, pasta resin cair, bubuk, pellet, 
dan pasta. Sistem dua komponen terdiri 
atas resin dan zat curing yang dicampur 
pada saat akan digunakan. Kondisi 
pemrosesan resin epoxy tergantung 
pada zat curing yang dipakai, contohnya 
setelah resin epoxy dan zat curing 

tercampur, maka proses curing akan 
terjadi pada suhu kamar selama 3 jam, 
maka suhu dan waktu curing tersebut 
tergantung pada jenis zat curing. 
(Stevens, M.P., 2001)  

 
D. Fraksi Berat 

  Untuk menghitung fraksi berat, hal-
hal yang harus diketahui adalah berat 
jenis komposit, berat jenis serat, berat 
komposit dan berat serat. Fraksi berat 
dapat ditentukan dengan persamaan 
(Charles A. Harper, 1996) : 

f
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f V
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Dimana : 

Wf : fraksi berat serat (%) 

wf  : massa serat (gram) 

wc :massa komposit (gram) 

ρf  : density serat (gr/cm3) 

ρc  :density komposit (gr/cm3) 

 
E. Fraksi Volume 

  Jumlah kandungan serat dalam 
komposit, merupakan hal yang menjadi 
perhatian khusus pada komposit 
berpenguat serat. Untuk memperoleh 
komposit berkekuatan tinggi, distribusi 
serat dengan matrik harus merata pada 
proses pencampuran agar mengurangi 
timbulnya void. Untuk menghitung fraksi 
volume, parameter yang harus diketahui 
adalah massa fiber dan matrik, serta 
density fiber dan matrik, maka fraksi 
volume dapat dihitung dengan 
persamaan (Charles A. Harper, 1996) : 



6 
 

m

m

f

f

f

f

f
ww

w

V







   

Dimana : 

Vf : fraksi volume serat (%) 

wf  : massa serat (gram) 

wm : massa matrik (gram) 

ρf  : density serat (gr/cm3) 

ρm  : density matrik (gr/cm3) 

 

F. Wearness (keausan) 
Keausan dapat didefinisikan sebagai 

rusaknya permukaan padatan, 
umumnya melibatkan kehilangan 
material yang progresif akibat adanya 
gesekan antar permukaan padatan. 
Keausan bukan merupakan sifat dasar 
material, melainkan respon material 
terhadap sistem luar (kontak 
permukaan). 

Keausan Ogoshi dapat dicari dengan 
rumus dibawahini : 

 

 
 

Keterangan : 

Ws  = harga keausan spesifik  (mm2/Kg) 
B     = lebar piringan pengaus (mm) 
Bo = lebar keausan pada benda uji (mm) 
r     = Jari-jari piringan pengaus (mm) 
Po = Gaya tekan pada proses keausan  

berlangsung (Kg)  
Lo  = Jarak tempuh pada prose pengaus 

(m). 

Ilustrasi skematis dari kontak 
permukaan antara revolving disc dan 
benda uji disajikan oleh Gambar 2. 

        
*****

  

Gambar 2. Pengujian keausan (SNI 
2417,2008) 

 
 

G. Hardness (kekerasan). 
Pada penelitian ini menggunakan 

pengujian kekerasan Brinell (DIN 50-
351). Pada pengujian kekerasan dengan 
metode Brinell sebuah bola baja yang 
telah dikeraskan ditekankan pada 
permukaan benda uji dengan gaya 
tertentu selama beberapa saat. 
Sebelum dilakukan pengujian sebaiknya 
dilakukan penghalusan permukaan dan 
pemolesan dengan menggunakan 
autosol agar hasil pengujian mudah 
dibaca pada mikroskop. 

 Kekerasan Brinell dapat dicari 
dengan rumus dibawah ini : 

 
Keterangan :        

HB:Brinell Hardness Number (Kg/mm2) 
P : Beban yang menekan (Kg) 
D : Diameter Penetrator (mm) 
d : Diameter injakan penetrator (mm) 
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Berikut proses pengujian kekerasan 
Brinnel terlihat pada gambar 3 dibawah 
ini. 

