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ABSTRAKSI 
 

Pada penelitian ini pembuatan kampas rem dengan variasi ukuran 
serbuk kuningan dan alumunium mesh (30, 40, dan 50) bertujuan untuk 
mengetahui tingkat performa dari kampas rem dengan perekat resin 
paraformaldehyde dibandingkan dengan kampas rem yamahapart. 

 
Proses pembuatan diawali dengan mencampur komposisi yang akan 

digunakan yaitu kuningan dan alumunium dengan variasi ukuran serbuk 
mesh  (30, 40, dan 50) dicampur dengan fiberglass, kalsium karbonat, 
barium sulfat, silika, phenol dan resin paraformaldehyde.Selanjutnya 
dikompaksi dengan pemanasan suhu 150ºC selama 60 menit. Pengujian 
spesimen yang dilakukan adalah uji gesek dengan standar pengujian 
CNS(China National Standard) GB5763 dan beberapa pengaruh lingkungan 
diantaranya uji gesek kering,  pengaruh air, air garam, oli dan uji gesek 
pengaruh minyak rem dengan standar SNI 09-2663-1992 serta diuji 
kekerasan Brinell dengan mengacu pada standar ASTM E 10-01. 

 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pengujian gesek (kering, 

pengaruh air, pengaruh air garam, dan pengaruh minyak rem) tingkat 
keausan kampas rem yamahapart lebih rendah dibandingkan kampas rem 
dengan variasi mesh (30, 40, dan 50). Untuk pengujian gesek pengaruh oli 
kampas variasi mesh 40 tingkat keausan lebih rendah dibandingkan kampas 
rem yamahapart. Kemudian untuk koefisien gesek kampas rem yamahapart 
tertinggi pada pengujian gesek (kering, pengaruh air, dan pengaruh air 
garam). Untuk pengujian gesek pengaruh oli koefisien gesek tertinggi 
adalah kampas rem variasi mesh 30. Dan untuk pengujian gesek pengaruh 
minyak rem koefisien gesek tertinggi adalah kampas rem variasi mesh 50. 
Pada pengujian kekerasan brinell nilai kekerasan kampas rem variasi 
ukuran serbuk kuningan dan alumunium dengan nilai variasi mesh 30 
sebesar 20,276 BHN, variasi mesh 40 sebesar 18,006 BHN, variasi mesh 
50 sebesar 16,495 BHN, dan nilai kekerasan kampas rem yamahapart 
sebesar 17,385 BHN. 

 

Kata kunci : kampas rem, mesh, phenol, paraformaldehyde 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan 
zaman di era globalisasi saat ini 
dengan diikuti kemajuan  teknologi 
yang semakin modern di berbagai 
bidang otomotif, kususnya para  
produsen perakitan sepeda motor mulai 
menciptakan suatu terobosan baru 
yaitu menciptakan sepeda motor 
dengan performa mesin yang optimal 
dengan tenaga lebih besar dan 
berkecepatan tinggi.Sehinga perlu 
dibutuhkan juga sistem pengereman 
yang efektif dan juga disamping 
sebagai safety dalam kendaraan. Untuk 
mendapatkan pengereman  yang 
maksimal maka dibutuhkan kampas 
rem dengan kemampuan  pengereman 
yang baik dan efisien, serta kualitas 
dari rem tersebut perlu adanya 
rancangan, contohnya perancangan 
dan pembuatan kampas rem 
(Herman,2010). 

