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A. PENDAHULUAN 

Ban adalah bagian terpenting dari 
sebuah kendaraan, karena ban satu-
satunya yang mempunyai kontak 
langsung dengan permukaan jalan. 
Seiring berkembangnya jenis-jenis ban 
berbagai produsen ban pun 
bermunculan, mereka saling bersaing 
untuk menghasilkan ban yang 
berkualitas baik dari segi campuran 
bahan, model ban, performa maupun 
kenyamanan saat digunakan. Faktor 
Komposisi bahan adalah yang paling 
berpengaruh langsung terhadap kualitas 
yang akan dihasilkan. Sampai saat ini 
karet masih unsur utama dari sebuah 
ban. Hampir semua ban merupakan 
produk karet. Ini karena bahan karet 
tidak cepat menyerap panas. Bahan 
utama yang digunakan untuk 
pembuatan ban ini terdiri dari kawat 
untuk tepi ban (bead wire), kain ban 
(terbuat dari tekstile dan jalinan kawat 
baja), karbon hitam (black carbon), 
sulfur (belerang) dan 
kompon.(Wikipedia, 2014) 

Kompon karet adalah campuran 
karet mentah dengan bahan-bahan 
kimia yang belum divulkanisasi. Proses 
pembuatan kompon adalah 
pencampuran antara karet mentah 
dengan bahan kimia karet (bahan aditif). 
Karet untuk kompon terdiri dari dua jenis 
,yaitu karet alam dan karet sintetis. 
Karet alam adalah sumber karet yang 
berasal dari getah pohon karet (lateks), 
Karet sintetis adalah karet yang berasal 
dari hasil samping pengolahan minyak 
bumi yang kemudian melalui reaksi 
polimerisasi menjadi suatu material baru 
yang sifatnya mendekati sifat karet 
alam. Bahan kimia yang digunakan 
untuk meningkatkan sifat fisis karet 
dalam pembuatan kompon adalah 
bahan antidegrandan, filler (bahan 
pengisi), Anti oksidan, bahan pelunak 
dan bahan kimia lainnya. Ban 
kendaraan terbuat dari karet karena 
sifatnya yang lentur dan elastis. Elastis 

adalah keadaan benda dimana jika 
ditekan akan kembali ke bentuk semula. 
(Abednego, 1979) 

Ban bekerja dengan 
memanfaatkan gaya gesek 
permukaannya dengan permukaan 
jalan, gaya gesek ini disebut dengan 
istilah grip. Ada banyak faktor yang 
mempengaruhi koefisien grip ban yaitu 
gaya vertikal dari ban terhadap aspal, 
koefisien gesek antara permukaan yang 
saling bersinggungan, pattern (batikan 
ban), tekanan udara pada ban, jenis 
karet. Karakter jalan dan jenis jalan juga 
mempengaruhi grip ban. Jenis jalan 
aspal, semen, batu dan kondisi jalan 
yang basah atau kering memiliki sifat 
permukaan yang berbeda serta 
temperature jalan ataupun ban itu 
sendiri. Daya cengkram grip dapat 
ditingkatkan dengan memperbaiki 
koefisien gesek antara ban dengan 
permukaan jalan. Karena permukaan 
jalan adalah besaran konstan yang tidak 
bisa diubah, maka untuk menaikkan 
koefisien gesek dengan memperbaiki 
kualitas dari komposisi kompon ban. 
Dalam penelitian ini dibutuhkan variasi 
komposisi kompon yang dipadukan 
dengan sulfur dan  karbon hitam untuk 
memperoleh hasil yang diinginkan. 
(Riyadhi Adi, 2008) 

 
B. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan, maka penelitian ini 
bertujuan untuk : 
1. Mengetahui cara dan bahan dalam 

pembuatan kompon ban 
2. Mempelajari pengaruh komposisi 

kompon ban terhadap koefisien grip 
ban pada lintasan aspal basah dan 
kering.  

3. Mempelajari perbandingkan hasil 
pengujian koefisien grip antara 
variasi kompon buatan dengan 
kompon di pasaran pada lintasan 
Aspal.  
 
 



C. BATASAN MASALAH 
Agar pelaksanaan penelitian 

yang dilakukan tidak terlalu melebar dari 
tujuan yang hendak dicapai maka perlu 
ditentukan batasan permasalahan dari 
penelitian sebagai berikut :  

1. Bahan 
Pada penelitian ini, menggunakan 
nilai black carbon 47, 52, 57 phr dan 
sulfur 2,7, 3,2, 3,7 phr sebagai variasi 
campuran bahan dalam pembuatan 
kompon ban. 

2. Pengujian 
Permasalahan  dititik beratkan  pada 
pengujian  grip , pada lintasan aspal 
kondisi basah dan kering. Sebagai 
media pembanding, peneliti 
menggunakan kompon pasaran yang 
umum dipakai untuk vulkanisir ban. 
 

