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Menurut pengamatan peneliti, ada beberapa kelemahan yang dijumpai pada 
alat tambal ban dalam (benen) yang terdapat pada bengkel-bengkel tambal ban, 
diantaranya adalah : 1.Waktu yang diperlukan untuk menambal ban relatif lama. 
2.Pemanasan yang dihasilkan oleh pemanas yang menggunakan kompor tidak stabil. 
3.Waktu pemanasan tidak tetap. 4.Kekuatan penekanan sangat bergantung pada 
kekuatan penambal saat memutar lengan penekan. 5.Kurang bersih. Untuk 
~nendapatkan hasil tambalan yang baik disyaratkan; bahan talnbah dan ban dalam 
harus dapat menyatu dengan kuat pada bagian yang d.itambal. Hal ini dimungkinkan 
dengan jalan mengatur temperatur pemanasan, lama pemanasan dan kekuatan 
penekanan saat melakukan penambalan. 

Tujiian penelitian ini adalah untuk membuat peralatan tambal ban dalam 
(benen) kendaraan semi otomatis serta melahukan pengujian untuk menentukan 
temperatur, tekanan dan cvaktu penambalan ban dalam yang efektif dan efisien. 

Penelitian ini tediri dari beberapa tahap, yaitu tahap pembuatan dan 
pengajuan proposal, tahap perencanaan, pembelianipengadaan bahan dan peralatan, 
perakitadpembuatan model, pengujian dan penyempurnaan peralatan dan terakhir 
pembuatan laporan penelitian. 

Peralatan tambal ban dalam ini dapat digunakan pada seluruh perbengkelan 
otomotif yang telah mempunyai jaringan listrik bolak-balik 320 volt (PLN) dan 
kompresor. Dibuat dalarn ukuran yang relatif kecil dan dapat dipindah-pindahkan 
dengan mudah. Pembuatan dan pengujian peralatan ini dilakukan pada 
Laboratorium Motor Bakar Jun~san Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Padang. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: Dapat dibuat 
sebuah alat Tarnbal Ban Dalam ('Benen) Semi Otomatis yang efektif dan efisien. 
Penambalan ban dalam ukuran 6.40/6.95/700-11 untuk sedani'minibus yang paling 
efektif dan efisien diperoleh pada temperatur 135 k dengan lama pemanasan 
6 rnenit dan besar penekanan 15 kgicm" Penambalan ban dalam ukuran 10.00i900- 
950120 untuk truk yang paling efektif dan efisicn diperoleh pada temperatur 150 "C 
dengan lama pemanasan 6 menit dan besar penekanan 15 k9'cm2 Penarnbalan ban 
dalarn ukuran 3.25'300-17 untuk sepeda motor yang paling efektif dan etisien 
diperoleh pada temperatur 130 'C dengan lama pemanasan 6 menit dan besar 
penekanan IS kg/cm2. 



KATA PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 ini. 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan 
penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai 
oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja 
sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama 
dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan 
judul Rancang Bangun Alat Tambal Ban dalam Semi Otomoris, berdasarkan Surat Perjanjian 
Pelaksanaan Penelitian Nomor: 260154 1/KURutin/2003 Tanggal 05 Mei 2003. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut 
di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dan 
kornpleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian 
ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan 
kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pereviu usul dan laporan penelitian Lembaga 
Penelitian Universitas Negeri Padang, namun demikian karena sesuatu sebab teknis, penelitian 
ini belum dapat diseminarkan sehingga masukan dari dosen senior belum dapat ditampung. 
Sungguhpun demikian, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi 
objek penelitian, responden yang menjadi sarnpel penelitian, dan tirn pereviu Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor 
Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. 
Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat 
diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi 
lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

4. Latar Belakang 

Ban merupakan bagian dari kendaraan yang berhubungan langsung 

dengan permukaan jalan. Ban dipnakan untuk memikul beban dan meredam 

kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan permukaan jalan. Kerusakan 

yang te rjadi pada ban dapat mengakibatkan kendaraan tidak dapat dikendarai 

dengan baik. 

