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RINGKASAN 
 
 
 

Perkembangan dan penggunaan kampas selama ini semakin 
berkembang pesat dan semakin banyak jenisnya sehingga penelitian ini 
bertujuan untuk membuat suatu bahan komposit yang berfungsi untuk 
kampas rem dengan beberapa jenis bahan dan dengan suhu sintering 
yang berbeda dengan menggunakan teknologi serbuk. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan kampas ini adalah 
serbuk aluminium yang diambil dari sisa hasil produksi yang disaring, 
serbuk PET dan serbuk asbes dan sebagai bahan pengikat digunakan 
resin bening dengan katalis. Kemudian bahan ini dicampur dengan 
komposisi tetap lalu dicetak dengan tekanan kompaksi 611,526 Kg/cm2 

selama 10 menit di dalam dies kemudian disintering dengan suhu 180 0C, 
205 0C dan 230 0C selama 40 menit. Adapun untuk proses pengujian 
meliputi dua pengujian yaitu pengujian kekerasan dengan metode brinell 
untuk mengetahui tingkat kekerasan spesimen dan pengujian keausan 
dengan metode Ogoshi yang berfungsi untuk mengetahui besar keausan 
spesimen. 

Dari hasil pengujian kekerasan pada spesimen dengan komposisi 
bahan Al 50 % + PET 30 % + 10 % asbes + 10 % resin dengan tekanan 
kompaksi 611,526 Kg/cm2  dengan suhu sintering 1800C diperoleh nilai 
kekerasan paling besar yaitu 10,054 Kg/mm2 dan nilai kekerasan paling 
rendah pada suhu 2300C yaitu 7,074 Kg/mm2. Selain itu peningkatan suhu 
sintering akan berpengaruh terhadap bahan aluminium karena 
peningkatan suhu sintering kemudian diikuti pendinginan secara perlahan 
akan berakibat menurunkan nilai kekerasan aluminium. Peningkatan suhu 
sintering juga berpengaruh terhadap resin yang digunakan, suhu 
meningkat  mengakibatkan resin cepat mengeras (sifat thermosetting 
resin) dan tidak terjadi pergerakan bahan sehingga porositas tidak 
berkurang yang mengakibatkan nilai kekerasan menurun. Pada pengujian 
keausan nilai terendah pada suhu 1800C yaitu 1,432 x10-6 mm2/kg dan 
nilai terbesar pada suhu 2300C yaitu 1,66x10-6 mm2/kg. Nilai keausan 
meningkat seiring dengan peningkatan suhu sintering karena semakin 
tinggi suhu sintering material semakin lunak. 

 
Kata kunci : suhu sintering, serbuk, keausan, kekerasan 
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BAB I   
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di berbagai bidang sangat pesat terutama 

dalam bidang otomotif, para produsen perakitan sepeda motor 

mengembangkan kemampuan performa mesin dan teknologi yang 

mendukungnya kian pesat. Saat ini perkembangan tersebut sangat 

signifikan dalam hal aerodinamika bertema futuristik dan performa mesin 

dengan meningkatkan tenaga yang dihasilkan. Dengan berkembangnya 

performa kendaraan saat ini dibutuhkan sistem pengereman yang efektif 

dan juga sebagai safety dalam berkendaraan.  Sistem pengereman yang 

baik harus dapat menunjang daya dan kecepatan pada kendaraan 

tersebut dimana bagian terpenting dari sistem pengereman adalah 

kampas rem, yaitu media yang bekerja untuk memperlambat atau 

mengurangi laju kendaraan. Untuk mendapatkan pengereman yang 

maksimal maka dibutuhkan kampas rem dengan kemampuan 

pengereman yang baik dan efisien. 

Kampas rem menjalankan fungsinya sebagi media pengereman. 

Dapat bekerja dengan maksimal apabila mempunyai daya pengereman 

yang baik serta efisien, dimana efisiensi dari rem sangat dipengaruhi oleh 

besarnya koefisien gesek kampas rem. 

Kualitas kampas rem dipengaruhi oleh kekerasan dan bahan 

kampas rem. Kampas rem yang terlalu keras menyebabkan umur drum 
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atau cakram menjadi pendek, apabila terlalu lunak maka umur kampas 

rem akan lebih pendek (Amelia dan Suhartojo, 2002). 

Dengan adanya berbagai macam kampas rem dipasaran dengan 

berbagai macam dan jenis baik dilihat dari komposisi bahan kampas dari 

jenis-jenis bahan rem. Semua perusahaan pembuatan kampas berlomba-

lomba membuat kampas rem yang berbeda-beda dan saling menawarkan 

dengan keunggulan-keunggulannya masing-masing untuk 

memaksimalkan penggunaan dari kampas rem sehingga dapat 

memberikan kenyamanan pada waktu pengereman. 

Banyaknya jenis-jenis bahan kampas rem maka perlu diadakannya 

penelitian yang seksama agar dalam pemilihan jenis bahan dapat 

berfungsi dengan baik waktu digunakan pada kendaraan. Penelitian 

mengenai bagaimana membuat kampas rem dengan kualitas yang baik 

dan memenuhi standar, satu di antaranya adalah dengan merekayasa 

proses pembuatan kampas rem. Dalam penelitian ini dilakukan 3 hal yaitu 

merekayasa komposisi bahan penyusun, proses kompaksi dan proses 

sinteringnya. Kemudian kampas rem di uji untuk mengetahui koefisien 

geseknya, kekerasan kampas rem yang juga berpengaruh pada koefisien 

gesek tersebut serta struktur makro dari kampas rem yang direkayasa 

dalam penelitian ini.  
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1.2. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Mengetahui pengaruh suhu sintering terhadap keausan dan kekerasan 

kampas rem. 

2) Mengetahui pengaruh suhu sintering terhadap sifat fisis spesimen 

melalui foto makro. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 

1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kampas rem. 

2) Dapat menjadikan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya 

terutama dalam penelitian kampas rem. 

 

1.4. Batasan Permasalahan 

Untuk mencegah masalah tidak melebar dari pembahasan utama, 

maka permasalahan hanya dibatasi pada : 

1) Bahan kampas yang digunakan 

Serbuk logam aluminium, asbes dan plastik dengan pengikat poliester. 

2) Komposisi bahan dan suhu sintering kampas 

Komposisi bahan menggunakan perbandingan 50 % Al ( Aluminium ) 

+ 30 % PET       (Polyethylene Terephthalate) + 10 % Asbes + 10 % 

resin dan tekanan kompaksi 611,526 Kg/cm2 dengan suhu sintering 

1800C, 2050C dan 2300C. 
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3) Pengujian spesimen : 

a. Uji keausan dengan menggunakan mesin Ogoshi Universal Wear 

Testing Mechine(Type Oat-U). 

b. Uji kekerasan dengan menggunakan metode brinell. 

c. Foto makro spesimen. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Wahyudi (2002) melakukan penelitian optimasi kekerasan kampas 

rem dengan metode desain eksperimen menyatakan faktor temperatur 

oven tidak berpengaruh signifikan terhadap kekerasan kampas rem. Untuk 

kondisi optimum diatur persentase kadar resin 15%, holding time 40 menit 

dan temperatur oven 160 0C untuk mendapatkan kekerasan 60-70 HRB. 

Dewanto (2008) melakukan penelitian pengaruh gerak relatif sepatu 

gesek terhadap keefektifitas pengereman pada jenis rem tromol studi 

kasus untuk rem sepeda motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

karakteristik efektifitas pengereman tidak dipengaruhi oleh tingkat putaran 

beban tetapi oleh gaya pengereman atau torsi gesek. Pada kondisi tanpa 

pengereman (gaya pengereman nol), beban berhenti karena gesekan 

peralatan uji. Dengan gaya pengereman makin besar, maka waktu 

pengereman makin singkat. 