 

Gambar 3. Skematis prinsip indentasi 
metode Brinell (DIN 50-351)                               

 

H.Struktur Makro Standart (ASTM 
D638M-84) 

Dalam pengujian, kualitas bahan 
ditentukan dengan mengamati struktur 
di bawah mikroskop, mikroskop yang 
digunakan adalah mikroskop cahaya, 
tetapi apabila perlu dipergunakan juga 
mikroskop elektron untuk mendapat 
pembesaran yang tinggi. Dalam hal 
tertentu dipakai alat khusus yaitu 
mikroskop pirometri untuk bisa 
mengamati perubahan– perubahan yang 
disebabkan oleh perubahan temperatur, 
atau juga dipakai alat penganalisa 
makro dengan mana kotoran kecil dalam 
struktur dapat dianalisa. Benda uji 
dipolis langsung dibawah mikroskop 
atau dilakukan lebih dahulu bermacam – 
macam etsa baru diperiksa dibawah 
mikroskop. (Surdia, T. 2000).  

Struktur makro baru akan terlihat 
dengan jelas apabila permukaan benda 
uji sudah benar – benar rata, halus dan 
mengkilap tanpa goresan, serta telah 
mengalami pengetsaan yang tepat. 
Pengamatan dilakukan dibawah 
mikroskop Olympus Metallurgical 
Microscope, sedangkan untuk 

pemotretan dilakukan dengan tambahan 
alat Olympus Photomicrograpic Sytem 
dapat dilihat pada gambar 4 sebagai 
berikut. .(ASTM D638M-84).  

 
Gambar 4. Proses pengamatan 

struktur makro 
(A) Spesimen yang telah dietsa  

(B) Tampilan spesimen pada lensa 
mikroscop.(ASTM D638M-84).  

METODE PENELITIAN 
 
A. Penyiapan bahan dan alat 
 
1. Penyiapan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
a) Serbuk  Pasir Besi  Ferro 
Kandungan Fe  pasir besi ferro 

disaring menggunakan alat penyaringan 
MBT Sieve Shaker AG – 515 dengan 
ASTM standard test sieve yang 
digunakan adalah ayakan dengan 
variasi ukuran mesh 60, 80, 100. Maka 
hasil ayakan tersebut yang digunakan 
sebagai material serbuk bahan 
penyusun kampas terlihat pada gambar 
5 dibawah ini. 
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Gambar 5. Serbuk Pasir Besi  Ferro                                                    
(PT. Rantai Mas Jepara, 2010) 

.  

b). Sabut Kelapa 

 Sabut Kelapa yang diperoleh dari 
penjual kelapa yang ada dipasar-pasar 
yang merupakan limbah dari kelapa 
tersebut, Selanjutnya dijemur dahulu 
agar sabut kelapa dalam kondisi kering. 
Sabut kelapanya yang kemudian di sisir 
agar didapatkan serat sabut kelapa, 
setelah itu serat sabut kelapa direndam 
air panas dan yang lainnya direndam 
dengan alkohol masing-masing selama 
1jam setelah itu dijemur. Perendaman 
masing-masing serat itu bertujuan untuk 
membandingkan nilai kualitas serat yang 
direndam air panas dan alkohol untuk 
bahan pembuatan kampas rem dan 
membersihkan gabus-gabus yang masih 
melekat pada serat, Kemudian serat 
dipotong-potong kecil-kecil dengan 
ukuran ± 3 sampai 5 mm,  

 

Gambar 6. Serat sabut kelapa yang 
sudah dipotong dan di cuci dengan 

air panas 

      

 

Gambar 7. Serat sabut kelapa yang 
sudah dipotong dan di cuci dengan 

alkohol 70% 

1) Alkohol 70% 

Alkohol  digunakan untuk 
membersihkan kotoran dan gabus 
sabut kelapa yang masih melekat 
pada serat sabut kelapa, dengan 
cara merendam serat selama 
1jam. Kemudian dicuci dengan 
alkohol lagi setelah itu di 
keringkan dengan cara di jemur. 

 

Gambar 8. Alkohhol 70%             
(apotik jempol, 2010) 

2) . Air panas 

Air panas digunakan untuk 
membersihkan kotoran dan gabus 
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sabut kelapa yang masih melekat 
pada serat sabut kelapa, dengan 
cara merendam serat selama 
1jam. Kemudian dicuci dengan air 
panas  lagi setelah itu di 
keringkan dengan cara di jemur. 

c) Epoxy Resin 

     Epoxy resin memiliki dua 
keunggulan yaitu yang pertama sebagai  
pengikat dan yang kedua  tahan 
terhadap panas. Berbentuk cair, kental, 
lengket, bau khas, sebagai pengikat 
bahan-bahan kampas rem dengan 
melting point sampai 260 0C. Barang 
sulit didapat, harga Rp 300.000,-  bisa 
dibeli di PT. Atlantik Sejahtera  

. 