Umur pemakaian ban kendaraan sangat bergantung pada kondisi 

pennukaan jalan Ban yang be jalan di permukaan jalan yang jelek (kasar) umur 

pemakaiannya menjadi lebih pendek dibandingkan ban yang berjalan pada 

pennukaan jalan yang halus (ber-aspal). Di samping keadaan permukaan jalan, 

umur pemakaian ban juga dipengaruhi oleh beban yang dipikul oleh ban. Beban 

yang berlebihan atau posisi letak beban yang tidak berimbang akan menyebabkan 

ban beke rja secara berlebihan sehlngga ban bisa pecah. Tekanan angin ban yang 

tidak mengikuti anjuran pemakaian cenderung membuat ban mengalami keausan 

yang tidak merata seperti halnya j u g  jika setelan roda tidak tepat atau cara 

pengemudian yang kasar. 

Kerusakan pada ban juga tidak terlepas dari kemampuan ban dalam 

(benen) untulc mempertahankan / memelihara tekanan angin Karena udara 

didalam ban inilah yang sesungguhnya menahan berat kendaraan dan muatan. 



Pada saat mobil berjalan, ada kemungkinan ban dalam (benen) 

mendapatkan kerusakan atau tertusuk oleh sebab-sebab berikut : 

1 .  Pergerakan dari bagian ujung ban yang berhubungan dengan pelek bagan 

dalam. 

2. Celah antara pelek utama dan ring-nya. 

3. Celah yang terdapat pada tengah peIe k. 

4. Kepala paku keling pelek. 

5. Tekanan angin yang tidak sesuai. 

6. Pembebanan yang berlebihan. 

7. Tertusuk oleh benda-benda tajam. 

Jika ban dalam robek atau tertusuk, maka ban akan kempes dan 

kendaraan tidak dapat dijalankan Untuk itu ban dalam harus ditarnbal kembali 

jika robekan atau lobang bekas tusukan tidak terlalu besar. Hal ini tentu dapat 

menghemat biaya operasional kendaraan. 

Penam balan dapat dilakukan pada bengkel-bengkel tambal ban yang 

banyak terdapat dipin&ran jalan, dan tentu saja pengemudi ham menunggu 

untuk waktu yang cukup lama. Kadangkala tidak jarang pengemudi merasa 

kuatir ban dalarnnya terbakar, melihat banyaknya asap pada alat tambal ban atau 

melihat bagian ban yang tidak ikut ditambal terkena bagian yang panas dari alat 

penambal ban. 

Menurut pengamatan peneliti, ada beberapa kelemahan yang dijurnpai 

pada alat tambal ban dalam yang terdapat pada bengkel-bengkel tambal ban, 

diantaranya adalah 



1. Waktu yang diperlukan untuk menambal ban relat~f lama. Dari pengamatan 

peneliti pada beberapa bengkel tarnbal ban dalam kendaraan diperlukan 

waktu antara 15 - 25 menit untuk menambal ban dalam dari awal 

pemanasan h i n g e  selesai penambalan. 

2. Pemanasan yang dihasilkan oleh pemanas yang menggunakan kompor tidak 

merata pada permukaan ban dalam yang ditambal. Hal ini dapat dilihat dari 

bahan tambah yang tidak menyatu secara merata pada bagian ban &lam 

yang ditambal. 

3. Lamanya pemanasan yang dilakukan terhadap bahan tambah tidak terukur 

s e h n g p  cenderung berubah-rubah Jdca pemanasannya tidak cukup maka 

bahan tambah tidak &pat menyatu dengan baik dan jika pemanasannya 

terlalu lama maka ban dalam akan terbakar. 

