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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi bahan
kampas kopling dengan menggunakan fraksi berat yaitu serat kelapa, arang
tempurung kelapa, serbuk tembaga dan resin phenolic terhadap kekerasan,
keausan,dan mengetahui koefisien gesek serta bagaimana struktur mikronya
dari variasi kampas kopling dan membandingkanya dengan kampas kopling
Indopart

Proses awal pembuatan dengan mencampurkan bahan pembuat variasi
dengan presentase yang ditentukan tiap variasi. Setelah itu dilakukan proses
kompaksi dengan gaya sebesar 1,5 Ton dan ditahan selama 60 menit. Setelah
mencapai holding time yang diinginkan, dies (cetakan) beserta variasi kampas
kopling dilakukan proses sintering dengan suhu 1600 C selama 45 menit dan
variasi dikeluarkan dari cetakan. Setelah didapat 3 variasi kampas kopling
dilakukan pengujian kekerasan Brinell dengan standar ASTM F 1957-99 dan
pengujian keausan dan mengetahui koefisien gesek dengan standar ASTM D
3702-94 kemudian dilakukan foto mikro.

Hasil pengujian disimpulkan bahwa dalam pengujian kekerasan brinell
variasi 3 yang paling mendekati kampas kopling indopart dengan HB rata-rata
20,671 kg/mm2. Hasil pengujian keausan gesek variasi 2 yang paling mendekati
kampas kopling indopart dengan nilai keausan kering 0,24 mm/jam dan
pengaruh oli 0,18 mm/jam

Kata kunci : kampas kopling, serat kelapa, arang tempurung kelapa,
serbuk tembaga.



PENDAHULUAN
Latar Belakang

Setiap tahun pengguna sepeda
motor di Indonesia semakin bertambah
banyak karena sepeda motor adalah
alat transportasi yang favorit bagi
masyarakat . Hal ini dikarenakan alat
transportasi umum di Indonesia
belakangan ini mengalami penurunan
kenyamanan, keamanan, dan juga
sering macet oleh sebab itu banyak
yang beralih menggunakan sepeda
motor karena bila memilih mobil harga
serta perawatannya mahal bila sepeda
motor bisa lebih terjangkau harganya
dan sepeda motor sering dikenal
dengan kendaraan anti macet.

Karena banyak masyarakat yang
memakai sepeda motor jadi semakin
beragamnya tipe, merk, dan jumlah
kendaraan bermotor di Indonesia,
kebutuhan akan produk material
otomotif juga semakin besar. Salah satu
komponen penting dalam sepeda motor
adalah kopling  yang merupakan
komponen yang berfungsi sebagai
penyambung dan memutus dua buah
poros atau sebagai sambungan poros
dengan elemen mesin yang terus-
menerus berputar atau harus berputar
dengan poros  penggerak. Sedangkan
sepeda motor sendiri dalam
penggunaan  membutuhkan kapas
kopling , sehingga tidak terlepas dari
penggunaan dan penggantian kampas
kopling , biasanya kita mengganti
dengan kampas kopling  yang tersedia
di pasaran dan komposisinya terdapat
bahan yang membahayakan kesehatan
manusia yaitu asbes yang jika terhirup
dalam konsentrasi yang cukup tinggi
bisa mengakibatkan penyakit tumor
ganas pada membran paru-paru dan
penyakit membahayakan lainnya.

Dari dasar itulah dilakukan
penelitian bagaimana membuat
komposisi/campuran bahan-bahan
selain asbes dengan komposisi bahan

yang baik dalam pembuatan kapas
kopling. Material komposit dapat
menjadi salah satu alternatif yang dapat
digunakan untuk menjawab hal tersebut.
Material komposit dapat
menggabungkan sifat-sifat unggul dari
material untuk menghasilkan suatu
material baru dengan sifat yang lebih
baik. Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan penelitian bagaimana
membuat formula/campuran bahan-
bahan selain asbes dengan komposisi
bahan yang baik, proses pengepresan
(pencetakan) dengan tekanan tertentu,
dan proses sintering. Kemudian
dilakukan pengujian untuk mengetahui
kekerasan,keausan kampas, dan sifat
fisik setelah pengujian dengan struktur
mikro dan didapat hasilnya yang dapat
dijadikan acuan untuk pembuatan
kampas kopling yang sesuai standar
dipasaran sekarang ini.