Blau Peter J (2001) melakukan penelitian pada komposisi, fungsi 

dan uji gesek dari bahan rem dan aditifnya. Di dalam laporannya 

mengatakan bahwa bahan additive pada brake pad dan sepatu rem dapat 

digunakan dengan berbagai fungsi, dimana perbedaan satu persen atau 

dua persen dari konsentrasi bahan additive dapat mempengaruhi kinerja 

kampas, sehingga kontrol komposisi bahan adalah sangat penting. 
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Para peneliti P2M-LIPI (2007) membuat prototipe disc pad dan 

brake shoes dari limbah ampas tebu. Bila disc pad dan brake shoe 

tersebut dibandingkan dengan yang berbahan baku logam, maka kampas 

rem buatan P2M-LIPI kekuatannya sedikit lebih rendah, akan tetapi disc 

pad dan brake shoe tersebut tidak merusak disc pada roda 

(http://www.metalurgi.lipi.go.id/kegiatan/prototipe-disc-pad-dan-brake-

shoes-dari-limbah-ampas-tebu/ ). 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Metalurgi Serbuk 

Metalurgi serbuk adalah teknik pembentukan logam dalam keadaan 

padat, di mana bahan logam dibuat dengan ukuran partikel yang halus. 

Proses pembentukan adalah bahan serbuk dimasukkan ke dalam cetakan 

kemudian dilakukan kompaksi. Setelah dilakukan kompaksi, serbuk 

membentuk green body yang sesuai dengan bentuk cetakan yang 

diinginkan.  Green body  tersebut disinter dengan tujuan agar terjadi 

pergerakan atom dalam bahan partikel serbuk sehingga menghasilkan 

rongga di dalam bahan yang akan mempengaruhi berat jenisnya. Diagram 

alir metode metalurgi serbuk dapat dilihat pada gambar 2.1.  
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Gambar  2.1.   Diagram Alir Metode Metalurgi Serbuk  
(German, 1994) 

 

2.2.2. Bentuk Serbuk 

Bentuk-bentuk serbuk ada berbagai macam tergantung dari proses 

pembuatannya. Bentuk bulat adalah bentuk yang paling baik karena 

memberikan kerapatan yang baik saat dilakukan kompaksi. Berbagai 

macam bentuk serbuk dapat dilihat pada gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Jenis-jenis Partikel Serbuk (Kalpakjian, 2003) 
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Ukuran serbuk dapat diketahui dengan melakukan pengukuran 

serbuk. Untuk menganalisa ukuran partikel, teknik yang digunakan adalah 

teknik screening. Partikel yang lolos dari screen adalah partikel yang lebih 

kecil dan partikel yang tertinggal adalah partikel yang lebih besar. Satuan 

metode ini adalah mesh. Tabel standar mesh dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Standar Mesh (German, 1994) 

Ukuran 
Mesh 

Bukaan 
(µm) 

Ukuran 
Mesh 

Bukaan 
(µm) 

18 1000 100 150 
20 850 120 125 
25 710 140 106 
30 600 170 90 
35 500 200 75 
40 425 230 63 
45 355 270 53 
50 300 325 45 
60 250 400 38 
70 212 450 32 
80 180 500 25 
    600 20 

 
 
 

2.2.3. Proses Kompaksi 

Proses kompaksi adalah memampatkan serbuk sehingga serbuk 

akan saling melekat dan rongga udara antar partikel akan terdorong 

keluar. Semakin besar tekanan kompaksi jumlah udara (porositas) di 

antara partikel akan semakin sedikit, namun porositas tak mungkin 

mencapai nilai nol. 

Kompaksi dapat dilakukan dengan satu arah sumbu atau dua arah 

sumbu. Kompaksi dua arah ini bisa jadi dengan arah berlawanan. 
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Kebanyakan proses kompaksi menggunakan penekan (punch) atas dan 

bawah. Pada gambar 2.3. terlihat berbagai jenis kompaksi yaitu single 

punches, double punches dan multiple punches. Penekan bawah 

sekaligus berfungsi sebagai injektor untuk mengeluarkan benda yang 

telah dicetak. Permukaan dalam cetakan (die) harus halus untuk 

mengurangi gesekan. 

 

Gambar 2.3. Jenis-jenis Kompaksi (Kalpakjian, 2003) 

Proses kompaksi terdiri dari dua jenis metode yaitu hot compaction 

dan cold compaction. Kedua metode tersebut berfungsi dan berprinsip 

kerja yang hampir sama, yang paling membedakan adalah pada jenis hot 

compaction terjadi perlakuan panas disaat proses penekanan punch 

berlangsung. 

2.2.4. Sintering 

Istilah sintering berasal dari bahasa Jerman, “sinter” dalam bahasa 

Inggris seasal dengan kata “cinder” yang berarti bara. Sintering 

merupakan metode pembuatan material dari serbuk dengan pemanasan 

sehingga terbentuk ikatan partikel. Sintering adalah pengikatan bersama 

antar partikel pada suhu tinggi. Sintering dapat terjadi dibawah suhu leleh 
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(melting point). Proses sintering merupakan tahap lanjutan setelah 

pembuatan green body dari proses kompaksi. Sintering sendiri terjadi 

pada temperatur berkisar antara 70% sampai 90% dari temperatur leleh 

(Kalpakjian, 2003). 

Peralatan yang paling penting dalam proses sintering adalah dapur 

sinter. Dapur ini harus dapat mengatur temperatur, waktu pemanasan, 

kecepatan pemanasan dan lingkungan dalam dapur itu sendiri. Pemilihan 

dapur sinter bergantung pada penggunaannya. Secara umum 

pemilihannya tergantung pada daerah kerja, ukuran green body, atmosfer 

atau lingkungan yang diinginkan dan biaya produksinya. 

Ada dua tipe dapur sinter, yaitu dapur satuan (batch furnace) dan 

dapur kontinyu (continuous furnace). Batch furnace diisi oleh material 

yang akan di sinter lalu temperatur diatur sesuai dengan kebutuhan. 

Sedangkan dapur kontinyu dilengkapi dengan sabuk yang terdiri dari 

jalinan kawat di mana diletakkan green body. Sabuk ini bergerak menuju 

daerah pemanasan, kemudian ke daerah pendinginan. Proses sinter 

dengan dapur kontinyu biasanya digunakan untuk memproduksi 

komponen dalam jumlah banyak. Sedangkan batch furnace digunakan 

pada siklus sintering khusus dengan produksi terbatas. 

Pemilihan temperatur sinter untuk terjadinya ikatan antar partikel 

akan sangat tergantung dari jenis material itu sendiri. Tidak ada kondisi 

temperatur yang tepat untuk proses sinter pada suatu bahan tertentu, 
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akan tetapi ada ketentuan umum mengenai sinter padat yang dilakukan di 

bawah temperatur lebur dari bahan tersebut. 

 

2.2.5. Kekerasan (Hardness) 

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah tahanan yang dilakukan 

oleh bahan terhadap desakan ke dalam yang tetap yang disebabkan oleh 

sebuah alat pendesak dengan bentuk tertentu di bawah pengaruh gaya 

tertentu, suatu desakan kecil (atau tidak dalam) menunjukkan kekerasan 

yang besar (G. L. J. Van Vliet, 1984). 

