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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memfabrikasi bahan gesek menggunakan
bahan dasar serbuk tempurung kelapa yang dapat diterapkan pada kampas rem
kendaraan bermotor. Formula bahan gesek dasar terdiri-dari sekitar sepuluh
ingredient. Serbuk tempurung kelapa dipilih untuk mengganti grafit atau serbuk batu
bara. Pada dasarnya bahan gesek kampas rem tersusun dari pengikat, pengisi,
pemodifikasi gesek, dan serat. Pengikat, pengisi, dan penguat yang dipakai dalam
penelitian ini adalah berturut-turut SBR 1712, CaCO3 dan serbuk tempurung kelapa.
Spesimen dipersiapkan berdasarkan tahap eksperimen berikut: persen volume
masing-masing ingredient diukur, bahan-bahan dicampur dengan menggunakan
blender, di-cure pada 190 C selama 3 jam dan kemudian dipanasi pada 200 C selama
4 jam. Komposisi serbuk tempurung kelapa divariasi antara 10% sampai 30% dari
volume total mould dan diperhitungkan menggunakan pendekatan Golden Section.
Kadar unsur masing-masing bahan gesek diukur menggunakan energy dipersive xray spectroscopy (EDS). Morfologi permukaan bahan gesek kampas rem diamati
menggunakan scanning electron microscopy (SEM). Kekerasan permukaan diukur
menggunakan Rockwell Hardness Tester (Wilson M1C1), Acco Wilson Instruments
dan kekuatannya diukur menggunakan mesin uji tarik.
Kata kunci:bahan gesek, kampas rem, serbuk tempurung kelapa

PENDAHULUAN
Pangsa pasar bahan gesek di Indonesia sangat potensial, dimana pertumbuhan populasi
kendaraan bermotor sangat tinggi. Proyek-proyek masa depan seperti pembangunan busway,
monorail, dan subway juga memerlukan dukungan industri bahan gesek domestik dengan kualitas
bahan gesek yang baik dan harga terjangkau (Sutikno, 2008; Kiswiranti et al., 2009).