Tujuan Penelitian
1. Mengetahui harga kekerasan variasi

kampas kopling dengan bahan serat
kelapa, arang tempurung kelapa,
serbuk tembaga dan resin phenolic
dibanding dengan kampas kopling
indopart dengan menggunakan alat
uji kekerasan metode brinell standar
ASTM F 1957-99.

2. Mengetahui harga keausan variasi
kampas kopling variasi kompisisi
serat kelapa, arang tempurung
kelapa, serbuk tembaga dan resin
phenolic dibanding kampas kopling
indopart dengan alat uji gesek
menggunakan standar ASTM D
3702-94

3. Mengetahui koefisien gesek variasi
kampas kopling variasi kompisisi
serat kelapa, arang tempurung
kelapa, serbuk tembaga dan resin
phenolic dibanding kampas kopling
indopart.

4. Mengetahui hasil foto mikro



Batasan Masalah

1. Bahan kampas yang digunakan
adalah serat kelapa, arang
tempurung kelapa, serbuk tembaga
dan resin phenolic sebagai bahan
pengikatnya.

2. Perbandingan komposisi bahan yang
digunakan sebagai berikut

a. 40% serat kelapa + 20% arang
tempurung kelapa + 20% serbuk
tembaga + 20% resin phenolic

b. 30% serat kelapa + 25% arang
tempurung kelapa + 25% serbuk
tembaga + 20% resin phenolic

c. 20% serat kelapa + 30% arang
tempurung kelapa + 30% serbuk
tembaga + 20% resin phenolic

3. Pengujian adalah :
a. Uji kekerasan metode brinell (standar

ASTM F 1957-99).
b. Uji keausan dan koefisien gesek

(standar ASTM D 3702-94).
c. Foto struktur mikro

Tinjauan Pustaka

Asmoro R.W. (2012), penelitian
tentang pengaruh presentase serbuk
arang batok kelapa bermatrik polyester
pada kampas rem sepeda motor
dengan presentasenya serbuk arang
batok kelapa dengan resin polyester
dengan perbandingan 50% serbuk +
50% resin, 60% serbuk + 40% resin,
dan 70% serbuk + 30% resin, dari hasil
pengujian yang diperoleh disimpulan
kampas rem dengan komposisi serbuk
arang batok kelapa 50% memiliki tingkat
kekerasan tertinggi sebesar 82,17 BHN.
Keausan tertinggi terjadi pada kampas
rem dengan komposisi 70% serbuk
arang batok kelapa yaitu sebesar 0,028
mm.

Pramuko, I, P dan Kusuma, R.,
(2013) dalam penelitian tentang
pengaruh variasi bahan terhadap sifat
fisis dan mekanis kampas kopling gesek

sepeda motor berbahan fiberglass,
serbuk almunium,serbuk tembaga dan
resin didapat hasil pengujian bahwa
komposisi bahan dengan fraksi berat
serbuk alumunium sebesar 40 %,
serbuk tembaga sebesar 20 %,
fiberglass 20 % dan resin phenolic 20%
didapat harga kekerasan 4,098 kg/mm2,
harga keausan uji kering sebesar 0,14
mm/jm dan harga keausan uji basah
pengaruh oli sebesar 0,19 mm/jm.
Sehingga mendekati harga kampas
kopling SGP dengan harga kekerasan
3,974 kg/mm2, harga keausan uji kering
sebesar 0,15 mm/jm dan harga keausan
uji basah pengaruh oli sebesar 0,20
mm/jm.

Berdasarkan percobaan yang
dilakukan oleh Riyanto, T.A, (2010)
variasi komposisi kuningan pada
pembuatan kampas rem non asbes
bermatriks resin venylester type ripoxy
R-802 (resin phenolic), penambahan
matrik resin venylester type ripoxy R-
802 (resin phenolic) dapat
mempengaruhi ketahanan aus dan
kekerasan kapas kopling.

LANDASAN TEORI

1. Perinsip kerja kopling plat banyak
Kopling plat banyak termasuk

kopling tidak tetap, yaitu suatu elemen
yang menghubungkan poros yang
digerakkan dan penggerak dengan
putaran yang sama dalam meneruskan
daya serta dapat melepaskan
hubungan dua poros tersebut baik
dalam keadaan berputar atau diam.
Sehingga pembebanan yang
berlebihan pada poros penggerak
waktu digerakkan dapat dikurangi.
Mekanisme kopling adalah sebagai
berikut :