D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
1. Secara akademis penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi atau 
pembandingan untuk penelitian 
selanjutnya agar diperoleh hasil 
kompon ban yang lebih baik.  

2. Secara industri penelitian ini 
diharapkan mampu sebagai alternatif 
untuk dapat meningkatkan efisiensi 
produksi yang mudah dan murah. 
Dan dengan metode pembuatan 
kompon ban ini diharapkan para 
produsen dapat dengan mudah 
membuat kompon ban sendiri. 
 

E. TINJAUAN PUSTAKA 
Grip dapat ditingkatkan dengan 

dua cara yaitu meningkatkan gaya 
vertikal dan meningatkan koefisien 
gesek antara ban dan aspal. Karena 
permukaan aspal adalah besaran 
konstan, satu-satunya cara 
memperbaiki koefisien gesek adalah 
dengan memperbaiki kualitas kompon 
ban. Koefisien gesek kompon ban ini 
fungsi dari temperatur. Kondisi terbaik 
biasanya dicapai kompon ban pada 

temperatur antara 850C sampai 100oC. 
Kualitas kompon juga tergantung dari 
jenis karetnya. Semakin keras kompon 
biasanya kualitas gripnya menurun, 
tetapi ketahanan terhadap ausnya 
meningkat. Kondisi ideal tentu saja 
apabila para pabrikan ban bisa 
membuat kompon yang keras tetapi 
mempunyai grip yang baik. 
(Daroyniroy,2008). 

Amraini, dkk (2009). Judul 
penelitiannya “Pengaruh Filler Carbon 
Black Terhadap Sifat dan Morfologi 
Komposit Natural Rubber / 
Polypropylene”. Penelitian ini 
mempelajari pengaruh komposisi dan 
teknik penambahan filler carbon black 
(CB) terhadap sifat tensile dan morfologi 
dalam campuran natural 
rubber/polypropylene (NR/PP). Hasil 
yang didapat adalah penggunaan Two 
Roll-Mixer dapat meningkatkan sifat 
tensile campuran NR/PP. Kesamaan 
dengan peneliti adalah pada alat yang 
digunakan yaitu peralatan untuk 
pembuatan kompon karet, yaitu Two-roll 
Mixing Mill. Kesamaan bahan yang 
dipakai adalah penggunaan karet alam. 
Karet alam yang digunakan pada 
penelitian ini adalah jenis SIR-20 
dengan Money Viscosity 70 pada 
1000C. Sedangkan penulis karet 
alamnya adalah natural rubber jenis 
RSS.filler CB dimana CB dan NR 
dicampur terlebih dahulu. 

 
F. DASAR TEORI 
1. Ban 
Ada berbagai jenis ban yang digunakan 
pada kendaraan : 

a. Ban Radial 
Ban radial adalah konstruksi 

carcass cord membentuk sudut 90 
derajat sudut terhadap keliling lingkaran 
ban. Jadi dilihat dari samping konstruksi 
cord adalah dalam arah radial terhadap 
pusat atau crown dari ban.  

 
 
 



b. Ban Bias 
Ban bias adalah ban yang paling 

banyak dipakai. Dibuat dari banyak 
lembar cord yang digunakan sebagai 
rangka dari ban. Konstruksi ban bias 
terdiri dari Body ply yang benangnya 
disusun secara bersilang dengan arah 
diagonal antara satu dengan yang 
lain.Dibawah ini adalah gambar dari ban 
raidal dan bias: 

 
        Gambar. 1 ban radial dan bias 

     ( bridgestone.co.id ) 
 

3. Kompon 
Kompon karet adalah campuran 

karet mentah dengan bahan kimia yang 
diproses pada temperatur, tekanan, dan 
waktu, untuk menghasilkan sifat-sifat 
mekanik tertentu. Karet alam adalah 
karet yang dibuat dari getah pohon karet 
(hevea brasellea). Sari yang berupa 
susu yang dipanaskan sampai kering 
untuk dibuat karet mentah. Proses 
selanjutnya adalah memplastikasi karet 
alam supaya dapat diproses dengan 
lebih mudah kemudian dicampur pengisi 
seperti black carbon, white carbon atau 
sillica, zat pewarna, sulfur dan dibentuk 
dengan memberikan beban, dan 
divulkanisasi oleh reaksi penyilangan 
sambil dipanaskan. Karet sintetis dibuat 
dari bahan baku minyak bumi, tiap karet 
sintetis biasanya memiliki sifat dan 
karakteristik yang tersendiri.(Zuhra, 
2006: 22-25). 