Secara umum bahan friksi kampas 
rem memiliki tiga penyusun yaitu bahan 
pengikat, bahan serat dan bahan 
pengisi. Bahan pengikat terdiri dari 
berbagai resin diataranya Phenolic, 
formaldehide, epoxy, polyester silicone 
dan rubber. Resin tersebut berfungsi 
sebagai zat penyusun didalam friksi. 
Bahan pengikat dapat membentuk 
sebuah matriks pada suhu yang relatif 
stabil. Resin paraformaldehide 
termasuk kelompok resin sintesis yang 
dihasilkan dari reaksi antara phenol 
kristal dengan formaldehide. Serat 
berfungsi untuk meningkatkan koefisien 
gesek dan meningkatkan kekuatan 
mekanik bahan.Serat terdiri dari serat 
alami dan serat buatan.Serat alami 
misalnya bambu, serabut kelapa, 
tongkol jagung dan masih banyak 
lainya.Serat buatan misalnya nilon, Cu-
Zn, Al, karbon, rock wool, dan serat 
gelas. Serat tersebut dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan dalam 
pembuatan kampas rem non-asbestos 

(Alma,2005) 

Dari hasil penelitian pada kampas 
rem variasi kuningan pada uji gesek 
selama 3 jam disemua kondisi. Dengan 
memvariasikan kuningan 2 gram, 4 
gram, 6 gram pada komposisi kampas 
rem mampu mempengaruhi ketahanan 
ausdari kampas rem tersebut. Suhu 
kampas rem variasi kuningan lebih 
rendah dan lebih baik dibandingkan 
dengan kampas rem yamahapart pada 
uji gesek selama 3 jam disemua kondisi 
(Sasmito, 2012). 

Dalam hal inimaka penulis 
melakukan penelitian mulai membuat 
kampas rem dengan menggunakan 
bahan serbuk kuningan dan alumunium 
dengan variasi ukuran mesh (30, 40, 
dan 50) dan bahan non asbes atau 
lebih dikenal sebagai kampas rem 
(brakeshoes) yang dibuat dengan 
memanfaatkan serat gelas (fiberglass) 
sebagai penguatnya dan  campuran 
resinserbuk paraformaldehyde sebagai 
matriksnya. Selain  ramah lingkungan, 
pemanfaatan serat gelas (fiberglass) 
mudah dalam pencarian bahannya. 

TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dalam penelitian kampas 

rem ini diantaranya: 

1. Mengetahui keausan kampas  rem 
dengan variasi ukuran serbuk 
kuningan dan alumunium mesh  (30, 
40, dan 50) yang menggunakan 
resin serbuk paraformaldehyde. 

2. Mengetahui koefisien gesek  kampas  
rem dengan variasi ukuran serbuk 
kuningan dan alumunium mesh  (30, 
40, dan 50)  yang menggunakan 
resin serbuk paraformaldehyde. 

3. Mengetahui kekerasan pada kampas 
remdengan variasi ukuran serbuk 
kuningan dan alumunium mesh  (30, 
40, dan 50) yang menggunakan 
resin serbuk paraformaldehyde  
dengan kampas rem Yamahapart 
sebagai pembandingnya. 

4. Mengamati fenomena kerusakan 
permukaan kampas rem dengan 
variasi ukuran serbuk kuningan dan 
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alumunium mesh  (30, 40, dan 50) 
dan kampas rem yamahapart 
dengan gambar foto mikro. 

BATASAN MASALAH 
batasan masalah sebagai 

pedoman proses penelitian yaitu : 

1. Dalam proses pencampuran bahan 
– bahan untuk membuat kampas 
rem dilakukan secara manual dan 
tercampur merata. 

2. Ukuran serbuk kuningan dan 
alumunium  seragam pada masing 
– masing variasi ukuran mesh 30, 
40, dan 50. 

3. Suhu sintering pada proses 
kompaksi konstan dari awal 
pengepresan sampai akhir. 

4. Dalam pengujian gesek 
menggunakan 2 kampas rem, 
beban yang digunakan terpusat 
dan sama rata. 

MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat dari penelitian ini 

bermaksud untuk : 
1. Menghasilkan kampas rem yang 

bersifat ramah lingkungan. 
2. Menghasilkan kampas rem dari 

bahan-bahan limbah yang jarang 
dimanfaatkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3. Memberikan  sumbangan  informasi  
tentang  manfaat  yang  bisa 
digunakan dari hasil pengujian dari 
penelitian ini sehingga dapat 
digunakan sebagai referensi 
tambahan untuk penelitian 
berikutnya. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelitian pembuatan 
kampas rem dan karakteristik lapisan 
rem bahan resin formaldehide dengan 
bahan pengisi bebas asbes, filler kelvar 
berpengaruh memberikan nilai yang 
lebih tinggi untuk koefisien gesekanya 
bila dibandingkan dengan pengisi 
lainnya. Berdasarkan pengamatan dan 
pengujian yang dilakukan, nilai tingkat 

