
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang 

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini dengan diikuti 

kemajuan teknologi di berbagai bidang khususnya di bagian otomotif yang 

sangat pesat. Komposit merupakan gabungan dari dua material atau lebih 

yang memiliki sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material 

pembentuknya. Secara umum bahan komposit terdiri dari dua unsur yaitu 

serat (fibre) dan bahan pengikat serat yang disebut dengan matrik. Serat 

yang biasa digunakan adalah serat glass (fiberglass), karena fiberglass 

harganya cukup mahal maka digantikan dengan material yang lebih 

ramah lingkungan yaitu, serat alam. 

Serat alam yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah serat 

bambu, karena bambu masih sering dijumpai di indonesia. Penggunaan 

serat bambu sebagai pengganti fiberglass karena serat bambu lebih 

ramah lingkungan, selain itu bambu juga mempunyai sifat yaitu serat 

panjang dan rapat, lentur tidak mudah patah, dinding keras. 

Penelitian ini akan membuat kampas rem menggunakan serat alam 

yaitu serat bambu dan campuran bahan lainnya antara lain, serbuk 
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Alumunium, blackcarbon, kalsium karbonate, barium sulfat, dan 

menggunakan matrik phenolic resin dengan variasi serat 2 gram, 3 gram, 

4 gram. 

 

1.2  Perumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi serat bambu terhadap kekerasan 

kampas rem. 

2. Bagaimana pengaruh variasi serat bambu terhadap keausan kampas 

rem. 

3. Bagaimana pengaruh variasi serat bambu terhadap koefisien gesek 

kampas rem. 

 

1.3  Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana kualitas kekerasan pada kampas rem dengan 

variasi serat bambu (2 gram, 3 gram, dan 4 gram) yang menggunakan 

matrik phenolic resin. 

2. Mengetahui nilai keausan kampas rem dengan variasi serat bambu (2  

gram, 3 gram, dan 4 gram) yang menggunakan matrik phenolic resin. 
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3. Mengetahui nilai koefisien gesek kampas rem dengan variasi serat 

bambu (2 gram, 3 gram, dan 4 gram) yang menggunakan matrik 

phenolic resin. 

 

1.4  Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti adalah mengoptimalkan bahan-bahan yang sering 

dijumpai didalam kehidupan sehari-hari, dan untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian tentang komposit. 

2. Bagi pembaca adalah menberikan informasi dan menambah 

pengetahuan tentang komposit, sehingga dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian berikutnya. 

3. Bagi universitas adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi tambahan untuk penelitian bahan untuk mengajar tentang 

material komposit. 

 

1.5  Batasan masalah 

Dalam melakukan penelitian ini ada batasan masalah sebagai 

pedoman proses penelitian yaitu: 

1. Pada penelitian ini menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan 

kampas rem yaitu serbuk alumunium, barium sulfat (BaSO4), calsium 

carbonat (CaCO3), black carbon (hasil pembakaran tempurung 
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kelapa), serat bambu, dan matrik yang digunakan adalah phenolic 

resin. 

2. Suhu sintering pada proses kompaksi konstan dari awal pengepresan 

sampai akhir. 

3. Kampas rem menggunakan variasi serat bambu  (2 gram, 3 gram, 4 

gram) 

4. Pada penelitian ini menggunakan dua pengujian yaitu pengujian gesek 

dan pengujian kekerasan dengan Durometer. 

5. Panjang serat yang digunakan sebagai penguat pada penelitian ini 

menggunakan panjang serat berkisar 4-6 mm dan disusun secara 

acak. 

6. Gaya pengepresan menggunakan berat sebesar 7,5 ton pada suhu 

120°. 

7. Suhu sintering yang digunakan sebesar 150° dalam waktu 30 menit. 

8. Pengujian kekerasan menggunakan Durometer dengan standart 

ASTM D2240 dan pengujian gesek dilakukan pada saat kondisi kering, 

air, dan oli. 

  

 