 
4. Karet 
a. Karet Alam 

Karet alam didapat dari 
menyadap pohon karet Hevea 
Brasiliensis berupa cairan karet yang 
disebut lateks. Karet sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari hari mulai dari 
kebutuhan rumah tangga hingga 
kebutuhan industri. Kebanyakan karet 
digunakan dalam pembuatan selang 
dan ban.Prinsip pengolahan karet jenis 
ini adalah mengubah lateks kebun 
menjadi lembaran-lembaran sit melalui 
proses penyaringan, pengenceran, 
pembekuan, penggilingan serta 
pengasapan. Karet sit asap digunakan 
sebagai bahan baku dalam pembuatan 
ban kendaraan bermotor, khususnya 
jenis ban radial (karetalam.com, 2014) 

b. Karet Sintetik 
Karet sintetik adalah karet yang 

berasal dari ekstraksi minyak bumi. 
Karet sintetik mulai digunakan secara 
meluas sebagai ban pada kendaraan 
bermotor pada akhir abad ke-18. 
Meningkatnya penggunaan karet sintetik 
menyebabkan turunnya permintaan 
untuk karet alam. Selain itu, penurunan 
permintaan juga disebabkan karena 
karet alam memiliki sifat yang tidak 
dapat ditingkatkan meski sudah melalui 
proses vulkanisasi. Dengan demikian, 
mengkombinasi keduanya diharapkan 
dapat menghasilkan material yang lebih 
baik secara kualitas dan kuantitas. 
(wikipedia, 2014) 

 
5. Bahan-bahan tambahan 
a. Bahan Pencepat (Accelerator)  

Hingga tahun 1900-an, 
vulkanisasi karet masih merupakan 
proses yang lambat, sehingga lebih 
banyak sulfur yang digunakan daripada 
jumlah optimumnya. Waktu curing 
beberapa jam, oleh karena itu 
dibutuhkan bahan yang mampu 
mempercepat proses vulkanisasi. 
Kalsium, magnesium atau seng oksida 
(akselerator anorganik) dapat 
mempercepat proses vulkanisasi. 
Industri karet mengalami perubahan 
besar ketika diperkenalkan akselerator 
organik untuk vulkanisasi. Diantaranya 
ialah senyawa-senyawa yang 
mengandung sulfur seperti tiourea, 
tiofenol, merkaptan, ditiokarbamat, 



tiuram disulfida ditambah akselerator 
nonsulfur seperti urea. 

 Selain dengan cara mengawali 
pembentukan radikal bebas atau 
dengan mengikat proton, beberapa 
akselerator dapat bekerja dengan 
bantuan panas. Beberapa akselerator 
memerlukan aktivator dalam kerjanya. 
(Riyadhi Adi, 2008) 

 
b.   Bahan Penggiat (Activator) 

Keberadaan oksida logam atau 
garam dari kalsium, seng atau 
magnesium diperlukan untuk mencapai 
efek penuh dari hampir semua jenis 
akselerator. Kelarutan dari bahan 
sangat penting. Oleh karena itu, oksida-
oksida logam banyak digunakan 
bersama asam organik seperti asam 
stearat atau sabun dari logam yang 
digunakan (stearat, laurat). Disamping 
kebutuhan akan aktivator, dengan 
akselerator seperti 
merkaptobenzotiazol, adanya oksida 
logam menjadi sangat penting dalam 
menentukan jenis reaksi ikatan silang 
yang terjadi. Ikatan yang terbentuk 
adalah jembatan ion yang kuat yang 
terbentuk ketika vulkanisasi. (Riyadhi 
Adi, 2008) 

 
c.   Bahan Pengisi (filler)  

Vulkanisat dengan komposisi 
karet, sulfur, akselerator, aktivator dan 
asam organik relatif bersifat lembut. 
Nilainya dalam industri modern pun 
relatif rendah. Untuk memperbaiki nilai 
di industri perlu ditambahkan bahan 
pengisi. Penambahan ini meningkatkan 
sifat-sifat mekanik seperti tensile 
strength,stiffness, tear resistance, 
dan abrasion resistance.(Riyadhi Adi, 
2008) 

Bahan yang ditambahkan 
disebut dengan reinforcing fillers dan 
perbaikan yang ditimbulkan disebut 
reinforcement. Hanya sedikit bahan 
pengisi yang bersifat memperbaiki satu 
atau dua sifat karet alam. Sementara 
yang lainnya melemahkan vulkanisat 

pada satu atau dua sifat. Bahan 
tersebut dikenal sebagai inert 
fillers. Kemampuan bahan pengisi untuk 
memperbaiki sifat vulkanisat 
dipengaruhi oleh sifat alami bahan, tipe 
elastomer dan jumlah filler yang 
digunakan. Komposisi kimia dari filler 
menentukan kemampuan kerja dari 
filler.(Riyadhi Adi, 2008) 