friction coeffsien kampas rem tersebut 
senilai 0,37 dan nilai friction coeffisien 
tertinggi kampas rem 0,42 (Multu,dkk 
2005)  

Dalam penelitian pembuatan 
kampas rem mengenai pengaruh 
penyemprotan air terhadap kualitas 
gesek dan keausan kampas rem. 
dengan menggunakan matrik atau 
pengikat yang dipakai adalah resin 
phenolic. Berdasarkan pengamatan 
dan pengujian yang dilakukan, pada 
kondisi kering nilai friction coeffisien 
kampas rem tersebut senilai 0,39 dan 
nilai 0,43 adalah friction coeffisien 
tertinggi kampas rem, sedangkan pada 
kondisibasah nilai friction coeffisien 
kampas rem tersebut adalah 
senilai0,02 dan nilai friction coeffisien 
tertinggi kampas rem 0,27 (EL-tayeb, 
N.S.M. dkk, 2008) 

Pengaruh variasi kuningan 
dalam meningkatkan nilai keausan dan 
nilai kekerasan kampas rem untuk nilai 
kekerasan Brinell dari kampas rem 
variasi kuningan yang paling mendekati 
dengan nilai kekerasan kampas rem 
yamahapart adalah kampas rem variasi 
kuningan 6 gram. Dari hasil penelitian 
pengujian nilai kekerasan Brinell 
kampas rem variasi kuningan 2 gram 
sebesar 13.392 BHN, kampas rem 
variasi kuningan 4 gram sebesar 
14.729 BHN, dan untuk kampas rem 
variasi kuningan 6 gram sebesar 
15.916 BHN, sedangkan kampas rem 
yamahapart sebesar 17.387 BHN 
(Afendyanto, 2012). 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan cara 
dimulai dengan mencari bahan-bahan 
pembuatan kampas rem dan mencari 
referensi yang ada untuk menunjang 
validasi data. Setelah bahan-bahan 
didapatkan dan sudah siap maka 
dilakukan penimbangan menggunakan 
timbangan digital yangsesuai dengan 
komposisi masing-masing dari bahan 
yaitu : alumunium 2 gram, kuningan 6 
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gram dengan variasi ukuran serbuk 
kuningan dan alumunium mesh  (30, 
40, dan 50), dicampur Resin 
paraformaldehyde 10 gram, penol 
kristal 10 gram, barium sulfat 1 gram, 
silika 1,5 gram, graphit 1,5 gram, 
kalsium karbonat 1 gram, fiberglas 0,6 
gram, plastic stell 2,2 gram. Kemudian 
untuk proses pencampuran  bahan-
bahan material kampas rem tersebut 
dicampur secara manual diusahakan 
agar hasil dari pencampuran material 
dapat  bercampur secara merata. 
Setelah  bahan - bahan tercampur rata 
semua bahan dimasukkan  kedalam  
dies (cetakan). Langkah selanjutnya 
dilakukan proses pengepressan 
dengan beban tekanan kompaksi 2 ton 
selama 60 Menit dengan temperature 
150 °C. setelah proses selesai 
spesimen dikeluarkan dari cetakan. 

Kemudian spesimen kampas rem 
variasi dan kampas rem yamahapart 
satu spesimen dari masing-masing 
jenis kampas rem tersebut dilakukan 
foto mikro setelah itu dilakukan 
pengujian kekerasan Brinell dengan 
standar ASTM E10-01. Kemudian  
spesimen dilakukan uji gesek tanpa 
diberikan efek apa-apa (kering). 
Setelah itu spesimen di uji gesek 
dengan diberikan efek penyemprotan 
air, air garam, minyak rem dan oli 
dengan mengacu pada standar SNI 09-
2663-1992 dan setelah selesai 
pengujian gesek kering dilakukan foto 
mikro. 

