
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern diiringi 

dengan kemajuan di berbagai bidang teknologi khususnya bidang 

industri, mulai banyak inovasi yang dilakukan. Salah satunya yakni 

dikembangkannya material komposit. Komposit adalah bahan 

kombinasi antara dua atau lebih komponen atau material yang memiliki 

sejumlah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh masing–masing 

komponen tersebut. Saat ini di Indonesia telah dikembangkan komposit 

dari serat alam, salah satunya serat ampas tebu (bagasse). Ampas tebu 

merupakan limbah dari proses pengolahan gula yang pemanfaatannya 

belum optimal. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Perkebunan 

Gula Indonesia (P3GI) ampas tebu yang dihasilkan sebanyak 32% dari 

berat tebu giling. Sebanyak 60% dari ampas tebu tersebut 

dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar, bahan baku 

kertas, industri jamur dan lain-lain. Diperkirakan sebanyak 40% dari 

ampas tebu tersebut belum dimanfaatkan (Rahman dan Kamiel, 2011).  

Pemanfaatan serat tebu sebagai bahan penguat material 

komposit belum optimal. Melihat dari potensi tersedianya bahan baku, 

maka penelitian ini diarahkan untuk memanfaatkan serat tebu dari 

limbah ampas tebu sebagai serat penguat material kampas rem. Serat 
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ampas tebu ini mulai dikembangkan penggunaannya selain mudah 

diperoleh juga dapat mengurangi limbah lingkungan, sehingga 

komposit ini mampu  mengurangi permasalahan lingkungan, memiliki 

sifat yang renewable, serta tidak membahayakan kesehatan. 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan bahan komposit 

dengan ukuran dan bentuk serta jumlah komposisi serat yang optimal, 

sebagai bahan dasar untuk memenuhi sifat mekanik yang lebih baik. 

Untuk mengetahui pengaruh komposisi serat pada komposit serat 

ampas tebu, dilakukan penelitian dengan memberikan perlakuan 

pengaruh komposisi serat terhadap komposit. Komposit yang 

digunakan dalam penelitian akan diteliti sifat mekaniknya melalui 

pengujian kekerasan, keausan, dan koefisien gesek. 

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengaruh 

besar dalam penggunaan komposit serat ampas tebu pada aplikasi 

tertentu. Komposit saat ini sudah dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

kampas rem, walaupun bahan dasarnya masih berupa serat non alam. 

Pada penelitian kali ini diharapkan bahan komposit yang dihasilkan 

dapat diaplikasikan dalam pembentukan produk-produk dengan kinerja 

yang lebih tinggi terutama produk kampas rem dengan bahan dasar 

serat alam. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menggunakan 

kampas rem dengan  campuran antara lain serat ampas tebu, phenolic 
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resin, barium sulfat, serbuk alumunium, kalsium karbonat dan 

blackcarbon. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh variasi serat ampas tebu terhadap koefisien 

gesekan kampas rem. 

2. Bagaimana pengaruh variasi serat ampas tebu terhadap keausan 

kampas rem. 

3. Bagaimana pengaruh variasi serat ampas tebu terhadap kekerasan 

kampas rem. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai, perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Pada penelitian ini bahan yang digunakan yaitu serbuk alumunium, 

barium sulfat (BaSO4), calcium carbonat (CaCO3), black carbon 

(hasil pembakaran tempurung kelapa), serat ampas tebu 

(bagasse), dan resin phenolic. 

2. Ampas tebu diasumsikan memiliki karakteristik yang sama di setiap 

pabrik gula. 
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3. Panjang serat ampas tebu yang digunakan berkisar antara 1 – 4 

mm dan disusun secara acak. 

4. Serbuk  alumunium didapatkan dari limbah gergaji di pasar besi 

kusumodilagan dan asumsikan memiliki karakteristik yang sama 

dengan limbah alumunium pada umumnya. 

5. Gaya pengepresan yang digunakan sebesar 7,5 ton pada suhu 120 

°C ditekan selama 10 menit. 

6. Suhu sintering yang digunakan sebesar 150 °C dalam waktu 30 

menit. 

7. Penelitian ini menggunakan alat uji kekerasan durometer dengan 

standar ASTM D2240 dan pengujian gesek pada kondisi kering, air, 

dan oli. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui nilai kekerasan pada kampas rem yang menggunakan 

serat ampas tebu (bagasse) pada campuran 1 gram, 2 gram, dan 3 

gram. 

2. Mengetahui pengaruh serat ampas tebu (bagasse) pada campuran 

1 gram, 2 gram, dan 3 gram terhadap tingkat ketahanan keausan 

kampas rem pada kondisi kering, air, dan oli. 
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3. Mengetahui pengaruh serat ampas tebu (bagasse) pada campuran 

1 gram, 2 gram, dan 3 gram terhadapa nilai koefisien gesek kampas 

rem pada kondisi kering, air, dan oli. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Bagi ilmu pengetahuan  

Memberikan sumbangan informasi tentang manfaat yang bisa 

digunakan dari hasil pengujian specimen yang telah dibuat.  

2. Bagi dunia pendidikan dan industri 

Memberi kontribusi terhadap material alternatif selain material yang 

sudah ada sekarang dengan kualitas yang lebih baik dan serta harga 

yang relatif murah. 

3. Bagi Bangsa dan Negara 

Membantu memberi solusi untuk mengurangi limbah ampas tebu 

dan membuat tambahan referensi untuk pemanfaatannya. 