4. Penekanan bahan tambah terhadap ban dalam relatif tidak tetap karena 

kekuatan penekanan sangat bergantung kekuatan penambal saat 

memutar lengan penekan. 

5. Kurang berslh, karena banyaknya asap yang d~hasilkan oleh pemanas. 

Untuk mendapatkan hasil tambalan yang baik disyaratkan bahwa bahan 

tambah dan ban dalam harus dapat menyatu dengan kuat pada bagian yanz 

ditambal. Hal ini dimungkinkan dengan jalan mengatur temperatur pemanasan, 

lama pemanasan dan kekuatan penekanan saat melakukan penambalan 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba untuk membuat sebuah alat 

tarnbal ban dalam yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan agar diperoleh 

hasil penambalan yang baik. 

I . . .  
.- . . ,- :* 6 , L..4',/- ::.:--;- 



B. Identifikasi hlasalah 

Ban yang dipakai kendaraan dapat dibagi dua macam, yaitu ban dengan 

ban dalam (tube) dan ban tanpa ban dalam (tubeless). Ban dengan ban dalam 

adalah ban yang paling banyak dijurnpai dilapangan. Ban ini biasa dipakai pada 

berbagai jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil dan lain-lain Selanjutnya 

ban tanpa ban dalam biasa dikenal dengan nama ban tubeless umumnya dipakai 

pada kendaraan-kendaraan pribadi. Untuk mempertahankan tekanan udara, ban 

tubeless dilengkapi dengan lapisan dalam (inner liner). 

Penawnan kerusakan yang te qadi pada ban dalam (benen) atau lapisan 

dalam (tubeless) tentu saja berbeda dan untuk ini tentu saja diperlukan jenis 

peralatan yang berbeda juga. 

C. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan-keterbatasan peneliti dari berbagai ha1 dalam 

melakulian penelitian hi, maka peneliti memfokus kan diri untuk membuat 

sebuah peralatan tambal ban dalam (benen) kendaraan semi otomatis sekaligus 

menentukan temperatur, tekanan dan lamanya waktu yang e f e h f  dan efisien 

untuk menambal ban dalam sepeda motor, sedanlminibus dan truk. Penelitian ini 

dilakukan pada Laboratorium Sistem Pemindah TeW - Jurusan Teknik 

Otomotif - Fakultas Teknik - Universitas Negeri Padang. 

D. Perumusan lMasalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan : Dapatkah Dibuat Sebuah Alat Tarnbal Ban dalam (benen) 

Kendaraan Semi Otomoatis yang efektif dan efisien ? 



E. Asumsi Penelitian 

Penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa : 

I .  Fasilitas listrik sebagai sumber energi pemanas aiat tambal ban telah tersedia 

pada hampir seluruh daerah. 

2. Penggunaan peralatan tambal ban dalam rnerupakan alternatif yang paling 

banyak digunakan untuk mengatasi kerusakan yang te jadi pada ban dalam 

kendaraan. 



BAB I1 

TI[NJ44UAN PUSTAKA 

A. Roda 

Roda merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga pada sebuah 

kendaraan yang befingsi untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan motor 

melalui p r o s  penggerak ke pennukaan jalan sehingga kendaraan dapat bergerak 

maju atau mundur pada permukaan jalm. 

Roda pada mobil dapat dibagi dua jenis, yaitu roda dengan ban dalam 

(tube type) dan roda tanpa ban dalam (tubeless type). Perbedaan kedua jenis 

terletak pada baplan tempat penampungan udara didalam ban. Tube type 

ddengkapi dengan ban dalam dan flap, sedangkan tubeless type dileng!!pi 

dengan lapisan dalam (inner linner). Sedangkan pada bagian lain kedua jenis 

roda ini sama-sama memiliki pelek, ban dan pentil (Toyota 1, ha1.2-34). 