 

Gambar 9. Epoxy Resin             

  (PT. Atlantik Sejahtera Jakarta, 2009) 

 

2. Penyiapan Alat 

a) Alat penyaring MBT Sieve 
Shaker AG – 515 

Alat ini digunakan untuk menyaring 
bahan dasar penyusun kampas yang 
akan digunakan untuk mendapatkan 
tingkat kehalusan dari material serbuk 
yang dibutuhkan dalam pembuatan 
spesimen. Dalam penelitian ini ayakan 

yang digunakan adalah ayakan mesh 
60, 80, 100 terlihat pada gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Alat MBT Sieve Shaker 
AG – 515                                             

(Lab Farmasi UMS, 2010) 

 

b) Alat Ukur Berat  
Setelah material serbuk disaring 

kemudian dilakukan penimbangan 
masing-masing material serbuk dengan 
alat ukur berat, sesuai persentase 
komposisi yang telah ditentukan. Total 
berat campuran semua material serbuk 
yang dibutuhkan untuk membuat satu 
spesimen kampas adalah 20 
gr/spesimen sesuai  dengan percobaan 
yang dilakukan sebelumnya. 

 

Gambar 11.  Timbangan Digital     
(Lab Farmasi UMS, 2010) 
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c) Alat Suntik 
Alat ini digunakan untuk 

menentukan takaran volume dari epoxy 
resin sesuai dengan kadar persentase 
yang ditentukan dalam tiap pembuatan 
spesimen.   

 

Gambar 12. Alat Suntik                
(Apotik Jempol, 2010) 

 

d) Cetakan (Dies) 
Alat yang digunakan untuk membuat 

spesimen kampas rem dibuat 
menyesuaikan ukuran mesin pengujian 
keausan agar spesimen bisa diuji. 
Cetakan dengan bahan besi dibuat 
untuk membuat spesimen yang telah 
dirancang dan disesuaikan dengan 
kebutuhan untuk membentuk spisemen 
dengan ukuran 3,3 x 2 x 1 cm terlihat 
pada gambar 13.  

 

Gambar 13. Rakitan Alat Cetak 
Spesimen                                               

( Choirudin, 2004) 

e) Alat Pres 
Alat yang digunakan dalam 

pembuatan spesimen kampas rem ini 
menggunakan Alat press yang telah 
didesain dan dirancang sesuai dengan 
kebutuhan pemakai yang dimiliki oleh  
bapak Ir. Agus Hariyanto, MT salah satu 
dosen UMS. Dongkrak dengan 
kapasitas maksimum 5 ton untuk 
memberikan gaya tekanan hidrolik, yang 
menjadikan material serbuk penyusun 
kampas memampat. Dalam hal ini gaya 
kompaksi merupakan hasil konversi dari 
gaya tekanan hidrolis dongkrak. Alat 
penunjuk besar tekanan hidrolis 
pressure gauge buatan Sellery dengan 
kapasitas maksimum 600 Kg/cm2 atau 
9000 Bar/Psi terlihat pada gambar 15 
berikut ini. 

.     

 

Gambar 14. Alat Pres         
(Hariyanto.A, 2010) 

f) Microwave  
Spesimen yang telah jadi dicetak 

kemudian dilakukan proses sintering 
dengan suhu yang telah ditentukan 
dengan menggunakan sebuah alat 
pemanas yaitu microwave dengan 
spesifikasi microwave AIRLUX type HA-
6511, voltase 220 volt – 50 Hz, daya 
listrik 440 pada rak tingkat atas dan 360 
pada rak bagian bawah, kapasitas suhu 
pemanasan 100oC – 250oC, dengan 
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dimensi microwave (470 x 370 x 360) 
mm terlihat pada gambar 16 dibawah ini.   