Bilangan kekerasan biasanya menurut alat uji yang digunakan 

untuk menguji kekerasan benda. Kekerasan Brinell dinyatakan dengan 

HB, kekerasan Vickers dinyatakan dengan HV dan kekerasan Rockwell 

dinyatakan dengan HRB untuk penetrator bola baja atau HRC untuk 

penetrator kerucut intan. Pengujian kekerasan dengan alat Brinell hanya 

terbatas pada bahan tertentu, tidak cocok untuk bahan yang keras atau 

bahan yang dikeraskan. Selain itu hasil pengujian tidak terlalu tepat 

karena bekas luka penetrator terlalu besar. Pengujian dengan Vickers 

memiliki keuntungan untuk menguji dari bahan terkecil hingga terbesar, 

bahan uji tidak terbatas dan homogen. Alat uji Vickers menggunakan 

piramid intan sebagai penetrator. Pada alat uji Rockwell ball terbatas 

untuk bahan yang lunak, sedangkan Rockwell cone bisa untuk mengukur 

bahan yang keras. Alat ini digunakan untuk mengukur kekerasan karena 

mudah dalam pengoperasiannya dan pembacaan kekerasan bahan 
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secara otomatis pada skala. Kelemahan alat uji ini pada batasan ukuran 

kecil, perlu diketahui dulu kira-kira besarnya kekerasan bahan yang akan 

diuji. 

2.3. Bahan Penyusun 

2.3.1. Aluminium 

Aluminium merupakan logam ringan yang mempunyai ketahanan 

korosi yang baik dan hantaran listrik yang baik dan sifat-sifat yang baik 

lainnya sebagai logam. Sebagai tambahan terhadap kekuatan 

mekaniknya yang sangat meningkat dengan penambahan Cu, Mg, Si, Mn, 

Zn, Ni dan sebagainya secara satu persatu atau bersama-sama. 

Penambahan unsur tersebut juga memberikan sifat-sifat baik lainnya 

seperti ketahanan korosi, ketahanan aus dan koefisien pemuaian rendah. 

Saat ini serbuk logam telah diproduksi dalam jumlah besar dan 

penggunaan untuk pembuatan komponen pun sudah semakin meluas, di 

mana masing-masing jenis bahan memiliki keunggulan tersendiri, begitu 

pula serbuk aluminium memiliki karakteristik tersendiri. Serbuk aluminium 

yang disinter memiliki sifat yang berbeda dengan kebanyakan jenis 

material yang lainnya. Lapisan oksida akan terbentuk di permukaan 

serbuk logam aluminium jika kontak dengan udara sehingga produk yang 

dihasilkan akan mengandung sejumlah oksida aluminium. Oksida 

aluminium akan mencegah pertumbuhan butir sehingga memberikan 

kekuatan yang tinggi dan tahan temperatur tinggi. 
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2.3.2. Asbes 

Asbes atau asbestos adalah salah satu bahan tambang yang bisa 

ditemui dengan mudah dalam bentuk benang serat atau gumpalan serat. 

Bahan ini memiliki kekuatan dan ketahanan tinggi terhadap api, panas 

serta zat kimia, tetapi tidak bisa  diuraikan oleh alam. 

Asbes banyak ditemukan di sekitar kita, pada umumnya digunakan 

untuk pembangunan gedung dan bahan isolasi. Beberapa barang yang 

biasa menggunakan asbes antara lain : 

- Pipa semen dengan serat asbes. 

- Kampas kopling, kampas rem dan komponen transmisi kendaraan 

bermotor. 

- Pelapis kabel listrik. 

- Produk atap bangunan. 

 

2.3.3. Polyethylene Terephthalate (PET) 

Polyethylene terephthalate yang disingkat PET atau PETE adalah 

polimer hasil kondensasi yang umumnya dengan mereaksi terephtalic acid 

(TPA) dengan monoethylene glycol. PET biasa digunakan dalam serat 

sintetis, minuman, makanan, aplikasi thermoforming dan rekayasa resins 

sering dikombinasi dengan serat kaca. Polyethylene terephthalate (PET) 

mempunyai kekuatan yang baik serta ringan. PET juga merupakan bahan 

yang tembus pandang serta tidak berasa sehingga mampu memenuhi 
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sebagai bahan pengemas minuman yang mempunyai standar yang ketat. 

Spesifikasi PET dapat dilihat pada gambar 2.4. 

Polyethylene Terephthalate (PET) 
Molecular  formula (C10 H8 O4) 

Kepadatan kristal 1455 kg/m3

Gaya tarik (σ t) 55-75 MPA 

Titik cair 260oC 

Penyerapan air (ASTM) 0,16 
Sumber : AK vam der Vegt & LE Govaert, polymeren, 

keten van tot kunstof, ISBN 90-407-2388-5 
 

Gambar 2.4. Spesifikasi Polyethylene Terephthalate (PET) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate)  

 

2.4. Pengujian Spesimen 

2.4.1. Pengujian Keausan 

Keausan umumnya didefinisikan sebagai kehilangan material 

secara progresif atau pemindahan sejumlah material dari suatu 

permukaan sebagai suatu hasil pergerakan relatif antara permukaan 

tersebut dan permukaan lainnya (Yuwono, 2008). Keausan telah menjadi 

perhatian praktis sejak lama, tetapi hingga beberapa saat lamanya masih 

belum mendapatkan penjelasan ilmiah yang besar sebagaimana halnya 

pada mekanisme kerusakan akibat pembebanan tarik, impak, puntir atau 

fatique. Hal ini disebabkan masih lebih mudah untuk mengganti 

komponen/part suatu sistem dibandingkan melakukan disain komponen 

dengan ketahanan/umur pakai (life) yang lama. Saat ini, prinsip 

penggantian dengan mudah seperti itu tidak dapat diberlakukan lebih 
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lanjut karena pertimbangan biaya (cost). Pembahasan mekanisme 

keausan pada material berhubungan erat dengan gesekan (friction) dan 

pelumasan (lubrication). Telaah mengenai ketiga subyek ini yang dikenal 

dengan nama ilmu tribologi. Keausan bukan merupakan sifat dasar 

material, melainkan respon material terhadap sistem luar (kontak 

permukaan). Material apapun dapat mengalami keausan disebabkan 

mekanisme yang beragam. 

Pengujian keausan dapat dilakukan dengan berbagai macam 

metode dan teknik, yang semuanya bertujuan untuk mensimulasikan 

kondisi keausan aktual. Salah satunya adalah dengan metode Ogoshi 

dimana benda uji memperoleh beban gesek dari cincin yang berputar 

(revolving disc). Pembebanan gesek ini akan menghasilkan kontak antar 

permukaan yang berulang-ulang yang pada akhirnya akan mengambil 

sebagian material pada permukaan benda uji. Besarnya jejak permukaan 

dari material tergesek itulah yang dijadikan dasar penentuan tingkat 

keausan pada material. Semakin besar dan dalam jejak keausan maka 

semakin tinggi volume material yang terlepas dari benda uji. Ilustrasi 

skematis dari kontak permukaan antara revolving disc dan benda uji 

diberikan oleh Gambar 2.5. 
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Keterangan : 
Po  :  Beban   h  : Kedalaman bekas injakan 
r     :  jari-jari revolving disk b  : Lebar bekas injakan 
B    : Tebal revolving disk ω : Kecepatan putar 

Gambar 2.5. Pengujian Keausan Dengan Metode Ogoshi  
(Yuwono, 2008) 

Material jenis apapun akan mengalami keausan dengan mekanisme 

yang beragam, yaitu: keausan adhesive, abrasi, lelah dan oksidasi. Di 

bawah ini diberikan penjelasan ringkas dari mekanisme-mekanisme 

tersebut. 

1. Keausan adhesive 

Terjadi bila kontak permukaan dari dua material atau lebih 

mengakibatkan adanya perlekatan satu sama lain dan pada akhirnya 

terjadi pelepasan/pengoyakan salah satu material. 

2. Keausan abrasif 

Terjadi bila suatu partikel keras (asperity) dari material tertentu 

meluncur pada permukaan material lain yang lebih lunak sehingga 

terjadi penetrasi atau pemotongan material yang lebih lunak. 
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3. Keausan lelah 

Merupakan mekanisme yang relatif berbeda dibandingkan dua 

mekanisme sebelumnya, yaitu dalam hal interaksi permukaan. Baik 

keausan adhesive maupun abrasif melibatkan hanya satu interaksi 

sementara pada keausan lelah dibutuhkan interaksi multi. Gambar 

2.6. memberikan skematis mekanisme keausan lelah. Permukaan 

yang mengalami beban berulang akan mengarah pada pembentukan 

retak-retak mikro (t1). Retak-retak tersebut pada akhirnya menyatu 

(t2) dan menghasilkan pengelupasan material (t3). Tingkat keausan 

sangat tergantung pada tingkat pembebanan. 