Black Carbon adalah filler yang 
paling efisien meskipun ukuran partikel, 
kondisi permukaan dan sifat lain dapat 
dikombinasikan secara luas. Sifat 
elastomer juga turut menentukan daya 
kerja dari pengisi. Bahan yang baik 
untuk memperbaiki sifat karet tertentu, 
belum tentu bekerja sama baiknya untuk 
jenis karet lain. Peningkatan jumlah filler 
menyebabkan perbaikan sifat 
vulkanisat. Karbon hitam adalah satu-
satunya bahan murah yang dapat 
memperbaiki ketiga sifat penting 
vulkanisat yaitu tensile strength, tear 
resistance dan abrasion resistance. 
(Riyadhi Adi, 2008) 

Black Carbon yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu jenis ISAF 
kode ASTM N-330 keterangan 
Intermediate super abrasion Furnance 
dengan ukuran butir 32 µm.  

 
d.  Proccesing Oil 

Paraffinic oil adalah proccessing 
oil dari jenis Paraffinic dengan 
komposisi Paraffinic Hydrocarbon, 
Nepthenic,dan sedikit Aromatic 
Hydrocarbon. Paraffinic oil pada 
umumnya digunakan sebagai 
proccessing oil pada produk karet yang 
berwarna terang yaitu sebagai 

- bahan kimia pembantu pada industri 
penghasil barang karet seperti ban 
kendaraan bermotor, tali kipas,suku 
cadang kendaraan. 

- proccessing oil dan extender untuk 
polymer karet alam dan karet 
sintesis. 



- base oil untuk tinta cetak. 

e. Bahan Anti Oksidan (Degradasi) 
Bahan anti Oksidan 

ditambahkan guna untuk melindungi 
karet dari oksigen dan ozon dari udara. 
Selain itu bahan anti degradasi juga 
dapat melindungi dari ion tembaga, ion 
mangan atau ion besi (pro oksidan), 
suhu tinggi, sinar matahari dan retak 
lentur. Beberapa jenis lilin (wax) dapat 
melindungi karet dalam keadaan statis 
terhadap ozon yaitu dengan membentuk 
lapisan lilin tipis pada permukaan 
barang karet. Akan tetapi untuk barang 
yang mengalami beban dinamis sistem 
proteksi ini kurang efektif (Garda 
Pengetahuan, 2012) 

Turunan oksidan golongan 
amina dan turunanya merupakan anti 
oksidan yang dapat melindungi karet 
dengan baik, tapi untuk barang karet 
yang berwarna cerah anti oksidan ini 
akan membuat barang karet berwarna 
lebih gelap dan terlihat bercak bercak 
coklat (staining). Sebaliknya anti 
oksidan golongan fenol dan turunannya 
mempunyai daya penangkal lebih 
rendah tetapi tidak menjadikan barang 
karetnya berwarna gelap (non staining). 
Anti oksidan umumnya digunakan 
dalam jumlah kecil yaitu antara 1-2 
PHR.(Riyadhi Adi, 2008) 

f. Bahan pemvulkanisir 

Proses vulkanisasi kompon tidak 
akan menjadi matang tanpa 
menggunakan pemvulkanisir. Bahan 
pemvulkanisir adalah bahan yang 
digunakan saat vulkanisasi. Fungsi dari 
bahan pemvulkanisir yaitu sebagai 
pengikat molekul yang masih bebas 
saat proses vulkanisasi, ikatan ini 
membentuk jaringan tiga dimensi. 
Dengan demikian kompon yang semula 
lembek dan tidak elastis akan menjadi 
keras tanpa menghilangkan sifat elastis. 
Penambahan sulful diatas 20 Phr akan 
membuat karet menjadi keras akan 

tetapi jika penambahan sulfur kurang 
dari 20 Phr karet akan lunak dan lentur. 
(Garda Pengetahuan, 2012) 

g. Proses Vulkanisasi 
Sejak Goodyear melakukan 

percobaan memanaskan karet dengan 
sejumlah kecil sulfur  pada tahun 1839, 
proses ini menjadi metode terbaik dan 
paling praktis untuk merubah sifat fisik 
dari karet. Proses ini disebut 
vulkanisasi. Fenomena ini tidak hanya 
terjadi pada karet alam, namun juga 
pada karet sintetis. Telah diketahui pula 
bahwa baik panas maupun sulfur tidak 
menjadi faktor utama dari proses 
vulkanisasi. Karet dapat divulkanisasi 
atau mengalami proses curing tanpa 
adanya panas. Contohnya dengan 
bantuan sulfur klorida. Banyak pula 
bahan yang tidak mengandung sulfur 
tapi dapat memvulkanisasi karet. Bahan 
ini terbagi dua yaitu oxidizing 
agents seperti selenium, telurium dan 
peroksida organik. Serta sumber radikal 
bebas seperti akselerator, senyawa azo 
dan peroksida organik.(Riyadhi Adi, 
2008) 