 

Gambar 15. Alat Sintering Microwave 
(Taufik 2004) 

 

 

 

3. Diagram Alir 

 

Gambar 16. Skema Diagram Alir 
Penelitian 

 

G. Proses Pembuatan Spesimen 
Dalam proses pembuatan 

spesimen terdapat beberapa langkah 
yang dilakukan dan metode yang 

BAHAN MESH 80 

FRAKSI BERAT 

50%Pasir+20%Serat 

sabut kelapa 

+30%EPOXY RESIN 

 

BAHAN MESH 60 

FRAKSI BERAT 

50%Pasir+20%Serat 

sabut kelapa 

+30%EPOXY RESIN 

 

BAHAN MESH 100 

FRAKSI BERAT 

50%Pasir+20%Serat 

serabut kelapa 

+30%EPOXY RESIN 

 

KOMPAKSI 500 Kg/c  

SELAMA 15 MENIT 

Holding Time 15 

Menit 

 

 SINTERING Dengan Suhu 250  

SELAMA 60 MENIT 

Holding Time 60 Menit 

 

SPESIMEN 

 

UJI KEKERASAN BRINELL 

(ASTM DIN 50-351) 

 

UJI KEAUSAN Ogoshi 

OAT-U (ASTM E23-56T) 

 

FOTO MAKRO (ASTM E 1351) 

 
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN                                 

 KESIMPULAN 

 
SELESAI 

PASIR BESI  

FERRO 

PERSIAPAN BAHAN BAKU 

STUDI LAPANGAN DAN STUDI PUSTAKA 

PENCUCIAN 

SERAT SERABUT 

KELAPA DENGAN 

ALKOHOL 

PENCUCIAN 

SERAT SERABUT 

KELAPA DENGAN 

AIR PANAS 

 DENGAN AIR 

PANAS 

MULAI 
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digunakan, berikut proses yang dilkukan 
dalam pembuatan spesimen kampas  
rem : 

1). Proses pencampuran bahan 

Material serbuk dan serat yang 
telah ditimbang menurut persentase 
komposisi yang ditentukan dimana 
material serbuk dan serat yang terdiri 
dari serbuk pasir, dan serat sabut. 
Kemudian campuran bahan tersebut 
ditempatkan dalam suatau wadah 
kaleng bekas yang sebelumnya telah 
disiapkan campuran antara epoxy 
resin dan hardener sesuai dengan 
takaran atau timbangan. Setelah itu 
dilakukan proses mixing hingga 
campuran serbuk  merata dengan 
resin dan menjadi campuran yang 
homogen. 

2). Proses pencetakan spesimen 

Formulasi campuran bahan 
yang telah siap kemudian 
dimasukkan ke dalam dies pada alat 
pencetak spesimen. Setelah itu 
dilalukan proses kompaksi dengan 
memberikan tekanan hidrolik oleh 
dongkrak sebesar 500 Kg/cm2. 
Setelah tekanan  kompaksi dicapai, 
diberikan waktu penahanan (holding 
time) pada proses kompaksi dalam 
waktu 15 menit, dimana bertujuan 
agar campuran bahan penyusun 
kampas memampat dan ikatan yang 
terjadi antar bahan menyatu dengan 
sempurna sehingga didapatkan 
spesimen kampas yang diharapkan. 

3). Proses Sintering Spesimen 

Setelah proses pencetakan 
selesai dimana spesimen masih 
berada didalam langsung 
dimasukkan kedalam oven dalam 

keadaan suhu kamar, setelah suhu 
dalam oven mencapai suhu 250oC 
dilakukan penahan selama 30 menit. 
Setelah 30 menit tercapai, dies 
dikeluarkan dan dibiarkan 
mendingin, setelah itu spisemen 
dikeluarkan dari cetakan  dan 
didapat satu spesimen kampas rem 
yang siap dilakukan proses 
pengujian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengujian Kekerasan Brinell    

(DIN 50-351)  
        

 
Gambar 17. Grafik Histogram harga 
kekerasan variasi Mesh pasir besi 

ferro  dan pembersihan serat dengan 
air panas 

 

Gambar 18. Grafik  Histogram harga 
kekerasan variasi Mesh pasir besi  
ferro  dan pembersihan serat dengan 
alkohol 70%. 
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Pada pengujian kekerasan 
masing-masing spesimen diuji 
kekerasan dengan tiga titik. Dengan 
beban 15,62 Kg, bola indikator 
berukuran 2,5 mm dan perbesaran 
mikroscop (d) = 50x 