 

Gambar 2.6. Ilustrasi Skematis Keausan Lelah (Yuwono, 2008) 

4. Keausan oksidasi  

Seringkali disebut sebagai keausan korosif. Pada prinsipnya 

mekanisme ini dimulai dengan adanya perubahan kimiawi material di 

bagian permukaan oleh faktor lingkungan. Kontak dengan lingkungan 

ini akan menghasilkan pembentukan lapisan pada permukaan dengan 

sifat yang berbeda dengan material induk. Sebagai konsekuensinya, 

material pada lapisan permukaan akan mengalami keausan yang 

berbeda.  
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Uji keausan merupakan suatu uji karakteristik fisik yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat keausan benda (permukaan 

benda) terhadap gesekan atau goresan. Uji keausan dilakukan dengan 

cara menghitung lebar keausan dari sampel. Untuk pengujian keausan 

dilakukan dengan menggunakan alat uji Ogoshi High Speed Universal 

Wear Testing Machine (Type OAT-U). Keutamaan dari alat ini  

diantaranya : 

1. Lama waktu abrasi dapat ditentukan dan daya tahan aus permukaan 

benda uji dengan berbagai variasi bahan dapat dengan mudah 

terdeteksi. 

2. Pengujian dilakukan dengan mudah dan cepat. 

3. Benda uji tidak harus berukuran besar. 

4. Perubahan tekanan, kecepatan dan jarak penggosok dapat dibuat 

dengan mudah dengan jarak yang lebih lebar. 

5. Berbagai macam bahan-bahan industri (karbon, baja, harden steel, 

cast steel, super-hard alloys, tembaga, kuningan, synthetic resins, 

nylon, dan lain-lain) dapat diuji. 

Rumus nilai keausan spesifik: 

Ws    = 
kg

mm
x lo x r x Po 

B x Bo 23

   
8

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

Di mana :  

   B  =  lebar piringan pengaus (mm) 

   Bo  =  lebar keausan pada benda uji (mm) 

   r  =  jari-jari piringan pengaus (mm) 
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   Po  =  gaya tekan pada proses keausan berlangsung (kg) 

   lo  =  jarak tempuh pada proses pengausan (mm) 

   Ws  =  harga keausan spesifik (mm2/kg) 

2.4.2. Pengujian Kekerasan 

Pada pengujian kekerasan menurut Brinell, Rockwell dan Vickers, 

kekerasan bahan ditentukan dari perlawanan terhadap pengubah bentuk 

tetap dengan pembekasan. Bekas ini disebabkan oleh suatu benda yang 

lebih keras dari pada bahan yang akan diuji dan dikala pembekasan itu 

sendiri hampir tidak mengalami perubahan bentuk. 

2.4.2.1. Pengujian Kekerasan Brinell 

Pada pengujian kekerasan dengan metode Brinell, sebuah peluru 

baja yang telah dikeraskan ditekankan pada permukaan benda uji dengan 

gaya tertentu selama beberapa saat. Benda uji harus rata dan cukup tebal 

agar kekerasan bidang pendukung tidak ikut terukur. Proses pengujian 

kekerasan Brinnel dapat terlihat pada gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7.   Metode Pengujian Kekerasan Brinell 

(G. L. J. Van Vliet., 1984) 
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Kekerasan Brinell dapat dicari dengan membagi gaya pada luas 

tembereng bola. 

Kekerasan Brinell = 
).(

.2
22 dDDD

P
−−π

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

Di mana :  

HB = nilai kekerasan dengan metode Brinell (kg/mm2) 

P = beban yang menekan (kg) 

D = diameter penetrator (mm) 

d = diameter injakan penetrator (mm) 

Untuk memperoleh hasil-hasil yang sama untuk kekerasan Brinell, 

harus ada suatu perbandingan tertentu antara gaya dan garis tengah 

peluru. Suatu peluru yang lebih kecil tentu akan meninggalkan bekas 

tekan yang lebih besar dalam bahan pada gaya yang sama dan oleh 

karena itu menunjukkan suatu nilai yang lebih kecil untuk kekerasan. 

Untuk menghindarkan perbedaan dalam hasil ini pada peluru yang lebih 

kecil, harus mempergunakan gaya yang lebih kecil pula.  

Keuntungan dari pengukuran kekerasan dengan metode Brinell 

adalah metode ini sangat cocok untuk mengukur bahan-bahan yang tidak 

homogen, seperti besi tuang dengan diperoleh nilai rata-rata yang baik. 

Kerugian dari pengukuran kekerasan dengan metode Brinell  

adalah : 

- Untuk mendapatkan hasil yang seteliti mungkin, sebaiknya memilih 

peluru yang sebesar-besarnya. Tetapi peluru ini relatif membuat 

pendesakan yang besar. 
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- Penentuan kekerasan membutuhkan waktu yang banyak, oleh karena 

menekan peluru dan mengukur garis tengah bekas tekanan adalah 

dua pelaksanaan yang berbeda. 

2.4.2.2. Pengujian Kekerasan Rockwell 

Pada pengukuran kekerasan menurut Rockwell sebagai benda 

penekan dipergunakan suatu peluru baja yang disepuh keras atau suatu 

kerucut intan dengan ukuran yang ditetapkan. Proses pengukuran 

kekerasan dengan metode Rockwell dapat dilihat pada gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8.  Proses Pengukuran Kekerasan Dengan Metode 

Rockwell (B. J. M. Beumer, 1994) 

Benda penekan pertama-tama ditekan dengan gaya awal F0 ke 

dalam bahan. Ini adalah awal dari pengukuran kekerasan, di mana jarum 

alat pengukur dengan pemutar pelat penunjuk, ditempatkan  pada 130 

(untuk peluru baja) atau 100 (untuk kerucut intan). Selanjutnya, benda 

penekan ditekan dengan gaya utama F1 ke dalam bahan. Jarum alat 

pengukur dengan demikian akan berputar kembali pada pembagian skala. 
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Setelah gaya utama F1 dibebaskan bahan akan memegas kembali untuk 

sebagian. Maka jarum alat pengukur akan memutar kembali dan akhirnya 

berhenti pada angka, yang menunjukkan kekerasan Rockwell. Angka ini 

menunjukkan perbedaan dari kedudukan awal (130 atau 100) dan 

pembesaran kedalaman bekas tekan (e).  

Keuntungan dari pengukuran kekerasan menurut Rockwell     

adalah : 

- Dengan kerucut intan dapat diukur kekerasan baja yang disepuh 

keras. 

- Dengan bekas tekan yang kecil benda kerja rusak lebih sedikit. 

- Penentuan kekerasan berlangsung cepat, oleh karena penekanan 

benda dan pengukuran pembesaran dalamnya bekas tekan adalah 

satu pelaksanaan. 

Sedangkan kerugian pengukuran kekerasan  menurut Rockwell 

adalah : 

- Dengan bekas tekan yang kecil maka kekerasan rata-rata tidak dapat 

ditentukan untuk bahan yang tidak homogen. 

- Dengan pembesaran dalamnya bekas tekan yang kecil terdapat 

kemungkinan mendapat kesalahan pengukuran yang besar. 

2.4.2.3. Pengujian Kekerasan Vickers 

Pada pengukuran kekerasan dengan metode Vickers suatu benda 

penekan intan, dengan bentuk piramida lurus dengan alas bujursangkar 

dan dengan sudut puncak 136o, ditekan ke dalam bahan dengan gaya F 
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tertentu selama waktu tertentu. Setelah piramida diangkat diagonal d 

bekas tekanan tetap diukur seperti gambar 2.9. di bawah ini.  