Bahan dan Alat penelitian 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Resin serbukParaformaldehyde 
b. Phenol kristal 
c. Fiberglass 
d. Serbuk alumunium 
e. Serbuk kuningan 
f. Silika 
g. Calcium Karbonat(CaCo3) 
h. Graphite 
i. Barium sulfat 

Alat penelitian 
Alat yang digunakan dalam pembuatan 
kampas rem adalah 
a. AlatPress 
b. Timbangan Digital 
c. Cetakan 
d. Unit pemanas (Heater) 
e. Alat pengontrol suhu 

(thermocontrol) 
f. Non-contact Infrared Thermometer 
g. Digital Tachometer 
h. Clamp Meter 
i. Vernier caliper 

 
1. Alat  Uji Kekerasan 

 

 
Gambar 1. Pengujian kekerasan 

Brinell 
(Lab. Teknik mesin UGM, 2013) 

 
2. Alat Uji Gesek 

Dalam pengujian keausan 
kampas rem, peneliti menggunakan 
mesin uji gesek kampas rem. 
Penggunaan mesin ini bertujuan 
untuk mengetahui besarnya nilai 
tingkat keausan  spesimen  yang  
dihasilkan  dalam pengujian. 

 
Gambar 2. Alat Uji Gesek 
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3. Persiapan bahan 
Tabel 1. Formulasi kampas rem 

 
4. Spesimen 
        Penelitian ini akan menguji tiga 
jenis spesimen kampas rem variasi 
mesh (30, 40, 50) dan satu kampas 
pasaran yamahapart sebagai 
pembanding. 
 

 
  

Gambar 3.Kampas rem yamahapart 
dan variasi ukuran mesh 30, 40, 50. 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil pengujian 
1. Hasil keausan pada uji gesek 

Data hasil pengujian gesek 
keausan kampas rem didapatkan dari 
pengujian pada masing – masing 
spesimen kampas rem variasi dan 
yamahapart, dengan mengacu pada 
standar SNI 09-2663-1992. Berikut 
adalah hasil pengujian keausan kering, 
uji pengaruh air, uji pengaruh air 
garam, uji pengaruh oli dan uji 
pengaruh minyak rem. 
 

 
Gambar 4.Histogram hasil keausan uji 

gesek kering 
 
 

 
Gambar 5. Histogram hasil keausan uji 

gesek air 
 
 

 
Gambar 6. Histogram hasil keausan uji 

gesek air garam. 
 
 

 
Gambar 7. Histogram hasil keausan uji 

gesek oli. 
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Gambar 8. Histogram hasil keausan uji 

gesek minyak rem. 
 

Dari grafik hasil pengujian 
diatasmenunjukan bahwa pada 
pengujian gesek kering, air, air garam 
dan minyak rem keausan terendah 
adalah kampas rem yamahapart 
daripada kampas rem variasi ukuran 
serbuk kuningan dan alumunium mesh 
(30, 40, dan 50), hal ini disebabkan 
komposisi dari kampas yamahapart 
yang terdapat didalamnya, seperti dari 
resin, campuran logam, permukaan 
yang halus yang membuat pori-pori 
atau struktur permukaan lebih kecil 
atau unsur lainya dibanding kampas 
rem dengan variasi ukuran serbuk 
kuningan dan alumunium mesh (30, 40, 
dan 50). Pada pengujian pengaruh oli 
kampas rem variasi ukuran serbuk 
kuningan dan alumunium mesh 40 
lebih rendah tingkat keausanya 
dibandingkan dengan kampas rem 
yamahapart, hal ini dapat terjadi 
disebabkan karena kampas rem variasi 
ukuran serbuk kuningan dan 
alumunium mesh (30, 40, dan 50) 
menggunakan banyak serat dan filler 
(pengisi) misal: kandungan unsur 
logam yang lebih bnyak yaitu serbuk 
kuningan dan alumunium, juga unsur 
tambahan seperti 
fiberglass,barium,graffite dan sillica. 
Sedangkan untuk kampas rem dari 
bahan asbes unsur logam lebih sedikit 
dan hanya memiliki 1 jenis serat yaitu 
asbes.Karena adanya perbedaan ini 
kampas rem yang mengandung asbes 