18.nf(-\,ir* -j+/--<i 
TUM TYD. 1Danp.n Dan dalarnl 

Gam bar 2.1 Jenis Roda Pada Mobil 
(Toyota 1, ha1.2-34) 



B. Ban Dalam (Benen) 

1. Fungsi 

Fungsi ban dalam (benen) kendaraan adalah memelihara udara pada 

suatu tekanan yang konsbn untuk menahan berat kendaraan, penurnpang, dan 

beban yang lain. Karena itu ketahanan atau umur ban tergantung pada 

kemarnpuan ban dalam. 

Disamping itu ban dalam hams mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Bentuk ban dalam, ukuran, dan pentil harus dipilih s e h u b u n , ~  dengan 

jenis ban yang digunakan. 

b. Regangan yang kecil. 

c. Kebocoran udara yang minimum. 

d Mempmyai ketahanan yang kuat terhadap tusukan. 

e. Tahan terhadap keausan (Toyota 1, hal.2-3 5) 

2. Struktur 

Mahkota /-& 

/i" 

Samping +!f=& Samping 

!f@- Diameter 

Penampang 
I 

Gambar 2.2 Nama Bagian-Bagian Ban 
(Toyota 1, ha1.2-35) 



Naina tiap bagian ban diperlihatkan pada gambar 2.2 diatas. Biasanya 

karet sintetis yang digunakan di sini mengandung sedikit campuran karet alam. 

Ban dalam karet sintetis (Butyl rubber) lebih baik dari ban dalam dari karet 

alam, terutarna dalam ha1 kerapatan terhadap udara dan ketahanan terhadap aus 

dan panas. 

a Tebal (@uge) 

Ketebalan ban dalam diperlukan untuk memelihara kerapatan 

terhadap udara. Tekanan udara, diameter penampang dan regangan 

menentukan tebal ban dalam. Ada dua macam distribusi tebal ban dalam : 

1) Distribusi tebal yang sama pada mhkota, samping dan dasar. 

2) Distribusi tebal yang lebih tinggi pada dasar dari pada di Mahkota. 

Konstruksi terakhu dipakai karena ekspansi yang abnormal biasanya 

te j a& pada dasar (Dian Rakyat, 2000, hal. 1 1) 

b. Sarnbungan 

Ada dua macam sambungan : face to face dan overlapping (lihat 

gambar 2.3 dibawah). Sambungan face to face di produksi secara mekanis 

oleh suatu splicer, atau satu per satu secara manual dengan pisau listrik. 

C. Overlapping 

Gambar 2.3 Jenis Sambungan Ban dalam 
(Toyota 1, ha1.2-36) 



Overlapping type merupakan tipe penyarnbungan berdernpet antara 

bean uj ung yang disambung seperti terlihat pada gambar diatas. 

5. Kerusakmn Pada Ban dalam 

Ada dua jenis k n t u k  kerusakan yang te rjadi pada ban dalam, yaitu : 

a. Tertusuk 

Ban dalam yang tertusuk akan meninggalkan bekas lobang atau bekas 

sobekan pada bagian yang tertusuk. Tusukan pada ban dalam kendaraan 

dapat disebabkan oleh benda-benda tajam yang berasal dari luar ban 

kendaraan seperti kaca, paku, besi, kepala paku keling yang terdapat pada 

pelek dan lain sebagainya. 

b. Pecah 

Penyebab pecah ban dalam dapat berasal dari pergerakan dari 

bagian ujung ban yang berhubungan dengan pelek bagian dalam, celah 

antara pelek utama dan ring-nya, celah yang terdapat pada tengah pelek, 

tekanan angin yang tidak sesuai dan pembebanan yang berlebihan 

C. Pentil Ban dalam 

Pentil, seperti terlihat dalam gambar 2.4 berikut direncanakan untuk 

melekat dengzn baik pada ban dalam dan mencegah kebocoran udam Pemilihan 

pentil sedemikian rupa sehingga tidak hanya sehubungan dengan jenis ban, tetapi 

juga dengan model mobil. Ada pula pentil yang direncanakan khusus untuk ban 

tubeless (tanpa ban dalam). 