Banyak reaksi kimia yang 
berhubungan dengan vulkanisasi 
divariasikan, tetapi hanya melibatkan 
sedikit atom dari setiap molekul polimer. 
Definisi dari vulkanisasi dalam kaitannya 
dengan sifat fisik karet adalah setiap 
perlakuan yang menurunkan laju alir 
elastomer, meningkatkan tensile 
strength dan modulus serta preserve its 
extensibility. Meskipun vulkanisasi 
terjadi dengan adanya panas dan sulfur, 
proses itu tetap berlangsung secara 
lambat. Reaksi ini dapat dipercepat 
dengan penambahan sejumlah kecil 
bahan organik atau anorganik yang 
disebut akselerator. Untuk 
mengoptimalkan kerjanya, akselerator 
membutuhkan bahan kimia lain yang 
dikenal sebagai aktivator, yang dapat 
berfungsi sebagai aktivator adalah 
oksida-oksida logam seperti 
ZnO.(Riyadhi Adi, 2008) 



G. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
 

Gambar.2  Diagram Alir penelitian 
 
H. BAHAN DAN ALAT YANG 

DIGUNAKAN 
1. Bahan yang digunakan 

 
Tabel 1 vormulasi kompon buatan 

 
 

 
Gambar. 3 Kompon Hasil Vulkanisasi 

 
2. Alat Yang Digunakan 
a. Mold / Cetakan 
b. Timbangan Digital 
c. Non contact infrared 
    thermometer 
d. Tachometer 
e. Clamp meter 
f. Vernier caliper 
g. Gelas Ukur 
 

3. Two Roll Mixing 
Alat ini digunakan untuk 

mencampur semua bahan menjadi 
kompon. 

 

 
Gambar. 4 Two Roll Mixing 

 
4. Vulcanizing Press 

Mesin ini berfungsi untuk 
vulkanisasi kompon menjadi bahan 
jadi yang dikehendaki. 

 

 
 

Gambar. 5 Vulcanizing Press 



5. Rheo Meter 
Rheo meter berfungsi untuk 

mengukur berapa waktu kompon karet 
matang sebelum di vulkanisasi. 

 

 
Gambar. 6 Rheo Meter 

 
6. Alat Uji Kekerasan Shore A 

Alat ini berfungsi untuk menguji 
kekerasan kompon 

 
Gambar. 7 Alat Uji Kekerasan 

 
7. Alat Uji Gesek  

Dalam pengujian keausan,  
peneliti menggunakan mesin uji gesek. 
Penggunaan mesin ini  bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan tingkat  
keausan spesimen kompon yang 
dihasilkan  dalam pengujian. 

 

 
Gambar. 8 Alat Uji Gesek 

 

 
Gambar. 9 Lintasan Aspal 

 
I. TEORI PENGUJIAN 
1. Teori Pengujian 
a. Pengujian Kekerasan 

Yang dimaksud dengan 
kekerasan adalah daya tahan bahan  
terhadap goresan atau penetrasi pada 
permukaanya. Definisi yang lain adalah 
ukuran ketahanan bahan terhadap 
deformasi plastis. Tiga jenis umum 
mengenai ukuran kekerasan yang 
tergantung cara pengujian, yaitu 
kekerasan goresan (scrath hardness), 
kekerasan lekukan (indentation 
hardness), dan kekerasan pantulan 
(rebound hardness) atau kekerasan 
dinamik (dynamic hardnerss).. 

 
2. Pengujian Tarik 

 Adalah salah satu uji stress-
strain mekanik yang bertujuan untuk 
mengetahui kekuatan bahan terhadap 
gaya tarik. Dalam pengujiannya, bahan 
uji ditarik sampai putus. 

Uji tarik merupakan jenis 
pengujian bahan yang paling banyak 
dilakukan untuk mengetahui sifat 
mekanik suatu bahan teknik. Dalam 
prakteknya masih sedikit para praktisi 
pengujian bahan yang memperhatikan 
aspek dan pengaruh laju regangan 
terhadap data hasil uji tarik. Untuk itu 
penelitian ini dilaksanakan dengan 
mempelajari pengaruh variasi laju 
regangan linier (e) pada pengujian tarik. 
 
3. Pengujian Grip 

Koefisien grip adalah daya 
cengkram yang timbul akibat adanya 
gaya gesekan. 

 



a. Gaya gesekan 
Gaya Gesekan Yaitu gaya sentuh 

yang muncul jika permukaan dua zat 
padat bersentuhan secara fisik, dimana 
arah gaya gesekan sejajar dengan 
permukaan bidang dan selalu 
berlawanan dengan arah gerak relatif 
antara ke dua benda tersebut. Ada dua 
jenis gaya gesekan yang bekerja pada 
benda, yaitu:  
• Gaya gesekan Statis (fs) 

Gaya gesekan statis bekerja saat 
benda dalam keadaan diam dan nilainya 
mulai dari nol sampai suatu harga 
maksimum. Jika gaya tarik/dorong yang 
bekerja pada suatu benda lebih kecil 
dari gaya gesekan statis maksimum, 
maka benda masih dalam keadaan 
diam dan gaya gesekan yang bekerja 
pada benda mempunyai besar yang 
sama dengan nilai gaya tarik/dorong 
pada benda tersebut. Besarnya gaya 
normal (N) tergantung besarnya gaya 
tekan benda terhadap bidang secara 
tegak lurus (Garda Pengetahuan, 2012). 