memeiliki kelemahan dalam kondisi 
pengaruh oli. 

2.Hasil pengujian Koefisien gesek 
Berikut adalah grafik hasil 

pengujian koefisien gesek pada 
kampas rem. 

 

 
Gambar 9. Histogram hasil koefisien 

gesekpada uji kering 
 

 
Gambar 10. Histogram hasil koefisien 

gesek pada uji air. 
 

 
Gambar 11. Histogram hasil koefisien 

gesek pada uji air garam 
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Gambar 12. Histogram hasil koefisien 

gesek pada uji oli 
 

 
Gambar 13. Histogram hasil koefisien 

gesek pada uji minyak rem. 
 

Dari grafik diatas menunjukan 
bahwa kampas rem yamahapart nilai 
koefisien gesek tertinggi pada 
pengujian gesek (kering, pengaruh air 
air, dan pengaruh air garam). 
Disebabkan karena kampas rem 
yamahapart memiliki permukaan yang 
lebih halus dan rata dibanding kampas 
rem variasi ukuran mesh sehingga 
berpengaruh pada koefisien geseknya. 
Untuk pengujian gesek pengaruh oli 
koefisien gesek tertinggi adalah 
kampas rem variasi ukuran serbuk 
kuningan dan alumunium mesh 30 
dengan nilai sebesar 0,466lebih besar 
dari kampas rem yamahapart sebesar 
0,464. Dan untuk pengujian gesek 
pengaruh minyak rem koefisien gesek 
tertinggi adalah kampas rem variasi 
ukuruan serbuk kuningan dan 
alumunium mesh 50 dengan nilai 
sebesar 0,475 lebih besar dari kampas 
rem yamahapart sebesar 0,467. 

Karena kampas rem mesh 50 memiliki 
partikel yang lebih halus dibanding 
kampas rem mesh 30 dan mesh 40. 
Dan kampas rem variasi mesh 50 
memiliki kandungan serbuk logam yang 
lebih banyak daripada kampas rem 
yamahapart. 

3.Hasil kekerasan Brinell 
 

 
Gambar 14. Histogram hasil antara jenis 
kampas rem dengan kekerasan Brinell.  

 
Dari grafik hasil pengujian 

kekerasan brinell dengan tekanan 613 
N didapat nilai kekerasan kampas rem 
variasi ukuran serbuk kuningan dan 
alumunium mesh(30,40, dan 50) 
dengan nilai variasi mesh 30 sebesar 
20,376BHN, variasi mesh 40 sebesar 
18,006 BHN, variasi mesh 50 sebesar 
16,495 BHN, dan kampas yamahapart 
sebesar 17,385BHN. Dari semua 
pengujian kekerasan brinell nilai yang 
paling keras adalah kampas rem variasi 
mesh 30. Dilihat dari besarnya nilai 
kekerasan brinell (BHN), untuk kampas 
rem variasi ukuran serbuk kuningan 
dan alumunium mesh(30 dan40) 
mempunyai nilai kekerasan yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan kampas 
rem yamahapart karena kandungan 
serbuk logam sebagai penguat lebih 
banyak dari kampas rem yamahapart. 
Untuk kampas rem variasi mesh 50 
nilai kekerasan terendah karena ukuran 
serbuk logamnya lebih kecil dari pada 
mesh 30 dan 40. 
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4. Hasil foto mikro kampas rem 
 

 

Gambar 15.Foto mikro kampas rem 
variasi Mesh 30 sebelum diuji gesek. 