Berikut empat macam pentil yang dipergunakan pada ban dalam : 

1. Pentil karet (rubber valve) 

2. Pentil dasar karet (rubber base valve) 



3. Pentil dasar logam (metal base valve) 

4. Pentil pelek (rim valve) (Toyota I ,  hal. 2-36) 

(a1 Panril Kanr  Ibl P-nu1 Oaur Kmnt 

0.4- 

o u r  Lo- 

Icl Pentot 0 - r  Lopwn 

Gambar 2.4 Kontruksi Pentil (valve) 
(Chasis Step 2, ha1.2-36) 

Pada pantil dasar logam, b e a n  diantara cincin dan dasar logam d i h t  

dengan kuat oleh mur. Jika mur tidak kencang, ada kemungkinan bocor. Pentil 

karet dan pentil dasar karet dletakkan lansung pada ban dalam, rne@langkan 

kemungknan kebocoran udara. Pentil pelek &,ounakan untuk ban tubeless (tanpa 

ban dalam). 

Flap harus disisipkan diantara pelek dan ban dalam, dengan maksud agar 

ban dalam tidak te jepit diantara flens dan bead Rim band (semacarn sabuk karet 

yang dipasang pada pelek) harus dipasang untuk mencegah kerusakan ban dalam 

oleh kepala ruji Cjari-jari roda). 

Ada metode yang dipergunakan dalam pembuatan flap yaitu : metode 

pembungkusan (wrapping method), metode injeksi (injection method). Dalarn 



metode injeksi, suatu bahan mentah berbentuk sabuk dengan penampang oval 

ditekan kedalam cetakan k e m d a n  di vulkanisasi (diberi suhu dan tekanan 

tinggi). Dalam metode pembungkusan suatu bahan mentah berbentuk sabuk 

dengan penampang oval diletakkan di dalam mold Kemudian divulkanisasi 

setelah perrnukaannya ditutup dengan rapat dan kencang oleh suatu sabuk karet. 

Metode ini tidak sebagus metode injeksi, baik dalam efisiensi maupun mutunya. 

(Toyota 1, ha1.2-38) 

Pemeliharaan Ban 

Untuk menghindarkan kesukaran dan kerusakan ban, harus diperhatikan 

hal-ha1 berikut : 

1. Tekanan angin yang betul (cocok). 

2. Muatan seperti yang direkomendasikan. 

3. Pasangan yang betul dari ban ganda dan rotasi seperti direkomendasikan. 

4. Wheel alignment (setelan roda) yang betul. 

5. Pengemudian secara aman (berhati-hati), peng,waan ban yang selayaknya, 

pemeriksaan dan perbaikan yang diperlukan, penggunaan pelek yang betul. 

Tekanan Rendah (Kurang) dapat menyebabkan: Umur ban menjadi 

pendek; dalam ha1 pen,oaduan atau keluhan mengenai umur yang pendek, pertarna 

kali hams diperiksa tekanan anginnya. Keausan tidak rata, terutama keausan yang 

abnormal (abnormal abrasion) pada bagian shoulder. Ply-Cord akan terpotong 

dan terpisah dari karet. Keretakan pada side wall. Pemakaian bahan bakar 

bertambah boros pada kecepatan tinggi (diatas 100 ladjam). Dan yang terakhir 

tread akan terkelupas akibat gaya sentnfugal. 