Suatu contoh gesekan statik 
adalah gaya yang mencegah roda dari 
selip sebagai roda yang berputar di 
landasan. Walaupun saat roda 
bergerak, tambalan pada roda 
bersentuhan dengan landasan adalah 
relatif tetap (stasioner) terhadap 
landasan, jadi ini lebih termasuk dalam 
gesekan statik daripada gesekan kinetik 
(Sutrisno,1997). 
• Gaya gesekan kinetis (fk) 

Gaya gesekan kinetis yaitu gaya 
gesekan yang bekerja pada benda 
ketika benda sudah bergerak. Nilai gaya 
gesekan kinetis selalu tetap. Nilai 
koefisien gesekan statis selalu lebih 
besar daripada nilai koefisien gesekan 
kinetis benda. Untuk sebuah benda 
diam yang terletak diatas sebuah bidang 
datar kasar dan diberi gaya F. (Garda 
Pengetahuan, 2012). 

 
4. Koefisien Grip 

Koefisien grip disimbolkan 
dengan huruf Yunani µ, yaitu suatu 

skala non dimensional bernilai kecil 
yang menjelaskan perbandingan gaya 
gesek antara dua bagian dan gaya 
tekan keduanya. 
Rumus koefisien gesek secara umum 
(Sutrisno,1997). 

............................................. (1) 

µ = koefisien gesek 
F = gaya gesek (Newton) 
N = gaya normal (Newton) 

Koefisien gesek tergantung pada 
material yang digunakan, sebagai 
contoh es pada baja memiliki koefisien 
gesek yang rendah, sedangkan karet 
pada aspal (pavement) memiliki 
koefisien gesek yang tinggi. 
 

Tabel. 2 Referensi koefisien gesek 
(Engineer’s Handbook) 

 
Material 

1 
Material 

2 
Coefficien 
of friction

Rubber Asphalt 
(Dry) 0.5 – 0.8 

Rubber Asphalt 
(Wet) 0.25 – 0.75

Rubber Concrete 
(Dry) 0.6 – 0.85 

Rubber Concrete 
(Wet) 0.45 – 0.75

 
Berikut adalah skema gesekan statis : 

 
Gambar. 10 Skema Uji gesekan 

(Sutrisno,1997). 
 

Torsi yang dihasilkan dari putaran 
piringan cakram dapat dicari dengan 
rumus (ir. Jac. Stolk, 1994). 
 



• Torsi 
 

.............................................(2) 

 
Dimana : 
T   = Torsi (Nm) 
P   = Daya (Watt) 

 = Putaran Sudut (Rad/s) 

• Daya 
Daya yang digunakan adalah daya yang 
dibebankan pada motor penggerak alat 
uji. Dirumuskan (ir. Jac. Stolk, 1994) 

...........................................(3) 
 

Dimana :  
P = Daya (Watt) 
V = Tegangan (V) 
I = Arus (A) 

 
 
 
 
p 

 

 
Gambar. 11 Hubungan antara gaya 
keliling, daya, dan kecepatan sudut 

 
Berikut ini adalh rumus untuk mencari 
kecepatan sudut yang dibutuhkan dalam 
perhitungan torsi (ir. Jac. Stolk, 1994). 

.........................................(4) 
Dimana :  
ω = kecepatan sudut (rad/s) 
n = putaran (rpm) 

 
• Koefisien grip 

Rumus koefisien grip  yang digunakan 
pada uji gesek ini berbeda dengan 
rumus yang umum digunakan, dimana 
nilai koefisien grip dipengaruhi oleh 
besarnya torsi, beban penekanan, dan 
radius dari piringan cakram. Dimana 

koefisien grip dirumuskan sebagai 
berikut (James, 2003). 

 

.................................(5) 

 
Dimana :  
µ       koefisien grip 
T       Torsi (Nm) 
r        Jari-jari lintsan (m) 
Fn      W  N   
dimana  W   m . g 
W   Usaha (N) 
M   massa (Kg) 
G   Gravitasi (9,81 N) 

 
J. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengujian 
a. Hasil Studi Uji Kekerasan rata – rata 

Di bawah ini adalah tabel yang 
memuat hasil dari pengujian kekerasan 
Shore A  dengan standar metode uji 
SNI. 0778-2009, butir 6.2.2 pengujian di 
lakukan di Balai Besar Kulit Karet dan 
Plastik (BBKKP) Jogjakarta dengan 
hasil sebagai berikut. 

