
TUGAS AKHIR 
 
 
 

 
PENGGUNAAN RESIN EPOXY DAN RESIN 

POLYESTER SEBAGAI BAHAN MATRIK 
PEMBUATAN KAMPAS REM 

 
 
 

 
 
 
 
 

Disusun : 
 

TRI MAULANA SIDIQ 
NIM : D200 050 159 

 
 
 

 
 

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 
FEBRUARI 2010 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi dalam segala aspek kehidupan saat ini 

semakin berkembang pesat, baik dalam dunia perekonomian, pendidikan, 

sosial, pembangunan, perindustrian, dan lain sebagainya. 

Bidang teknik mesin dituntut untuk lebih memahami dan dapat 

mengembangkan kemajuan teknologi dalam segala bidang agar dapat 

diterapkan dalam kehidupan manusia dan perkembangan dunia. Teknik 

mesin pada dasarnya adalah ilmu yang berhubungan dengan dunia 

mekanik seperti proses manufaktur, penggunaan material, konversi 

energi, pembangkit energi serta pengaplikasian termasuk didalamnya 

yaitu perancangan, pengembangan, dan pengoperasian semua jenis 

mesin dan spare part nya, baik pada bidang otomotif, industri, dan lain 

sebagainya. Bidang otomotif sangat erat kaitannya dengan teknik mesin, 

seperti perancangan sebuah spare part sepeda motor, contohnya 

perancangan dan pembuatan kampas rem. 

Kampas rem merupakan salah satu komponen kendaraan bermotor 

yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan 

khususnya kendaraan darat. Pada saat kendaraan berkecepatan tinggi 

kampas rem memiliki peranan yang sangat penting, bahkan keselamatan 

jiwa pengendara tergantung pada kualitas dari kampas rem tersebut. 
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Perlu diketahui bahwa dalam suatu perancangan harus 

memperhatikan kualitas, biaya produksi, ketersediaan bahan, dan ramah 

lingkungan, dimana kualitas akan berpengaruh pada performance dan 

lifetime, biaya produksi akan berpengaruh pada harga jual, ketersediaan 

bahan akan berpengaruh pada kelancaran proses produksi, sedangkan 

ramah lingkungan dapat berpengaruh besar pada kesehatan, kebersihan 

dan kelestarian lingkungan. Jika kualitas, biaya produksi, ketersediaan 

bahan, dan ramah lingkungan  bisa dirancang dengan sangat baik maka 

sebuah spare part dapat menguntungkan semua pihak dan lingkungan. 

Berdasarkan proses pembuatannya, kampas rem sepeda motor 

termasuk pada particulate composite. Komposit jenis ini, bahan 

penguatnya (reinforced) terdiri atas partikel yang tersebar merata dalam 

matriks yang berfungsi sebagai pengikat, sehingga menghasilkan bentuk 

yang solid. 

Bahan baku yang digunakan pada kampas rem standar umumnya 

terdiri dari serbuk aluminum, grafit, barium, alumina, asbestos, cashew 

dust, NBR powder, dan lainnya sebagai bahan penguat atau serat 

sedangkan bahan untuk matriknya atau pengikat adalah resin phenolic. 

Serat dalam komposit berperan sebagai bagian utama yang menahan 

beban serta memberikan sifat kekakuan, kekuatan, stabilitas panas dalam 

komposit. Matrik dalam komposit berperan sebagai pengikat serat dan 

mendistribusikan tegangan pada saat pembebanan. Bahan matrik yang 

sering digunakan dalam pembuatan komposit adalah matrik polimer, 

adapun jenisnya antara lain thermoset dan thermoplastic. Yang termasuk 
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thermoset antara lain epoxy, polyester, dan phenolic. Yang termasuk 

thermoplastic antara lain polyetylene, dan polypropylene. Berdasarkan 

uraian diatas, peneliti akan mengadakan penelitian mengenai penggunaan 

epoxy dan polyester sebagai bahan matrik pengganti phenolic pada 

pembuatan kampas rem karena polyester, epoxy, dan phenolic memiliki 

kesamaan yang merupakan matrik polimer yang berjenis thermoset.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Menyelidiki penggunaan resin epoxy, dan resin polyester sebagai 

bahan matrik pada pembuatan kampas rem.  

2. Mengetahui bagaimana perbandingan keausan, daya, koefisien 

gesek, suhu pengereman, waktu pengereman, dan kekerasan 

terhadap kampas rem yang menggunakan matrik resin epoxy, dan 

resin polyester, dan dibandingkan dengan kampas rem yang 

menggunakan matrik resin phenolic. 

3. Mengetahui bagaimana kualitas kekerasan kampas rem yang 

menggunakan matrik resin epoxy, dan resin polyester, dibandingkan 

dengan kampas rem yang menggunakan matrik resin phenolic. 

Pada penelitian ini, kampas rem yang menggunakan matrik resin 

epoxy dan resin polyester dibuat oleh peneliti, sedangkan kampas rem 

yang menggunakan matrik resin phenolic diwakili oleh kampas rem 
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indopart yang umum dipakai dipasaran, yang juga digunakan sebagai 

kontrol atau media pembanding. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi ilmu pengetahuan 

Memberikan sumbangan informasi tentang teori yang bisa 

digunakan dari hasil pengujian. 

b. Bagi dunia pendidikan 

Memberikan tambahan referensi untuk pembelajaran mengenai 

bahan alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti resin phenolic 

sebagai matrik pada kampas rem. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai, perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Bahan 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan bahan-bahan untuk 

pembuatan kampas rem yaitu kuningan, karbon, calsium carbonate, 

barite, ebonit powder, fiberglass, sedangkan matrik yang digunakan 

adalah resin epoxy dan resin polyester. 

2. Pengujian 

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan dua pengujian yaitu 

pengujian gesek kampas rem dan uji kekerasan Brinell. 