Rumah kopling dalam keadaan
berputar, apabila poros penekan tidak
menekan maka plat tekan akan tertarik
sehingga pegas akan mengembang



dan menyebabkan plat gesek dan plat
kopling saling berhubungan dan
membuat kopling pusat serta poros
utama yang terdapat pasak akan ikut
berputar serta menyalurkan daya. Dan
apabila penekan menekan, maka plat
akan terdorong dan pegas akan
menyusut sehingga palt gesek dan plat
kopling tidak berhubungan yang akan
menyebabkan kopling pusat serta
poros utama juga tidak berputar.
(Suga, K. Dkk, 1997)

2. Komposit
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 lingkup
ilmu material adalah gabungan dua
buah material atau lebih yang digabung
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.
Keunggulan dari material komposit ini
adalah penggabungan unsur-unsur
yang unggul dari masing-masing unsur
pembentuknya tersebut. Sifat material
hasil penggabungan ini diharapkan
saling melengkapi kelemahan-
kelemahan yang ada pada material
penyusunnya. (Gibson,R.F, 1994).
3. Serat
Serat adalah suatu jenis bahan berupa
potongan - potongan komponen yang
membentuk jaringan memanjang yang
utuh. Contoh serat yang paling sering
dijumpai adalah serat pada kain.
Manusia menggunakan serat dalam
banyak hal untuk membuat tali, kain,
atau kertas. Serat dapat digolongkan

menjadi dua jenis yaitu serat alami dan
serat sintetis (serat buatan manusia).
(Surdia, T dan Saito, S, 1995).
4. Metalurgi Serbuk

Menurut (Surdia, T. 1995) Teknik
pembuatan bubuk logam atau paduan
juga pembuatan barang-barang logam
atau ingot logam dengan jalan menekan
bubuk dalam cetakan dan kemudian
disinter dibawah titik cairnya, dinamakan
metalurgi bubuk. Dalam hal penekanan
tidak perlu dan dapat ditiadakan, pada
waktu penyinteran mungkin hanya
sebagian bubuk campuran dapat
menyatu.Selanjutnya penekanan dan
pemanasan dapat dilakukan simultan,
proses ini dinamakan penekanan panas.
5. Tembaga

Menurut ( Van Vliet,
G,L.J,dkk,1984 ) 50% lebih tembaga
dipakai dalam teknik listrik, karena
mempuyai kemampua penghantar listrik
yang sangat baik dan penghantar panas
yang sangat baik juga. Tembaga sangat
tahan terhadap korosi sehingga juga
sering dipakai untuk penerapan
arsitektonis dan sebagai bahan pipa air.
Tembaga murni mudah sekali diubah
bentuknya sehingga cocok sebagai
bahan perapat, Tembaga murni dapat
dikokohkan sampai 450 N/mm2 tetapi
tanpa batas dapat diubah bentuk secara
dingin, karena regangannya sangat
kuat, oleh sebab itu banyak dipakai
dalam keadaan dicanai dingin atau
ditarik dingin. Tembaga memiliki massa
jenis 8900 kg/ m3 , titik lebur 10830 C,
kekuatan tarik mencapai 200N/mm2 dan
regangan patah sampai 40%.

6. 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. (Kenneth G,1999).

Bahan matrik yang sering
digunakan dalam komposit antara lain:
(Kenneth G,1999).

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.

7. Resin Phenolic (Ripoxy
Vinylester R-EX-1)
Secara umum resin Phenolic

adalah termasuk dalam resin Termoset
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. (Kenneth G,1999).

Adapun spesifikasi teknisnya adalah
sebagai berikut: (Kenneth G,1999).

1. Massa jenis :1,15gram/cm3

2. Modulus young :3,0 GPa
3. Kekuatan tarik :50 GPa

8. 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 pemampatan adalah
suatu proses mesin yang memberikan
gaya penekanan uniaksial. (German,
1984).

Kompaksi terdiri dari dua jenis
metode yaitu hot compaction dan cold
compaction, dimana keduanya
mempunyai fungsi dan prinsip kerja
yang hampir sama, akan tetapi yang
paling membedakan adalah pada jenis
hot compaction, karena pada jenis
kompaksi ini terjadi perlakuan panas
disaat proses penekanan punch
berlangsung, sehingga material
memadat dan sekaligus mendapat
perlakuan panas. (German, 1984).

9. Proses sintering
Istilah sintering berasal dari bahasa

jerman, “sinter” dalam bahasa inggris
berasal dengan kata “cinder” yang
berarti bara. Sintering merupakan
metode 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) dengan melibatkan
transfer atomic pada kondisi padat.
(German, 1984).