 
Gambar. 12 Histogram Hubungan 

Antara Kompon terhadap nilai 
kekerasan Shore A 

Maka dari hasil diatas dapat 
disimpulkan bahwa kompon buatan 1,2 
dan 3 memiliki nilai kekerasan diatas 
kompon pasaran sedangkan dari ke-
empat hasil pengujian didapatkan hasil 
yang  terendah pada kompon pasaran 
dan tertinggi yaitu pada kompon 3 
dengan nilai kekerasan 71,17. Hasil 
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pengujian kekerasan kompon buatan 
diatas menunjukkan bahwa semakin 
besar prosentase penambahan sulfur 
akan mengakibatkan kompon semakin 
keras (Setyowati, dkk, 2004).  

 
b. Hasil Uji Tarik 
Berikut ini hasil dari uji tarik dengan 
standar metode uji SNI. 0778 – 2009 
yang telah dilakukan. 
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Gambar. 13 Histogram Hubungan 

Antara Jenis Kompon terhadap  Nilai 
Tegangan Tarik 

 
 Dari Hasil gambar 4.2 Histogram 
hubungan antara jenis kompon terhadap 
nilai tegangan tarik rata - rata  
didapatkan hasil tegangan tarik rata-rata 
tertinggi dimiliki kompon pasaran yaitu 
253,72 kgf/cm2 sedangkan untuk 
kompon buatan yang memiliki nilai 
tegangan tarik tertinggi yaitu kompon 1 
dengan nilai 178,84 kgf/cm2 dan 
terendah kompon 3 dengan nilai 130,49 
kgf/cm2. Jadi kompon buatan yg 
mendekati nilai tegangan tarik dengan 
kompon pasaran yaitu kompon 1 
dengan nilai tegangan tarik 178,84 
kgf/cm2. 
 

b. Hasil Uji Gesekan pada Aspal 
1. Hasil Perhitungan Volume Keausan 
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Gambar. 14 Histogram hubungan 

antara jenis kompon terhadap 
 tingkat Keausan rata-rata pada 

kondisi kering 
 

       Dalam pengambilan data Pengujian 
gesek lintasan kering, kompon buatan 3 
memiliki nilai keausan terendah yaitu 
7,65 mm3/detik. Pada pengujian yang 
sama , kompon buatan no.2 sebesar 
11,8 mm3/detik dan kompon buatan 
no.1  memiliki nilai keausan 14,5 
mm3/detik. Sedangkan kompon pasaran 
memiliki nilai keausan tertinggi yaitu 
17,8 mm3/detik. 
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Gambar. 15 Histogram hubungan 

antara jenis kompon dengan  
Keausan rata-rata pada kondisi basah 

 
Pada pengujian gesek dimana 

lintasan dalam keadaan basah sesuai 
tabel 4.4 dan gambar 4.4 histogram 
tingkat keausan pada lintasan basah, 
kompon pasaran memiliki nilai keausan 
tertinggi yaitu 6,3 mm3/detik. Sedangkan 
kompon buatan no.1 memiliki nilai 
keausan 5,8 mm3/detik, kompon buatan 
no.2 dan no.3  memiliki nilai keausan 



masing-masing 3,9 mm3/detik dan 3,5 
mm3/detik. 

 
2. Hasil Perhitungan Koefisien Grip 

Di bawah ini yaitu grafik koefisien 
grip dari masing-masing kompon yang 
telah dilakukan pengujian pada lintasan 
aspal dengan kondisi lintasan kering. 
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Gambar. 16 Histogram hubungan 

antara jenis kompon dengan koefisien 
grip pada kondisi kering 

 
Dari tabel 4.5 dan gambar 4.5 

pada pengujian gesek dengan lintasan 
kondisi kering, kompon pasaran 
memiliki nilai koefisien grip tertinggi 
yaitu 0,773. Pada pengujian yang sama 
, kompon buatan no.1 memiliki nilai 
koefisien grip yaitu 0,756. Sedangkan 
kompon buatan no.2 dan kompon 
buatan no.3  memiliki nilai koefisien grip 
masing-masing 0,751 dan 0,725.  

Berikut adalah grafik koefisien 
grip dalam pengujian dengan kondisi 
lintasan basah : 
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Gambar. 17 Histogram hubungan 
antara jenis kompon terhadap 

koefisien grip pada kondisi basah 
 

 Dalam pengujian gesek lintasan 
kondisi basah, kompon pasaran 
memiliki nilai koefisien grip tertinggi 
yaitu 0,727. Sedangkan komponn 
buatan yang mendekati nilai koeefisien 
grip kompon pasaran adalah kompon 
nomor 1 dengan nilai 0,702. 

h. Hasil Foto Macro 
Di bawah ini adalah hasil dari foto 

macro dilakukan di laboratorium 
material Universitas Sebelas Maret.. 