 

 
 
Gambar 16. Foto mikro kampas rem 
variasi Mesh 30 sesudah diuji gesek. 

 
 

 

Gambar 17. Foto mikro kampas rem 
variasi Mesh 40 sebelum diuji gesek. 

 

 
 

Gambar 18. Foto mikro kampas rem 
variasi Mesh 40 sesudah diuji gesek. 

 

 

Gambar 19. Foto mikro kampas rem 
variasi Mesh 50 sebelum diuji gesek. 

 
 

 
 

Gambar 20. Foto mikro kampas rem 
variasi Mesh 50 sesudah diuji gesek. 

 
 

 
 
 

Gambar 21. Foto mikro kampas rem 
yamahapart sebelum diuji gesek. 

 

 
 

Gambar 22. Foto mikro kampas rem 
yamahapart sesudah diuji gesek. 
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KESIMPULAN 
1. Hasil pengujian gesek variasi ukuran 

serbuk kuningan dan alumunium 
berpengaruh pada tingkat keausan 
kampas rem pada kondisi kering, 
pengaruh air, pengaruh air garam, 
dan pengaruh minyak rem, kampas 
rem yamahapart lebih tahan aus 
dibandingkan kampas rem variasi 
serbuk mesh (30, 40, dan 50). 
Sedangkan pada pengujian keausan 
pengaruh oli, kampas rem variasi 
serbuk mesh 40 lebih tahan aus 
dibandingkan kampas rem 
yamahapart  

2. Koefisien gesek tertinggi hasil 
pengujian gesek pada kondisi kering, 
pengaruh air, pengaruh air garam 
adalah pada kampas rem yamahpart 
dibandingkan pada spesimen 
dengan variasi mesh (30, 40, dan 
50). Pengujian gesek pengaruh oli 
koefisien gesek tertinggi adalah 
kampas rem variasi ukuran sebuk 
kuningan dan alumunium mesh 30. 
Pengujian gesek pengaruh minyak 
rem koefisien gesek tertinggi adalah 
kampas rem variasi ukuruan sebuk 
kuningan dan alumunium mesh 50. 

3. Nilai kekerasan brinell kampas rem 
yamahapart adalah 17,385 BHN. 
Sedangkan kampas rem variasi 
ukuran serbuk kuningan dan 
alumunium mesh 40 adalah 18,006 
BHN, untuk variasi mesh 30 sebesar 
20,276 BHN, dan variasi mesh 50 
sebesar 16,495 BHN. 

4. Dari hasil foto mikro sesudah 
pengujian gesek dapat dilihat 
adanya kerusakan permukaan 
kampas rem. Pada kampas rem 
variasi mesh 30 dan 40 terjadi 
kerusakan pecahnya campuran 
bahan pengikat, sedangkan pada 
kampas rem variasi mesh 50 dan 
kampas rem yamahapart terjadi 
kerusakan lepasnya serbuk logam 
penguat dari pengikatnya. 

 
 

Saran 
1. Perlu meningkatkan ketahanan aus 

kampas rem dengan menambah 
ukuran komposisi graphite, dan 
menggunakan serat serabut kelapa 
sebagai pengganti serat fiberglass.  

2. Kuningan dan alumunium lebih baik 
menggunakan bahan yang masih 
batangan kemudian dikikir sendiri 
sehingga didapat serbuk kuningan 
dan alumunium tidak tercampur 
bahan lain. 

3. Perlu disediakan saringan serbuk 
mesh yang khusus untuk bahan 
serbuk kuningan dan serbuk 
alumunium sendiri sehingga pada 
proses penyaringan tidak 
tercampur dengan bahan lain. 

4. Ukuran cetakan yang presisi dan 
tepat sehingga proses kompaksi 
bahan kampas rem lebih maksimal 
dan dapat dihasilkan spesimen 
kampas rem dengan ketahanan 
dan kekerasan yang baik. 
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