10. Pengujian Keekerasan Brinell
Orang pertama kali adalah

J.A.Brinell pada tahun 1900 yang
memperkenelkan metode pengujian
brinell. Pengujian kekerasan dilakukan
dengan memakai bola baja yang
diperkeras (hardened steel ball) dengan
beban dan waktu indentasi tertentu.
Hasil penekanan adalah jejak berbentuk
lingkaran bulat, yang harus dihitung
diameternya dibawah mikroskop khusus
pengukur jejak. (Van Vliet, G. L. T, dkk,
1984).

Pengukuran nilai kekerasan suatu
material diberikan oleh rumus: (Van
Vliet, G. L. T, dkk, 1984)

BHN = 2Pπ. D. D − √D − d
dimana :
BHN : harga kekerasan spesifik

(Kg/mm2)
P : adalah beban (Kg)
D : diameter indentor (mm)
d : diameter jejak (mm).

11. Keausan

Keausan didefinisikan sebagai
kehilangan material secara progesif
atau pemindahan sejumlah material dari
suatu permukaan sebagai suatu hasil
pergerakan relative antara permukaan
tersebut dan permukaan lainnya.
Pembahasan mekanisme keausan pada
material berhubungan erat dengan
gesekan (friction) dan pelumasan
(lubrication) atau biasa disebut dengan

Tribologi. Keausan bukan merupakan
sifat dasar material, melainkan respon
material terhadap sistrem luar (kontak
permukaan). Material apapun dapat
mengalami keausan disebabkan
mekanisme yang beragam.

Untuk mengetahui harga
keausan menggunakan rumus dengan
mengacu standar ASTM D 3702-94
yaitu :

WR=
( ) ( ).

Dimana : WR :keausan

X1 : tebal awal (mm)

X2 :tebal akhir (mm)

T :durasi (jam)

12. Koefisien 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 ):

N

F


Dimana : F :gaya gesek (Newton)
N : gaya normal (Newton)

Rumus koefisien gesek pada uji kampas
kopling:

  
















33
02

3

irrp

T

Dimana :
T : Torsi (kg.mm)
p : Tekanan (kg/mm2)
ro :Radius injakan kampas kopling

(mm)
ri :Radius luar injakan kampas kopling

(mm)
:Efisiensi luas kampas kopling



dimana torsi (T) diperoleh dengan
rumus :=
Dimana :
P : Daya (watt)
P : V.I
V : Tegangan (Volt)
I : Arus (Ampere)
ω : Kecepatan sudut∶ 260
n : Putaran (rpm)
Dimana P (tekanan)
diperoleh dengan rumus :∶ ( − )

F : Gaya (kg)
Dimana efisiensi luas2 ( )
diperoleh dengan rumus :∶ ℎ( − )
A : Luasan kampas (mm2)

METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Uji Foto Mikro
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Variasi 2
Serat kelapa 30%

Arang tempurung kelapa
25%

Serbuk Tembaga 25%
Resin Phenolic 20%

Variasi3
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30%

Serbuk Tembaga 30%
Resin Phenolic 20%
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ASTM F 1957-99

Sintering Dengan Suhu 160 °C selama 45 Menit

Q
Variasi

Q
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Penguji

an
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Analisa dan Pembahasan

Q KESIMPULAN

Q

Pengujian koefisien
gesek

Pengujian Keausan
dengan standart
ASTM D 3702-94

Variasi 1
Serat kelapa 40%

Arang tempurung kelapa
20%

Serbuk Tembaga 20%
Resin Phenolic 20%

Kampas Kopling
indopart

(pembanding)
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Langkah-langkah penelitian :
1. mempelajari tentang

bahan-bahan dan metode
yang akan dipakai dalam
pembuatan kapas kopling.

2. Mempersiapkan bahan dan
alat untuk membuat
kampas kopling.

3. Pencampuran semua
bahan dengan komposisi
variasi yang telah
ditentukan dengan
menggunakanfraksi berat

4. Kompaksi bahan yang
sudah dimasukkan di dies
dengan tekanan 1,5 ton
dalam waktu 60 menit.

5. Dilakukan proses sintering
dengan suhu 1600 selama
45 menit.

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

7. Pengujian keausan kering
dan pengaruh oli variasi
serta kampas kopling
indopart dengan standart
ASTM D3702-94.

8. Pengujian koefisien gesek
kering dan pengaruh oli
variasi serta kampas
kopling indopart

9. Sebagai data tambahan
juga mencari temperatur
gesekan dan waktu sentuh.

10.Foto mikro variasi yang
telah diuji.

