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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ban adalah  bagian penting dari kendaraan, dan digunakan untuk 

mengurangi getaran yang disebabkan ketidak teraturan permukaan jalan, 

serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk 

meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Sebagian 

besar ban yang ada sekarang, terutama yang digunakan untuk kendaraan 

bermotor diproduksi dari karet sintetik, walaupun dapat juga digunakan 

dari bahan lain seperti baja. (Wikipedia, 2014) 

 Ban bekerja dengan memanfaatkan gaya gesek permukaannya 

dengan permukaan jalan, gaya gesek ini disebut dengan istilah grip. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi koefisien grip ban yaitu gaya vertical 

dari ban terhadap aspal, koefisien gesek antara permukaan yang saling 

bersinggungan, pattern (batikan 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 temperatur jalan ataupun ban itu sendiri. Daya cengkram 

grip dapat 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 
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dengan memperbaiki kualitas dari komposisi kompon ban. (Riyadhi Adi, 

2008)  

 Kondisi lintasan aspal yang basah setelah terkena hujan atau 

kering saat musim panas juga memiliki pengaruh pada koefisien gripnya. 

Pada saat kondisi lintasan aspal kering daya cengkeraman akan naik, tapi 

sebaliknya pada kondisi lintasan aspal basah daya cengkeramannya akan 

menurun. 

 Pengujian ban diperlukan untuk mengetahui koefisien grip pada 

ban, hal ini sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, pengujian ban 

dilakukan agar dapat diketahui pengaruh karet, kompon, lintasan dan 

batikan pada ban, sehingga dapat diperoleh ban dengan kualitas sebaik 

mungkin. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, penelitian ini mengkaji 

seberapa besar komposisi bahan ban  terhadap koefisien grip bahan ban 

luar dengan batikan bulat pada lintasan aspal. 

1.2  Tujuan Penelitian 

  Tujuan pada penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan pengaruh jumlah sulfur dan karbon dalam 

komposisi bahan ban luar dengan batikan bulat terhadap koefisien 

grip pada lintasan aspal kondisi kering dan basah. 

2. Mendiskripsikan pengaruh jumlah sulfur dan karbon dalam 

komposisi bahan ban luar batikan bulat terhadap kekerasan. 
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3.  Mendiskripsikan pengaruh jumlah sulfur dan karbon dalam 

komposisi bahan ban luar batikan bulat terhadap kekuatan tarik. 

4.   Membandingkan keausan yang terjadi pada model ban luar 

batikan bulat dari kompon buatan dan kompon pasaran pada 

lintasan aspal kondisi kering dan basah. 

1.3 Manfaat Penelitian 

  Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan  manfaat, 

diantaranya : 

1. Memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang kompon bahan ban 

kepada para pelajar atau mahasiswa. 

2. Mengetahui perbandingan dari berbagai variasi komposisi kompon 

untuk koefisien grip pada lintasan aspal dalam kondisi kering dan 

basah. 

3.  Dapat di gunakan acuan pada industri yang berhubungan dengan 

kompon bahan ban, agar dapat menjaga dan meningkatkan 

kualitas produk yang telah dicapai. 

1.4 Batasan Masalah 

 Mengingat sangat kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam 

proses pembuatan dan pengujian kompon bahan ban, Maka disini  perlu 

membatasi permasalahan agar pembahasan lebih terfokus. Batasan – 

batasannya adalah sebagai berikut : 
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1. Suhu ruangan pada proses pengujian di abaikan. 

2. Lintasan aspal dianggap sama dengan aspal yang biasa 

digunakan di jalan raya. 

3 Debit air dianggap konstan yaitu 0,529 ml/detik. 

4. Motor listrik dianggap mempunyai efisiensi 0,7 

5. Transmisi pada alat uji koefisien grip menggunakan v-belt, 

diasumsikan efisiesinnya 0,9 tiap v-belt, sedangkan alat ini 

terdapat 3 v-belt sehingga efisiensi alat ini 0,9 x 0,9 x 0,9 = 0,729. 