Gambar 1. Bahan gesek kampas rem
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Di Indonesia, banyak sekali limbah logam dan limbah organik yang dapat dijadikan bahan
baku bahan gesek, misalnya tempurung kelapa. Tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai
pengganti grafit pada pembuatan bahan gesek. Banyak negara-negara maju telah menghentikan
produksi bahan gesek asbes, karena bahan asbes dapat menyebabkan penyakit kanker (Sutikno,
2008; Kiswiranti et al., 2009;).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan komposisi (formulasi) pencampuran bahan
gesek yang optimum, untuk mempelajari sifat mekanik bahan gesek dan untuk menerapkan hasil
fabrikasi bahan gesek untuk mendapatkan umpan balik yang akan digunakan untuk meningkatkan
kualitas bahan gesek yang dihasilkan.
Produk bahan gesek yang sudah dipatenkan oleh China misalnya bahan gesek bebas asbes
WS-08, bahan gesek bebas asbes WS-45, bahan gesek semi logam WS-65, bahan gesek WS-85
dan bahan gesek WS 156 (Bijwe, 1997; Kato & Magario, 1994).
Bahan gesek yang sekarang ada di pasaran dapat dikelompokkan menjadi bahan gesek asbes,
bahan gesek non asbes dan bahan gesek semi logam. Bahan gesek asbes telah terbukti
menyebabkan penyakit kanker pada para pekerja di Industri dan konsumennya (Louis, 2004;
Jacko, 2003) dan debu yang diturunkan dari serat para-aramid dapat menyebabkan kerusakan
paru-paru (Cherie et al., 2000). Sedangkan bahan gesek semi logam apabila dipakai sebagai
lapisan gesek rem sepeda motor dapat menyebabkan kerusakan pada tromol. Oleh karena itu,
bahan gesek dari bahan organik perlu dikembangkan. Di sisi lain, industri pengolahan kelapa
menghasilkan berton-ton limbah tempurung kelapa. Dimana pada saat ini pemanfaatan tempurung
kelapa masih terbatas sebagai bahan bakar dan arang aktif (Hasbullah, 2001) dan bahan baku
pembuatan obat nyamuk (Partowiyatmo & Rustianto, 2000). Potensi lain pemanfaatan tempurung
kelapa adalah sebagai alternatif serat penguat bahan gesek karena tempurung kelapa tersebut
memiliki karakteristik fisik dan mekanik yang baik yaitu kekerasan dan kerapatannya tinggi, serta
serapan airnya rendah (Morshed, 2004).
METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, bahan-bahan yang digunakan merupakan kualitas industri (industrial
grade) yang terdiri-dari SBR 1712 (karet sintetis), rubber curing agents, serbuk tempurung
kelapa, calcium carbonate (CaCO3), serat logam (metal fiber mix), magnesium oksida (MgO) dan
bakelit.
Urutan prosedur penelitian digambarkan pada skema seperti ditunjukkan pada Gambar 2.
Pencampuran bahan gesek dilakukan berdasarkan persen volume dari volume total mould
(cetakan). Spesimen dipersiapkan dengan mencampurkan ingredient (komponen) masing-masing
formulasi menggunakan blender dan kemudian dicetak pada kondisi panas (cured) dengan mesin
pres panas (hot isostatic pressing) pada 190 C selama 3 j dengan tekanan 5 ton. Sampel hasil pres
kondisi panas ditunjukkan pada Gambar 3, dimana sampel ini sudah siap dijadikan spesimen
pengujian tarik. Kemudian spesimen dipanasi (post cured/heat treatment) pada 200 C selama 4 j
dan dipotong sesuai dimensi yang diperlukan untuk pengujian (Shojaei et al., 2007).
Untuk menentukan komposisi bahan gesek, spesimen dikarakterisasi menggunakan energy
dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Sedangkan untuk mengamati struktur mikronya, bahan
gesek dikarakterisasi menggunakan scanning electron microscopy (SEM), JEOL SEM 6460.
Selain itu, bahan gesek juga diuji kekerasannya menggunakan Rockwell Hardness Tester (Wilson
M1C1, Acco Wilson Instruments) dengan beban uji 60 kgf, diameter bola indentor 5 mm. Untuk
mementukan kekuatan tarik, spesimen bahan gesek diuji menggunakan mesin uji tarik (UCT
Series).
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Gambar 2. Skema prosedur penelitian.

Pada penelitian ini, komposisi serbuk tempurung kelapa dijadikan sebagai variabel tak gayut
(independent variable), dan sifat fisik dan mekanik bahan gesek sebagai variabel-variabel gayut
(dependent variables). Parameter-parameter fabrikasi lainnya, misalnya suhu dan lama
penekanan, besar tekanan, dan suhu perlakuan panas dan lama perlakuan panas, dianggap tetap
dan dijadikan variabel terkendali (controlled variables).
Komposisi serbuk tempurung kelapa divariasi antara 5%-25% dari volume total
pencampuran (mould), semua bahan lain selain serbuk tempurung kelapa juga diukur
komposisinya dalam persen volume tersebut. Setelah sampel bahan gesek diuji, data sifat fisik dan
mekanik bahan tersebut diperoleh.