 

Gambar 2.9. Proses Pengukuran Kekerasan Dengan Metode Vickers 
(B. J. M. Beumer, 1994) 

Kekerasan Vickers dapat diperoleh dengan membagi gaya pada 

luas bekas tekanan berbentuk piramida. 

Kekerasan Vickers :  

HV = 
piramidaberbentuk  tekanan bekas luas

gaya   atau HV =
A
F  . . . (3) 

Keuntungan uji kekerasan dengan metode Vickers adalah : 

- Dengan benda penekan yang sama kekerasan dapat ditentukan tidak 

hanya untuk bahan yang lunak akan tetapi juga untuk bahan yang 

keras. 

- Ketelitian yang dihasilkan cukup tinggi. 

- Kekerasan benda kerja yang amat tipis atau lapisan permukaan yang 

relatif tipis dapat diukur dengan memilih gaya kecil. 

Kerugian uji kekerasan dengan metode Vickers adalah : 

- Dengan bekas tekanan yang kecil kekerasan rata-rata bahan yang 

tidak homogen tidak dapat ditentukan, misalnya besi tuang. 
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- Penentuan kekerasan membutuhkan banyak waktu, oleh karena 

penekanan piramida dan pengukuran diagonal bekas tekanan adalah 

dua pelaksanaan yang terpisah. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian dapat dilihat dalam diagram alir pada gambar 

3.1. yang mengilustrasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

proses penelitian tugas akhir mulai dari mempersiapkan peralatan dan 

bahan sampai dengan pengambilan data, analisis data serta kesimpulan 

dari percobaan yang telah dilakukan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selesai 

Pengujian Kekerasan Pengujian Keausan 

Foto Makro 

Kesimpulan 

Analisis Data dan Pembahasan 

Dengan Temperatur  
180 0C 

Dengan Temperatur  
205 0C 

Dengan Temperatur  
230 0C 

Pencampuran Bahan 
50% Aluminium ; 10% Asbes ; 30% PET ; 10% Resin 

Mulai

Studi Lapangan dan Studi Pustaka 

Persiapan Bahan Baku 

Proses Sintering 

Proses Kompaksi dengan Tekanan Kompaksi 611,526 Kg/cm2

Gambar 3.1. Skema Diagram Alir Penelitian 

Penelitian dimulai dengan studi lapangan dan studi pustaka 

kemudian dilakukan persiapan bahan dan bahan-bahan tersebut dicampur 
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dengan komposisi yang telah ditentukan. Setelah tahap pencampuran 

selesai dilakukan proses kompaksi dan sintering. Spesimen yang telah 

jadi kemudian diuji kekerasan dan keausan lalu difoto makro dan 

didapatkan hasil pengujian. Hasil pengujian diolah sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan. 

3.2. Bahan dan Alat 

3.2.1.  Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan spesimen kampas  

antara lain : 

1. Serbuk asbes 

Serbuk asbes yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.2. Berikut 

adalah spesifikasi dari serbuk asbes yang digunakan : 

• Toko  : Brataco Chemika 

• Nama bahan : Asbes 

• Batch  : J 0594/8 

• Ex   : Lokal 

 

Gambar 3.2. Serbuk Asbes 
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2. Serbuk polyethylene terephthalate ( PET ) 

Serbuk polyethylene tereptahalate yang digunakan dalam penelitian 

ini pada awalnya berupa butiran-butiran PET atau berbentuk pellet. 

Kemudian butiran PET tersebut dihaluskan dengan menggunakan alat 

pembuatan tepung beras. Setelah butiran polyethylene terepthalate 

menjadi serbuk kemudian disaring menggunakan alat penyaringan 

MBT Sieve Shaker AG – 515 dengan ukuran 60 mesh dan bukaan 

(opening) 250 µm. Material serbuk polyethylene terepthalate hasil 

ayakan terlihat pada gambar 3.3. 

  

Gambar 3.3. Polyethylene Terephthalate 

3. Serbuk aluminium 

Serbuk Aluminium yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

geram hasil potongan dalam pembuatan pintu, rangka kanopi dan lain-

lain berbahan aluminium. Kemudian geram aluminium tersebut 

disaring menggunakan alat penyaringan MBT Sieve Shaker AG – 515 

dengan ukuran mesh 60 pada bukaan (opening) 250 µm. Gambar 3.4. 

merupakan serbuk aluminium setelah disaring. 
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Gambar 3.4. Bahan-bahan Spesimen 

 
4. Resin dan Katalis 

Resin dibeli dari toko Brataco Chemika dengan nama bahan resin 

bening, kode batch J 1396/7 (2303015 T) dan produksi lokal. Gambar 

3.5. memperlihatkan resin dan katalis yang digunakan dalam 

pembuatan spesimen. 

  

Gambar 3.5. Resin dan Katalis  
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3.2.2.  Alat 

Alat–alat yang digunakan dalam pembuatan spesimen kampas 

antara lain : 

1. 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. Pada 

alat ini terdapat beberapa ayakan bertingkat sebagai proses 

penyaringan hingga didapatkan ukuran serbuk yang diinginkan, dalam 

penelitian ini ayakan yang digunakan adalah ayakan ukuran mesh 60 

dengan bukaan 250 µm. Adapun gambar alat penyaringan MBT Sieve 

Shaker AG – 515 dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6. Alat MBT Sieve Shaker AG – 515 

2. Timbangan Digital 

Setelah material serbuk disaring kemudian dilakukan penimbangan 

masing-masing material dengan menggunakan timbangan digital. 
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Gambar 3.7. merupakan gambar dari timbangan digital yang digunakan 

di laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Gambar 3.7.  Gambar Timbangan Digital 

3. Mixer 

Alat yang digunakan untuk mengaduk campuran sebelum proses 

kompaksi pada pembuatan spesimen adalah mixer produk dari Philips 

type HR 1500 dengan daya 190 watt. Mixer digunakan untuk mengaduk 

material agar didapatkan campuran bahan yang rata. Berikut gambar 

mixer yang digunakan dan batang pengaduknya yang terlihat pada 

gambar 3.8. di bawah ini. 

 

Gambar 3.8. Mixer Philips dan batang pengaduk 
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4. Satu set alat cetak spesimen 

Alat yang digunakan untuk membuat spesimen kampas rem dirakit 

dari beberapa alat yang terdiri dari : pertama, dies (cetakan) untuk 

membentuk spesimen yang telah dirancang dan disesuaikan dengan 

kebutuhan untuk membentuk spesimen. Kedua, dongkrak hidraulik 

dengan kekuatan 5 ton. Ketiga, alat penunjuk besar tekanan hidraulik 

yaitu pressure gauge buatan Sellery dengan kapasitas maksimum 600 

Kg/cm2. Keempat, rangka sebagai penyanggah dan rumah untuk 

menyatukan dies dan dongkrak sehingga terbentuk satu set alat pencetak 

spesimen kampas. Berikut hasil rakitan dari alat tersebut diatas hingga 

menjadi alat pencetak spesimen yang dapat dilihat pada gambar 3.9. 

Dies Rangka 

Pressure  
gauge 

Dongkrak 
Hidraulik 

 

Gambar 3.9. Satu Set Alat Cetak Spesimen 
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5. Oven 

Alat sintering yang digunakan yaitu oven dengan spesifikasi merk 

KIRIN type KBO-180RA, voltase 220 volt – 50 Hz, daya listrik 440 watt 

pada rak pemanas bagian atas dan 360 watt pada rak pemanas bagian 

bawah, kapasitas suhu pemanasan 100oC – 250oC, dengan dimensi 

oven (470 x 370 x 360) mm.  Gambar 3.10. memperlihatkan oven yang 

digunakan dalam proses sintering. 