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

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah
a. Serat kelapa
b. Serbuk arang tempurung kelapa
c. Serbuk tembaga
d. Resin Phenolic (Ripoxy

Vinylester R-802 EX-1)

e. Dexton plastic stell epoxy
f. Plat Kampas kopling

Alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk
membuat kampas kopling adalah :

a. Penyaring MBT Sieve Shaker AG
– 515

b. Cetakan (Dies)
c. Timbangan (Berat Digital)
d. Alat suntik
e. Gelas dan sendok.
f. Oven
g. Mesin press
h. Infrared Thermometer
i. Digital Tachometer
j. Clamp Meter
k. Vernier Caliper

Instalasi Pengujiaan
a. Alat Uji Kekerasan

Gambar 2. Alat Uji Kekerasan Brinell
b. Alat Uji Gesek

Gambar  3. Alat Pengujian Gesek



c. Alat uji foto mikro

Gambar 4. Alat Inverted Metalurgy
Microscope

d. Spesimen Uji

Gambar 5. variasi 1,2 dan,3

Rancangan Analisis Data
Analisis berdasarkan dari hasil

percobaan dengan cara
membandingkan hasil pengujian dari
variasi 1, variasi 2, variasi 3 dan,
kampas kopling indopart. Masing-
masing variasi dilakukan tiga kali
pengujian yang sama. Hasil yang
digunakan adalah rata-rata dari ketiga
pengujian, variasi 1 variasi 2 variasi 3
dan, kampas kopling indopart. Setelah
diketahui hasil pengujian dari masing-
masing variasi kemudian hasil tersebut
dimasukkan kedalam tabel dan dibuat
grafik histogram sehingga diketahui
dengan mudah perbedaan dari variasi 1,
variasi 2 dan variasi 3 dan, kampas
kopling indopart.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Data Hasil Pengujian Kekerasan
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13.331

Variasi 3 indopart

40% serat kelapa +
20% tempurung
kelapa + 20% serbuk
tembaga + 20% resin
phenolic
30% serat kelapa +
25% tempurung
kelapa + 25% serbuk
tembaga + 20% resin
phenolic
20% serat kelapa +
30% tempurung
kelapa + 30% serbuk
tembaga + 20% resin
phenolic
indopart



2. Hasil Pengujian Keausan
a. Pengujian keausan kering dan uji

pengaruh Oli
Table 2 Hasil Penelitian  Keausan

Kering

No Kampas kopling uji
keausan pengujian kering

Keausan rata-
rata (mm/jm)

1 Variasi 1 0,19
2 Variasi 2 0,24
3 Variasi 3 0,17
4 Kampas kopling indopart 0,22

Tabel 3 Hasil Penelitian Keausan
Pengaruh Oli

No Kampas kopling uji
keausan pengaruh

oli

Keausan rata-
rata (mm/jm)

1 Variasi 1 0,16

2 Variasi 2 0,18
3 Variasi 3 0,14
4 Kampas Kopling

indopart
0,19

Gambar 7 Histogram perbandingan hasil uji
keausan kering dan pengaruh oli

Dari gambar 7 didapat harga
keausan rata-rata variasi 1 uji kering
sebesar 0,19 mm/jm dan uji pengaruh
oli 0,16 mm/jm, variasi 2 uji kering
sebesar 0,24 mm/jm dan uji pengaruh
oli 0,18 mm/jm, variasi 3 uji kering
sebesar 0,17 mm/jm dan pengaruh oli
0,1 mm/jm sedangkan kampas kopling
indopart sebesar 0,22 mm/jm dan uji
pengaruh oli 0,19 mm.jam. variasi 2

memiliki harga keausan rata-rata yang
paling tinggi dan variasi 3 harga
keausan rata-rata paling rendah,
Sehingga yang mendekati kampas
kopling pasaran adalah kampas kopling
variasi 3 .