Gambar 3. Sampel untuk pengujian kekerasan dan kekuatan tarik

HASIL DAN PEMBAHASAN
Styrene butadiene rubber (SBR) 1712 berperan sebagai matriks. Bersama bakelite AG, SBR
1712 juga berperan sebagai bahan pengikat. Selama proses curing, SBR 1712 bereaksi dengan
agent-nya. Pada penelitian ini, yang berperan sebagai rubber curing agents adalah asam stearat,
oksida seng dan sulfur. Serat logam yang terdiri-dari perunggu, kuningan dan oksida besi
berperan sebagai serat penguat bahan gesek. Sedangkan serbuk tempurung kelapa, kalsium
karbonat dan magnesium oksida berperan sebagai pemodifikasi gesek. Serbuk tempurung kelapa
digunakan untuk mensubstitusi bahan grafit atau serbuk batu bara. Pemilihan serbuk tempurung
kelapa berdasarkan pertimbangan bahwa karbon serbuk tempurung kelapa, grafit dan serbuk batu
bara memiliki karakteristik yang hampir sama. Ketiga-tiganya memiliki kandungan karbon.
Penentuan komposisi pencampuran dilakukan dengan metode pendekatan dimana pada tahap
awal beberapa sampel dibuat untuk mendapatkan data kualitatif berdasarkan pengamatan. Data
kualitatif tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membuat formulasi pencampuran. Kadar
serbuk tempurung kelapa divariasi dari 4.8 ml sampai dengan 10 ml dari volume total
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pencampuran 67.44 ml. Di dalam Gambar 4, matriks nampak jelas berwarna hitam dan serat
logam nampak terang.

(a)

(b)

Gambar 4. Hasil pengujian bahan gesek: (a) Foto SEM dari struktur mikro permukaan dan (b)
spektrum EDS.
Tabel 1. Kadar unsur dalam persen atom
Unsur
CK
O
Mg
Si
S
Ca
Cu
Zn
Mo
Unsur-unsur lain

Persen Atom (%)
49.70
16.87
3.34
2.04
1.48
5.47
4.98
4.04
8.76
3.32

Unsur C berasal dari SBR 1712 dan serbuk tempurung kelapa. Unsur O berasal dari MgO,
CaCO3 dan ZnO. Unsur Mg berasal dari MgO dan unsur Si berasal dari metal mix, SBR1712, dan
tempurung kelapa. Unsur S berasal dari sulfur, dan unsur Ca berasal dari CaCO3. Sedangkan
unsur Cu dan Mo berasal dari metal mix. Kadar masing-masing unsur seperti tergambar pada
spektrum Gambar 3, juga ditunjukkan secara kuantitatif dalam persen atom pada Tabel 1. Dapat
dilihat pada Tabel 1, unsur yang paling dominan adalah unsur C yaitu sebesar 49.70%.
Data hasil pengujian sifat-sifat mekanik bahan gesek yang terdiri-dari kekerasan, dan
kekuatan tarik ditunjukkan pada Tabel 2. Kandungan serbuk tempurung kelapa divarisi mulai
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dari 4.8 ml sampai dengan 10 ml. Sampel F3(B) mengandung serbuk tempurung kelapa sebanyak
4.8 ml, memiliki tegangan titik maksimum sebesar 1.02 MPa, tetapi sangat lunak. Sedangkan
sampel F3(E) mengandung serbuk tempurung kelapa sebesar 10 ml, memiliki tegangan titik
maksimum sebesar 1.67 MPa dan kekerasan Rockwell sebesar 40.8. Secara umum, penambahan
serbuk tempurung kelapa dapat meningkatkan sifat kekerasan dan kekuatan tarik bahan gesek.
Data hasil pengujian kekasaran permukaan/koefisien gesek, dan ketahanan aus dipublikasikan di
lain tempat (Sutikno et al., 2009).
Tabel 2. Data hasil pengujian sifat-sifat mekanik bahan gesek.
Kode Sampel
F3(B)
F3(C)
F3(D)
F3(E)

Kadar serbuk
tempurung kelapa (ml)
4.8
6
8
10

Kekerasan Rockwell
(HRR)
40.5
34.67
40.8

Kekuatan tarik
(Tegangan titik maksimum, MPa)
1.02
0.67
0.69
1.67

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Kami dapat menyimpulkan bahwa penambahan serbuk tempurung kelapa dapat
meningkatkan kekerasan dan kekuatan tarik bahan gesek. Tempurung kelapa dapat digunakan
sebagai pemodifikasi gesek pada kadar optimum 14.82% volume. Untuk meningkatkan kekerasan
dan kekuatan tarik bahan gesek tersebut masih dimungkinkan yaitu dengan cara memodifikasi
komposisi ingredient yang lain atau dengan mengoptimasi proses fabrikasinya.
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