 

Gambar 3.10. Gambar Alat Sintering (oven) 

3.3. Instalasi Pengujian 

3.3.1. Alat Uji Kekerasan 

Pengujian kekerasan bertujuan untuk mengetahui ketahanan benda 

uji terhadap penetrasi suatu material yang lebih keras dengan bentuk dan 

di bawah pengaruh gaya tertentu sehingga akan didapatkan harga 

kekerasan dari benda uji. Sebelum dilakukan pengujian kekerasan, 

penampang yang diuji harus rata dan halus yang bertujuan untuk 

memudahkan di dalam pengukuran anjakan penetrator. Alat uji kekerasan 

Brinell dapat dilihat pada gambar 3.11. 
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Gambar 3.11. Instalasi Pengujian Kekerasan Brinell 

3.3.1.1. Persiapan Spesimen 

Adapun persiapan spesimen yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Penghalusan permukaan spesimen 

Untuk spesimen uji kekerasan diusahakan memiliki permukaan yang 

rata dan halus. Alat yang digunakan dalam proses penghalusan ini 

adalah amplas dengan nomor 400, 600, 800 dan 1000 secara 

berurutan. 

2. Pemolesan spesimen 

Pemolesan spesimen dilakukan dengan menggunakan autosol dan kain 

halus untuk menghilangkan sisa-sisa goresan dan debu dari hasil 

pengamplasan agar didapat permukaan yang lebih halus. 
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3.3.1.2. Persiapan Alat Uji Kekerasan Brinell 

Setelah persiapan spesimen telah selesai, maka langkah 

berikutnya ialah persiapan alat uji kekerasan.  Adapun persiapan pada 

alat uji kekerasan Brinell meliputi : 

1. Pemilihan beban 

Pemilihan beban dilakukan dengan menekan tombol beban, tombol 

yang tidak terpakai harus ditarik seperti terlihat pada gambar 3.12. di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.12. Tombol Pemilih Beban Pada Alat Uji  
Kekerasan Brinell 

Pada pengujian yang dilakukan, beban yang digunakan sebesar 153,2 

Newton. 

2. Menentukan penetrator yang digunakan 

Sebelum dilakukan pengujian, dilakukan pemilihan penetrator terlebih 

dahulu. Penetrator yang digunakan dalam pengujian ini adalah bola 
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baja dengan diameter 2,5 mm. Memasang penetrator dengan cara 

memutar baut yang menekan penetrator. 

 

3.3.2. Alat Uji Keausan 

3.3.2.1. Spesifikasi Alat 

1 
7

2 
8

9

3 

5 

4 

6 

Keterangan : 
1. Stopper    

   

2. Distance change replaceable gear 
3. Load  
4. Rack 

 

 

5. Revolving disc  
Gambar 3.13. Instalasi Pengujian Keausan 

 6. Test piece holder 
 7. Speed change replaceable gear 
 8. Grinder 
 9. Vice 

 
Alat uji keausan yang digunakan adalah alat uji Ogoshi High Speed 

Universal Wear Testing Machine (Type OAT-U) yang dapat terlihat pada 

gambar 3.13.  

Adapun spesifikasi dari alat uji yaitu : 

• Contact pressure  30 – 400 kg/cm2 (5 steps) 

• Abrasion speed  0,05 – 4,0 m/sec (22 steps) 
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• Abrasion distance  60 – 600 m (5 steps) 

• Maximum load   180 19 kg 

• Gross weight   200 kg 

• Power required   1 HP 

• Dimensions   840 mm (width) x 1090 mm (height)   x 580 mm 

(depth) 

Keutamaan dari alat ini diantaranya : 

1. Posisi pengaus dan spesimen dapat dilihat pada gambar 3.13. 

2. Lama waktu abrasi dapat ditentukan dan daya tahan aus permukaan 

benda uji dengan berbagai variasi bahan dapat dengan mudah 

terdeteksi. 

3. Pengujian dilakukan dengan mudah dan cepat. 

4. Benda uji tidak harus berukuran besar. 

5. Perubahan tekanan, kecepatan dan jarak penggosok dapat dibuat 

dengan mudah dengan jarak yang lebih lebar. 

3.3.2.2. Persiapan Spesimen 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam persiapan spesimen antara lain : 

1. Pemotongan 

Pemotongan dilakukan dengan menggunakan gergaji besi merk 

SANDFLEX dengan ukuran 24 TPI. Pemotongan dilakukan dengan 

hati-hati agar tidak terjadi panas yang berlebihan. 
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2. Penghalusan 

Penghalusan menggunakan amplas dengan nomor 400, 600, 800 dan 

1000 secara berurutan agar permukaan spesimen halus dan rata 

sehingga memudahkan dalam pengukuran. 

3.4. Sampel 

Spesimen yang telah dicetak dan dilakukan proses sintering dapat 

dilihat pada gambar 3.14. Ukuran spesimen yang dibuat adalah 3,7 x 1,7 x 

2 cm. 

     (Suhu 180 0C)      (Suhu 205 0C)  (Suhu 230 0C) 
  
     

Gambar 3.14. Spesimen Dengan Variasi Suhu Sintering 

3.5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Yogyakarta tepatnya pada 

Laboratorium Bahan Teknik Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada hari Selasa Tanggal 18 April 

2009. 
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3.6. Prosedur Penelitian 

3.6.1. Prosedur Pengujian Kekerasan 

Setelah spesimen dan alat uji telah siap, kemudian dilakukan 

pengujian dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Letakkan benda uji atau spesimen di atas anvil kemudian putar roda 

pengatur anvil. Untuk gerak keatas sesuai dengan arah jarum jam, bila 

menurunkan anvil putar roda tangan berlawanan arah jarum jam. 

2. Naikkan anvil perlahan-lahan sehingga benda uji menyentuh 

penetrator, jarum kecil dan jarum panjang bergerak. 

3. Amati jarum kecil dan tepatkan pada angka tiga dititik merah. Amati 

jarum panjang yang harus berhenti pada angka nol (0) pada skala 

hitam. 

4. Tekan tombol perlahan-lahan selama ± 1 detik dan lepaskan, jika jarum 

panjang belum bergerak berarti alat belum bekerja, maka diulangi lagi. 

5. Setelah jarum bergerak tunggu sampai ada bunyi tik = 15 detik dari ON. 

6. Turunkan anvil perlahan-lahan dengan memutar roda tangan 

berlawanan arah jarum jam. 

7. Bekas injakan penetrator yang dihasilkan diukur kemudian hasil 

pengukuran digunakan untuk mencari harga kekerasan melalui 

perhitungan 2. 

3.6.2. Prosedur Pengujian Keausan 

Pengujian keausan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai  

berikut : 
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1. Menentukan kecepatan pengausan dengan mengatur perbandingan 

gear pada speed change replaceable gear. 

2. Menentukan jarak pengausan sepanjang 30 meter. 

3. Menentukan beban yang akan digunakan sebesar 12,72 kg. 

4. Letakkan benda uji atau spesimen pada test piece holder, kemudian 

dikencangkan dengan memutar vice searah jarum jam sampai 

spesimen tidak dapat bergerak. 

5. Tutup rack hingga benda uji atau spesimen menyentuh revolving disc. 

6. Tekan tombol on untuk menyalakan mesin dan tombol off untuk 

mematikan mesin penguji keausan. 

7. Buka rack kemudian putar vice  berlawanan arah jarum jam dan 

keluarkan benda uji atau spesimen dari  test piece holder. 

8. Bekas injakan revolving disc yang dihasilkan diukur kemudian hasil 

pengukuran digunakan untuk mencari harga kekerasan melalui 

perhitungan 1. 

3.6.3. Pengukuran bekas Injakan 

Pengukuran bekas injakan penetrator dan bekas gesekan dari 

revolving disc dilakukan dengan menggunakan mikroskop seperti pada 

gambar 3.15. di bawah ini dengan pembesaran 50 X (16mm = 1 strip). 