Dari grafik diatas terlihat hasil 
pengujian kekerasan brinell yaitu harga 
kekerasan yang paling tinggi adalah 
perendaman dan pembersihan serat 
menggunakan alkohol 70% dengan 
variasi  Mesh 60, dengan komposisi 
50% Pasir + 20% serat sabut kelapa + 
30% epoxy resin yaitu dengan harga 
kekerasan sebesar 15,512 Kg/mm2. 
Sedangkan harga kekerasan yang 
paling rendah yaitu perendaman serat 
dan pembersihan serat menggunakan 
air panas  dengan variasi Mesh 100 
dengan komposisi 50% Pasir +  20% 
serat sabut kelapa + 30% epoxy resin 
yaitu sebesar  11,177 Kg/mm2, dan 
sebagai pembanding kampas rem merk 
FITURIS dari Australia didapat harga 
kekerasan 9,903 Kg/mm2. Dari hasil 
data tersebut dapat disimpulkan 
semakin besar ukuran partikel komposisi 
bahan, maka harga kekerasan semakin 
besar dan perendaman serat untuk 
komposisi bahan dapat mempengaruhi 
harga kekerasan.  

 

 

 

 

 

B. Pengujian Keausan (SNI 2417) 

Gambar 19. Grafik Histogram harga 
keausan variasi Mesh  Pasir dan 

pembersihan serat dengan air panas. 
 

Gambar 20. Grafik Histogram harga 
keausan variasi Mesh  Pasir dan 

pembersihan serat dengan alkohol 
70% 

 Pengujian keausan dilakukan 
pada setiap spesimen dengan standart 
(SNI 2417). Metode pengujian adalah 
setiap spesimen diberikan kontak 
dengan revolving disc dengan 
pemberian beban 12,72 kg dalam waktu 
60 detik dan jarak 30m yang 
menghasilkan gesekan pada permukaan 
spesimen 
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30m yang menghasilkan gesekan pada 
permukaan spesimen 

Dari gambar grafik diatas, harga 
keausan kampas yang paling rendah 
yaitu perendaman dan pencucian serat 
menggunakan alkohol 70% dengan 
Variasi Mesh 60 dengan komposisi 50% 
Pasir +  20% serat sabut kelapa + 30% 
epoxy resin dengan harga keausan 
0,000000272 mm2/Kg. Sedangkan harga 
keausan kampas yang paling tinggi yaitu 
perendaman dan pembersihan serat 
menggunakan air panas dengan variasi 
Mesh 100 dengan komposisi 50% Pasir 
+ 20% serat sabut kelapa + 30% epoxy 
resin sebesar 0,000000388 mm2/Kg, 
dan sebagai pembanding kampas rem 
merk FITURIS dari Australia didapat 
harga keausan sebesar 0,0000037 
mm/2Kg. Dari hasil data tersebut dapat 
disimpulkan semakin besar ukuran 
partikel komposisi bahan, maka harga 
keausan semakin kecil dan perendaman 
serat untuk komposisi bahan dapat 
mempengaruhi harga keausan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Foto Struktur Makro  

 

Gambar 21. Foto Makro Spesimen  
Mesh 60 

(Lab Farmasi UMS, 2010)
 

     Gambar 22. Foto Makro 
spesimen Mesh 80 

(Lab Farmasi UMS, 2010) 

  0,5mm 

  

 

 

  0,5mm 

  

 

 

PASIR 

SERAT 

EPOXY RESIN 

SERAT 

PASIR 

EPOXY RESIN 
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Gambar 23. Foto Makro pesimen  
Mesh 100 

(Lab Farmasi UMS, 2010) 

       

 

  Gambar 24. Foto Makro 
Kampas Rem Fituris                                

(Lab Farmasi UMS, 2010) 

Pembahasan Hasil Foto Makro 

Foto makro diambil dengan 
menggunakan alat Inverted Metalurgy 
Microskope merk Olimpus dengan 
perbesaran 40x, dimana pada satu strip 
pada mikroskop sama dengan 0,5 mm.  

Dari ketiga macam variasi ukuran 
mesh, foto makro diatas dapat terlihat 
struktur dari masing-masing bahan 
penyusun spesimen kampas. Serbuk 
Pasir, dan serat sabut kelapa pada 
gambar makro telah bercampur merata 
dengan epoxy resin  dan distribusinya 
merata pada setiap spesimen kampas. 
Epoxy resin dapat menutupi rongga-
rongga yang kosong pada spesimen 
kampas rem sehingga kampas semakin 
padat pada saat proses sintering. 
Dalam hal ini penulis juga ingin 
menyampaikan bahwa dalam proses 
pembuatan suatu composit  mempunyai 
beberapa pertimbangan itu semua 
disebabkan oleh beberapa faktor yang 
mengakibatkan perbedaan antara 
composit  satu dengan composit yang 
lain tidak selalu sama dalam hasil uji 
kekerasan dan uji keausan.  