3. Hasil pengujian koefisien gesek
a. Pengujian koefisien gesek  kering

dan uji pengaruh Oli
Tabel 3 Hasil Penelitian Koefisien

(µ)Gesek Kering

no Kampas kopling
koefisien gesek

kering

Koefisien
gesek rata-

rata (μ)
1 Variasi 1 0,466
2 Variasi 2 0,45
3 Variasi 3 0,452
4 Kampas Kopling

Indopart
0,397

Tabel 4 Hasil penelitian Koefisien (µ)
Gesek Pengaruh Oli

No Kampas kopling
koefisien gesek

pengaruh oli

Koefisien
gesek rata-

rata (μ)
1 Variasi 1 0,421
2 Variasi 2 0,427
3 Variasi 3 0,445
4 Kampas Kopling

Indopart
0,370

Gambar 8 Histogram perbandingan
koefisien gesek kering dan pengaruh oli
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Dari gambar 8 didapat koefisien gesek
rata-rata variasi 1 uji kering sebesar
0,466 dan uji pengaruh oli 0,421,
variasi 2 uji kering sebesar 0,45 dan uji
pengaruh oli 0,427 , variasi 3 uji kering
sebesar 0,452 dan uji pengaruh oli
0,445 sedangkan kampas kopling
indopart uji kering sebesar 0,397 dan
uji pengaruh oli 0,37. Dari semua
pengujian koefisien gesek pengaruh oli
yang paling tinggi adalah variasi 3 dan
yang paling kecil harga koefisien gesek
rata-rata adalah kampas kopling
indopart sehingga yang mendekati
kapas kopling indopart adalah variasi 1
karena diantara ketiga variasi, variasi 1
yang paling kecil harga koefisiennya

Hasil foto mikro variasi
Dengan presentase variasi 1 adalah
40% serat kelapa + 15% arang
tempurung kelapa + 15% serbuk
tembaga + 20% resin phenolic, variasi 2
adalah 30% serat kelapa + 25% arang
tempurung kelapa + 25% serbuk
tembaga + 20% resin phenolic, variasi 3
adalah 20% serat kelapa + 30% arang
tempurung kelapa + 30% serbuk
tembaga + 20% resin phenolic

Dimana keterangan :
1. Serat kelapa
2. Arang tempurung kelapa
3. Serbuk tembaga
4. Resin phenolic.
 Foto mikro variasi 1

Gambar 13 Foto mikro variasi 1
pembesaran 100X

 Foto mikro variasi 2

Gambar 14 Foto mikro variasi 1
pembesaran 100X

 Foto mikro variasi 3

Gambar 15 Foto mikro variasi 1
pembesaran 100X

4. Data Waktusentuh dan Temperatur
Gesekan
Tabel 6 Perbandingan Waktusentuh
Kering dan Pengaruh Oli
Variasi Tsentuh

kering
Tsentuh

pengaruh oli
1 1,87 1,67
2 1,89 1,54
3 1,75 1,46

Indopart 1,48 1,35

Gambar 16 Histogram tsentuh pengujian
kering dan pengaruh oli
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Tabel 6 Perbandingan Temperatur
Gesek Kering dan Pengaruh Oli

Variasi Temperatur
gesek

kering (0C)

Temperatur
gesek

pengaruh oli
(0C)

1 77,7 56
2 71 51,3
3 73 47,7

Indopart 76 54,7

Gambar 17 Histogram perbandingan
temperatur kampas kopling  saat gesekan

kondisi kering dan pengaruh oli

KESIMPULAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian kampas kopling
yang telah dilakukan, dapat ditarik
kesimpulan, yaitu :

1. Dari data hasil pengujian kekerasan
dengan menggunakan metode
pengujian brinell, variasi 3 memiliki
nilai kekerasan rata-rata yang
mendekati sampel kampas kopling
indopart dengan HB rata-rata 20,671
kg/mm2 dan kampas kopling indopart
13,331 kg/mm2. HB rata-rata
tertinggi variasi 1 dengan 23,171 kg/
mm2 dan yang terendah variasi 3.

2. Dari data hasil pengujian keausan
kering dan pengaruh oli variasi 2
memiliki nilai keausan rata-rata
yang mendekati sampel kampas
kopling indopart dengan harga rata-
rata keausan kering 0,24 mm/jm
dan keausan pengaruh oli 0,18
mm/jm

3. Dari data hasil pengujian koefisien
gesek pengaruh oli variasi 1 memiliki
nilai koefisien gesek rata-rata yang
mendekati sampel kampas kopling
indopart dengan harga rata-rata
koefisien gesek pengaruh oli 0,421

4. Campuran yang homogen dapat
menyebabkan perbedaan harga
kekerasan dimana campuran yang
homogen akan terlihat lebih rapat,
merata dan lebih tinggi harga
kekerasannya. Kerapatan suatu
variasi dapat dilihat dari struktur foto
mikro yaitu meratanya bahan
penyusun kampas.
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