Setelah ukuran bekas injakan diketahui kemudian dimasukkan ke dalam 

perhitungan (1) untuk keausan dan perhitungan (2) untuk kekerasan. 
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Gambar 3.15. Mikroskop 

3.7. Rancangan Analisis data 

Analisis data yang akan dilakukan berdasarkan dari hasil 

percobaan yang dilakukan dengan cara membandingkan percobaan dari 

spesimen suhu sintering 1800C, 2050C dan 2300C. Masing-masing 

spesimen dikenai tiga kali pengujian yang sama. Hasil yang digunakan 

adalah rata-rata dari ketiga pengujian. 

Setelah diketahui hasil pengujian dari masing-masing spesimen 

kemudian hasil tersebut dimasukkan kedalam tabel sehingga diketahui 

perbedaan dari spesimen suhu sintering 1800C, 2050C dan 2300C baik 

untuk pengujian kekerasan maupun pengujian keausan. 
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3.8. Kesulitan 

Dalam penelitian ini penulis mengalami beberapa kendala dan 

kesulitan dalam proses pembuatan spesimen hingga kendala yang terjadi 

pada saat proses pengujian, antara lain : 

1. Perencanaan dan pembuatan molding dies. 

2. Proses pengolahannya bahan hingga menjadi spesimen uji. 

3. Terjadinya retakan pada spesimen setelah proses penyinteringan. 

4. Menyesuaikan ukuran spesimen pada alat uji keausan dan kekerasan 

Dalam beberapa kesulitan-kesulitan ini penulis mendapatkan solusi 

dan cara untuk mengatasi kesulitan tersebut antara lain yaitu : 

1. Pembuatan molding dies dibuat sesederhana mungkin dan bentuk 

spesimen disesuaikan dengan alat uji yang akan digunakan. Selain itu 

dies dibuat berada diatas dan punch berada di bawah sehingga 

penekanan dan proses pengeluaran spesimen dari cetakan dapat 

dilakukan dengan mudah. 

2. Bahan-bahan yang telah didapat dilakukan pengolahan lebih lanjut 

dengan cara dihaluskan kembali kemudian disaring agar didapat 

ukuran yang diinginkan. 

3. Retakan terjadi karena perubahan suhu yang signifikan pada proses 

penyinteringan, sehingga solusinya dengan memasukkan spesimen 

kedalam oven pada saat oven masih dingin. 

4. Dalam pengujian ini dilakukan penyesuaian spesimen agar dapat 

terbaca oleh alat uji yaitu : 
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a. Dalam uji kekerasan spesimen membutuhkan permukaan yang rata 

dan sangat halus sehingga dilakukan pengamplasan agar proses 

pembacaan bekas injakan penetrator dapat dilakukan dengan 

mudah. 

b. Dalam uji keausan diperlukan permukaan yang rata dan halus dan 

ketebalan spesimen yang telah ditentukan agar spesimen dapat di 

masukkan ke dalam test piece holder. Untuk itu dilakukan 

pemotongan spesimen dan penghalusan spesimen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Foto Spesimen 

Hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini 

memperlihatkan pengaruh suhu sintering terhadap kekerasan dan 

keausan spesimen. Fenomena yang terjadi pada penelitian merupakan 

hasil yang tidak direkayasa sehingga hasil yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan dan merupakan hasil penelitian yang sebenar-

benarnya. 

Hasil penelitian didapatkan dari hasil data pengujian kekerasan dan 

keausan. Spesimen hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 4.1. 

dengan dimensi spesimen untuk uji keausan dengan rincian panjang 3,7 

cm, lebar 1,7 cm dan tebal 1 cm. Setiap spesimen dilakukan beberapa kali 

pengujian kemudian hasil dari pengujian dirata-rata untuk mendapatkan 

hasil pengujian. Kesulitan dalam pengujian ini adalah saat pengukuran. 

Pengukuran harus dilakukan dengan sangat cermat agar menghasilkan 

hasil yang tepat sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan. 

 

 

 

  

Gambar 4.1. Spesimen Hasil Pengujian 
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Berikut ini adalah foto makro spesimen sebelum dilakukan proses 

sintering. 

 

Gambar 4.2. Foto Makro Spesimen Uji Sebelum Proses Sintering 
Dengan Suhu 180 0C 

 
 

 

Gambar 4.3. Foto Makro Spesimen Uji Sebelum Proses Sintering 
Dengan Suhu 205 0C 
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Gambar 4.4. Foto Makro Spesimen Uji Sebelum Proses Sintering 
Dengan Suhu 230 0C 

 
 
 

4.1.2. Pengujian Kekerasan Dan Foto Makro 

Pada pengujian ini menggunakan jenis pengujian brinell dengan 

indentor bola baja dengan ukuran 2,5 mm dan beban 15,62 kg (153,2 N).  

Pengujian kekerasan brinell dilakukan 3 kali pada setiap spesimen 

kemudian dirata-rata, hasil rata-rata tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Suhu 
Sintering Beban D d1 d2

d rata-
rata d HB 

No 
(0C) (kg) (mm) (strip) (strip) (strip) (mm) (kg/mm2)

1 180 15,62 2,5 21,667 21,667 21,667 1,35 10,054 
2 205 15,62 2,5 23,33 23,333 23,333 1,46 8,596 
3 230 15,62 2,5 25,167 25,5 25,333 1,58 7,074 

 
Tabel 4.1. Hasil Pengujian Kekerasan Brinell 
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Gambar 4.5. Grafik Pengaruh Suhu Sintering Terhadap Kekerasan 

Berikut ini adalah gambar hasil foto makro yang telah dilakukan 

pengujian kekerasan : 

1. Spesimen dengan suhu sintering 180 0C 

PET 

Bekas 
injakan 

penetrator Aluminium 

 

Gambar 4.6. Foto Makro Spesimen Uji Kekerasan Brinell Dengan 
Suhu Sintering 180 0C dan Pembesaran 20X 
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2. Spesimen dengan suhu sintering 205 0C 

 

47 

 

PET 

Aluminium 

PET 

Aluminium 

Bekas 
injakan 

penetrator 

Gambar 4.7. Foto Makro Spesimen Uji Kekerasan Brinell Dengan 
Suhu Sintering 205 0C dan Pembesaran 20X 

 
 

3. Spesimen dengan suhu sintering 230 0C 

Bekas 
injakan 

penetrator 

 

Gambar 4.8. Foto Makro Spesimen Uji Kekerasan Brinell Dengan 
Suhu Sintering 230 0C dan Pembesaran 20X 

 
 
 
 
 
 
 



4.1.3. Pengujian keausan Dan Foto Makro 

Pengujian keausan dilakukan dengan beban yang digunakan 

sebesar 12,72 kg, waktu selama 60 detik dan jarak 30 m. Data hasil 

pengujian keausan dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Suhu 
Sintering 
Spesimen

Lebar 
Piring  

Pengaus 

Jari-jari 
Piring  

Pengaus
Beban Jarak 

tempuh
Panjang 
Keausan 

Spesifik 
Abrasion No 

(0C) B (mm) r (mm) Po 
(kg) 

lo 
(mm) Bo (mm) Ws (mm2/kg)

 1. 180  3 15  12,72 30000 2,792 0,000001432
 2. 205  3 15 12,72 30000 2,8125 0,000001457
 3. 230   3 15  12,72 30000 2,9375 0,00000166 

 
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Keausan Dengan Metode Ogoshi 

 

 

Gambar 4.9. Grafik Pengaruh Suhu Sintering Terhadap Keausan 
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Berikut ini adalah gambar hasil foto makro yang telah dilakukan 

pengujian keausan : 

1. Spesimen dengan suhu sintering 180 0C 
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Gambar 4.10. Foto Makro Spesimen Uji Keausan Dengan Suhu 
Sintering 180 0C dan Pembesaran 20X 

 
 

2. Spesimen dengan suhu sintering 205 0C 

Bekas 
gesekan 

revolving disc 

 

Gambar 4.11. Foto Makro Spesimen Uji Keausan Dengan Suhu 
Sintering 205 0C dan Pembesaran 20X 

 
 
 



3. Spesimen dengan suhu sintering 230 0C 
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PET 

Aluminium 
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revolving disc 

 

Gambar 4.12. Foto Makro Spesimen Uji Keausan Dengan Suhu 
Sintering 230 0C dan Pembesaran 20X 

 
 
4.2. Pembahasan 

4.2.1.  Pembahasan Pengujian Kekerasan 

Pengaruh peningkatan suhu sintering terhadap kekerasan kampas 

dapat dilihat pada gambar 4.5. Pada grafik terlihat dengan suhu sintering 

sebesar 180 0C didapatkan nilai kekerasan sebesar 10,054 kg/mm2. 