Karena dalam composit tersebut 
sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor 
dalam proses pembuatan dari bahan 
menjadi composit dan beberapa 
penyebabnya yaitu : variasi ukuran 
Mesh bahan Homogen Atau tidak 
homogen, beban Kompaksi yang 
diberikan pada saat proses pembuatan 
Composit, dan pemanasan ( sinter ) 
Composit yang merata dan besarnya 
temperatur yang digunakan. 

 

KESIMPULAN 
Hasil penelitian, pengujian 

spesimen dan pembahasan data dapat 
ditarik suatu kesimpulan, yaitu : 

1. Pengaruh perendaman serat dan 
variasi Mesh dari persentase 
komposisi dapat memberikan 
pengaruh pada harga kekerasan 
dan  harga keausan kampas rem 
Harga keausan spesimen 

  0,5mm 

  

 

 

PASIR 

EPOXY RESIN 

SERAT 

  0,5mm 
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terendah adalah perendaman dan 
pencucian serat menggunakan 
alkohol 70% dengan variasi Mesh 
60 dengan komposisi  50% Pasir 
+ 20% Serat sabut kelapa + 30% 
epoxy resin yaitu sebesar 
0,000000272 mm2/Kg dan harga 
keausan spesimen tertinggi 
adalah perendaman dan 
pencucian serat menggunakan air 
panas dengan variasi Mesh 100 
dengan komposisi 50% Pasir + 
20% Serat sabut kelapa + 30% 
epoxy resin yaitu sebesar 
0,000000388 mm2/Kg, dan 
sebagai pembanding kampas rem 
merk FITURIS dari Australia 
didapat 0,0000037 mm2/Kg 

2. Harga kekerasan spesimen 
tertinggi adalah perendaman dan 
pencucian serat menggunakan 
alkohol 70% dengan variasi Mesh 
60 dengan komposisi  50% Pasir 
+ 20% Serat sabut kelapa + 30% 
epoxy resin yaitu sebesar 15,512 
Kg/mm2 Kg/mm2, dan harga 
kekerasan spesimen terendah 
adalah perendaman dan 
pencucian serat menggunakan air 
panas dengan variasi Mesh 100 
dengan komposisi 50% Pasir + 
20% Serat sabut kelapa + 30% 
epoxy resin yaitu sebesar  11,177 
Kg/mm2. Dan sebagai 
pembanding kampas rem merk 
FITURIS dari Australia didapat 
9,903 Kg/mm2 

3. Foto makro pada masing-masing 
spesimen memberikan identifikasi 
pada distribusi penyebaran dan 
bentuk serbuk bahan penyusun 
setelah proses kompaksi dan 
sintering. dari hasil pengujian 
bahan serbuk pasir besi ferro dan 
serat lebih mudah diidentifikasi. 
 

SARAN 
Penulis mempunyai beberapa 

saran yang mungkin dapat berguna 
dalam proses pembuatan atau 
pengembangan penelitian-penelitian 
yang akan datang  beberapa saran 
tersebut yaitu : 

1. Dalam pemilihan bahan 
sebaiknya lebih diperhatikan 
kondisi dari bahan tersebut. Ini 
dimaksudkan agar tidak 
menjadi penghambat disaat 
proses pembentukan dan 
pengujian. 

2. Proses pembuatan kampas 
rem sangat berpengaruh pada 
hasil proses pengujian maka 
perlu diperhatikan dalam 
metode yang digunakan. 

3. Variasi spesimen yang lebih 
banyak dapat memudahkan 
pengamatan pada proses 
penelitian, maka alangkah 
lebih baik pembuatan 
spesimen lebih dicermati 
variasi yang akan dilakukan 
penelitian. 

4. Dalam melakukan persiapan 
untuk pengujian kekerasan dan 
keausan sebaiknya benda uji 
benar-benar diperhatikan 
kerataan, kehalusan dan 
ukurannya agar tidak menjadi 
penghambat dalam melakukan 
pengujianya. 

5 Agar laboraturium teknik 
mesin UMS lebih dilengkapi 
fasilitasnya guna kemajuan 
pengetahuan mahasiswa dari 
segi praktikum. 
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