 

 
Gambar. 18 Foto macro kompon 

pasaran 
 

 
Gambar. 19 Foto macro kompon 1 

 



 
Gambar. 20 Foto macro Kompon 2 

 

 
Gambar. 21 Foto macro kompon 3 

 
Dari hasil foto macro diatas bisa 

dilihat bahwa kompon nomer 
terlihatpadat dan hanya sedikit void 
dibandingkan dengan kompon yang lain 
dan hanya sedikit berrongga, dengan 
variasi black carbon 57 phr atau 194,09 
gram dan sulful 3,7 phr atau 12,59 
gram. Sedangkan dari hasil nilai 
koefisien grip paling tinggi yaitu kompon 
pasaran dan dilihat dari hasil foto macro 
kompon pasaran lebih banyak 
berrongga kemudian hasil kompon 
buatan yang mendekati nilai koefisien 
grip dari kompon pasaran yaitu kompon 
nomor 1 dengan variasi black carbon 47 
phr atau 170,70 gram dan sulfur 2,7 phr 
atau 9,80 gram. Dari hasil foto macro 
diatas bisa disimpulkan bahwa semakin 
banyak penambahan black carbon dan 
sulfur akan membuat kompon terlihat 
padat dan hanya sedikit berongga tetapi 
memiliki nilai koefisien grip yang rendah. 

 
 
 

K. Kesimpulan 
Dari studi yang dilakukan penulis  

dapat mengambil kesimpulan yaitu : 
1. Dalam pengambilan data studi 

penelitian ini, didapatkan hasil 
bahwa kompon pasaran memiliki 
nilai koefisien grip yang tinggi 
dibandingkan dengan kompon 
buatan pada lintasan aspal basah 
maupun kering yaitu 0,727 dan 
0,773. Sedangkan kompon buatan 
yang mendekati nilai koefisien grip 
dengan kompon pasaran yaitu 
kompon 1 dengan nilai koefisien 
grip 0,702 dan 0,756. Maka dengan 
variasi komposisi black carbon 47 
phr atau 170,70 gr dan sulfur 2,7 
phr atau 9,80 gr menghasilkan nilai 
koefisien grip yang mendekati 
kompon pasaran. Sedangkan untuk 
nilai keausan kompon pasaran 
memiliki nilai keausan yang tinggi 
yaitu 17,8 mm3/detik dan 6,3 
mm3/detik dibandingkan dengan 
kompon nomor 1 dengan nilai 14,5 
mm3/detik dan 5,8 mm3/detik . 
Dalam pengujian kekerasan Shore 
A Kompon buatan no.1 memiliki nilai 
kekerasan shore A 63,7 sedangkan 
kompon pasaran hanya memiliki 
nilai Shore A 53,37. Untuk hasil 
tegangan tarik kompon no.1 
mempunyai nilai 178,84 kgf/cm2 
sehingga menghasilkan keausan 
kecil dibandingkan dengan kompon 
pasaran. 
 

2. Koefisien grip yang terjadi pada 
lintasan Aspal basah nilainya lebih 
kecil dari pada koefisien grip yang 
dihasilkan oleh lintasan Aspal  
kering, Hal ini selain disebabkan 
dari faktor vormulasi kompon juga 
dikarenakan adanya lapisan air 
pada kedua sisi yang bergesekan 
mempengaruhi suhu dan membuat 
kompon lunak serta mengurangi 



daya rekat kompon terhadap 
lintasan aspal. 

 
3. Dari hasil foto macro bisa diambil 

kesimpulan semakin banyak 
penambahan black carbon dan 
sulfur akan membuat kompon 
terlihat padat dan sedikit berrongga 
tetapi memiliki nilai koefisien grip 
yang kecil dan kekerasan yang 
tinggi namun memiliki nilai keausan 
yang rendah. 

 
L. Saran 

Dalam penelitian selanjutnya, 
penulis mempunyai beberapa saran 
yang dapat digunakan untuk proses 
pengembangan dan pembuatan 
kompon ban, yaitu : 
1.   Cara menimbang dan 

mencampur yang baik dan 
benar dapat mengurangi jumlah 
bahan yang tercecer. 

2.   Perlu pembuatan alat pengujian 
khusus uji gesek ban/grip 
sehingga nantinya didapat hasil 
yang lebih baik. 

3.   Perlu ditambah parameter-
parameter lain agar performa 
dari kompon ban kelihatan lebih 
baik. 

4.   Perlu pengujian yang lebih 
spesifik, seperti pengujian 
langsung pada kendaraan atau 
sepeda motor agar data yang 
didapat lebih akurat dan sesuai 
pada kondisi pengaplikasian. 
keselamatan dan keamanan 
perlu diperhatikan dengan 
menggunakan alat pelindung 
keselamatan diri agar dapat 
mencegah dan mengurangi 
kecelakaan pada waktu 
penelitian. 