Dengan meningkatkan suhu menjadi 2050C kekerasan spesimen menurun 

menjadi 8,596 kg/mm2, suhu ditingkatkan kembali menjadi 2300C maka 

nilai kekerasannya akan menurun menjadi 7,074 kg/mm2.   

Peningkatan suhu persinteran menyebabkan terjadinya pemuaian 

pada spesimen. Semakin tinggi suhu sintering maka akan semakin 

mendekati suhu titik leleh polyethylene terephthalate (PET) yang 

mengakibatkan polyethylene terephthalate (PET) sedikit demi sedikit 

meleleh. Pada suhu 1800C memiliki nilai kekerasan yang paling tinggi 

dikarenakan PET mulai meleleh namun hanya bagian sisi luar dari butiran. 
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Pada suhu 2300C pemanasan meningkat menyebabkan pori-pori terbuka, 

pada saat pendinginan pori-pori akan mengecil dan udara di dalam pori-

pori tidak dapat keluar.   

Selain itu peningkatan suhu sintering akan berpengaruh terhadap 

bahan aluminium karena peningkatan suhu sintering kemudian diikuti 

pendinginan secara perlahan akan berakibat menurunkan nilai kekerasan 

aluminium. Peningkatan suhu sintering juga berpengaruh terhadap resin 

yang digunakan, suhu meningkat  mengakibatkan resin cepat mengeras 

(sifat thermosetting resin) dan tidak terjadi pergerakan bahan yang 

signifikan sehingga porositas tidak berkurang yang mengakibatkan nilai 

kekerasan menurun. 

Selain pengujian dengan spesimen yang dibuat, dilakukan juga 

pengujian menggunakan kampas rem yang ada dipasaran yaitu kampas 

produk ASPIRA untuk motor Supra X, Prima dan GL 100 dengan kode 

04HI. Hasil pengujian menunjukkan kekerasan dari kampas rem tersebut 

sebesar 8,012 kg/mm2. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 

suhu sintering 2050C yang paling mendekati nilai kekerasan kampas rem 

produk ASPIRA yang ada dipasaran. 

 

4.2.2.  Pembahasan Pengujian Keausan 

Peningkatan suhu sintering berpengaruh juga terhadap nilai 

keausan spesimen. Pada suhu 1800C terjadi nilai keausan terendah 

dengan nilai sebesar 1,432x10-6 mm2/kg, dengan meningkatkan suhu 

menjadi 2050C maka nilai keausan meningkat menjadi 1,457x10-6  
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mm2/kg. Nilai keausan tertinggi pada suhu sintering 2300C dengan nilai 

keausan yaitu sebesar 1,66x10-6  mm2/kg. Nilai keausan meningkat seiring 

dengan peningkatan suhu sintering karena semakin tinggi suhu sintering 

menyebabkan nilai kekerasan menurun. Spesimen dengan nilai kekerasan 

yang tinggi akan tidak mudah aus. 

Pada pengujian keausan dilakukan juga pengujian dengan  

menggunakan kampas rem yang ada dipasaran yaitu kampas rem produk 

ASPIRA untuk motor Supra X, Prima dan GL 100 dengan kode 04HI. 

Pada pengujian keausan ini didapatkan nilai sebesar 1,776x10-6 mm2/kg. 

Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa suhu sintering 2300C 

yang paling mendekati nilai keausan kampas rem produk ASPIRA. 

 

4.2.3. Pembahasan Foto Makro 

Gambar 4.6, 4.7 dan 4.8 merupakan gambar foto makro spesimen 

uji kekerasan brinell. Dalam foto dapat terlihat persebaran bahan merata 

disemua spesimen, PET berwarna putih keabu-abuan, asbes sulit 

dibedakan dengan PET karena warnanya sama dan aluminium berwarna 

silver. Dengan membandingkan gambar 4.2 dan 4.6 maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa suhu sintering tidak merubah warna bahan 

spesimen. 

Foto makro hasil pengujian keausan ogoshi dapat dilihat pada 

gambar 4.10, 4.11 dan 4.12. Pada spesimen uji keausan persebaran 

bahan juga terlihat merata. Dapat dilihat aluminium berwarna silver, PET 

berwarna putih keabu-abuan dan asbes sulit dibedakan dengan PET 
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karena warnanya sama dan komposisi asbes yang hanya 10% dari 

komposisi bahan. Bekas gesekan dari revolving disc berupa warna hitam 

dan bintik-bintik merah merupakan cairan bekas etsa yang tertinggal pada 

spesimen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, pengujian spesimen dan pembahasan data 

maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu : 

1. Pengaruh suhu sintering terhadap kekerasan dan keausan kampas 

rem dengan komposisi 50 % Al ( Aluminium ) + 30 % PET       

(Polyethylene Terephthalate) + 10 % Asbes + 10 % resin, adalah : 

• Dengan meningkatnya suhu sintering dari 1800C sampai 2300C 

akan menyebabkan turunnya nilai kekerasan dari 10,054 kg/mm2 

sampai dengan 7,074 kg/mm2. 

• Peningkatkan suhu sintering dari 1800C sampai 2300C akan 

menaikkan nilai kekerasan dari 1,432x10-6 mm2/kg sampai dengan 

1,66x10-6  mm2/kg. 

2. Dari hasil pengujian foto makro kekerasan dan keausan dapat dilihat 

persebaran bahan merata dan dapat dibedakan bahannya. Suhu 

sintering tidak menyebabkan perubahan warna bahan penyusun 

spesimen. Aluminium dapat dilihat dari warna aluminium yaitu silver, 

sedangkan PET terlihat dengan warna putih keabu-abuan. Sedangkan 

asbes sulit dibedakan dengan PET dikarenakan warnanya sama dan 

komposisinya terlalu sedikit yaitu sebesar 10% dari berat total. 
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5.2. Saran 

Penulis mempunyai beberapa saran yang suatu saat dapat berguna 

dalam proses pembuatan atau pengembangan penelitian-penelitian yang 

akan datang, beberapa saran tersebut yaitu : 

1. Spesimen hendaknya dapat berbentuk seperti aslinya sehingga dapat 

langsung diaplikasikan pada kendaraan sehingga memiliki nilai 

ekonomis. 

2. Perlu diteliti lebih lanjut tentang pengaruh variasi waktu sintering 

terhadap kekerasan dan keausan kampas rem. 

3. Pada saat proses sintering perlu digunakan thermokontrol agar suhu 

pada saat disintering dapat dikontrol dengan pas. 

4. Tingkatkan safety para peneliti dengan perlengkapan/perlindungan 

keselamatan badan agar dapat mencegah dan mengurangi 

kecelakaan pada waktu penelitian. 

Penulis berharap dari beberapa saran tersebut dapat menjadi 

bahan pertimbangan penelitian-penelitian yang akan datang sehingga  

penelitian tersebut semakin berkembang dan bermanfaat pada bidang 

yang sejenis. 
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