Tekanan tinggi (lebih) akan menyebabkan kesukaran dan kemsakan 

yang berikut :Kerusakan mekanis dan lain-lain kesukaran, jugs rasa kurang 

nyaman waktu mengendarai (keras), slip ke samplng, irisan-irisan dan pecah 

karena tumbukan, keausan yang cepat pada b w a n  tengah dan tread 

Sewak-tu ban telah menjadi dingin, tekanan angin harus diperiksa dan 

dicocokkan lagi ketekanan standard (Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan 

ini tiap pagi bagi mobil-mobil komersil). Ban baru cendrung untuk membesar 

selama suatu jangka waktu permulaan yang tertentu dan memperbesar 

volumenya. Ini akan menurunkan tekanan angin, jadi dianjurkan untuk 

melakukan pemeriksaan lebih sering sampai ban itu be rjalan 3000 Km. Jangan 

menurunkan tekanan angin yang naik akibat pembanglutan panas selama mob11 

tersebut mash akan dipakai (misalnya ditengah pejalanan). Periksa terhadap 

kebocoran udara dari pentil, Valve core hams diganti barn bila terdapat 

kebocoran clan tutup pentil hams ada Tekanan angin dan ban cadangan sering 

kali lebih rendah dan tekanan standard. 

Untuk bejalan dengan kecepatan tin& tekanan angin harus 0,3 - 0,5 

Kg/cm2 lebih tinggi dari tekanan standard (hanya untuk mobil penurnpang). 

1Kg/cm2 = 14,22 psi = 715 mm Hg pada 0' C. Jika ban ganda (truk dan bis ) 

digunakan untuk be rjalan biasa, tekanan anan  harus dijaga dengan toleransi + 0,5 

~ g / c r n ~  terhadap tekanan standard h j u r k a n  untuk rnemeriksa tekanan angin 

paling sedilut setiap 10 hari. Sedangkan jika digunakan untuk kecepatan tinggi, 

tekanan a w n  harm dijaga pada + 0,l Kg/Cm dan hams diperiksa tekanan 

angin paling sedikit setiap 5 hari. (Dian Rakyat, 2000, ha1.7) 



Umur ban sangat dipengaruhi oleh beban. oleh karcna itu, adalah penting 

melakukan kontrol yang baik terhadap beban dalam hubungannya den,- tekanan 

angin. Tekanan standard dari ban berhubungan dengan model mobil yang 

bersanpkutan, dan dengan itu pula, beban yang direkomendasikan 

dispesifikasikan. 

Kerusakan dan kerugian akibat pembebanan lebih dapat berupa : 

Kelelahan cord, keretakan, irisan pelek, keausan tread cepat. Kerusakan lebih 

para dari yang disebabkan oleh tekanan tinggi (lebih) dengan beban normal.Jika 

terpaksa dengan beban lebih harap be jalan seperlahan mungkin. 

F. Penambalan Ban Dalam 

Penambalan ban dalam dengan meng,makan alat tambal ini 

memerlukan h h a n  tambah, lem, pemanas dan tekanan pada pennukaan ban 

dalam yang akan ditambah. 

Bagian ban yang akan ditambal harus dibersihkan terlebih dahulu dan 

minyak, deby air ataupun kotoran lainnya, kemudian diolesi dengan lem khusus 

penambal ban dan setelah itu baru ditempelkan bahan tarnbah sesuai dengan 

besar lobang yang akan ditutupi. 

Bahan tanbah merupakan bahan setengah jadi yang diolah dari karet, 

dimana jika bahan tambah tersebut dipanaskan dengan temperatur pemanasan 

yang tepat, bahan tambah tersebut akan menjadi lunak dan menyatu dengan 

bagian ban dalam yang akan ditambal. Penyatuan bahan tambah dengan bagian 

ban dalam yang ditambal akan menjadi lebih sempurna dengan bantuan 

penekanan pada bagian yang ditambal tersebut. 



Temperatur pemanasan dan besar penekanan bahan tambah harus diatur 

sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil penambalan yang baik dalam waktu 

yang sesingkat mungkin. 



BAB m 

METODOLOGI 

A. Kejelasan Rencana 

Penelitian ini tediri dari beberapa tahap, yaitu tahap pembuatan dan 

pengajuan proposal, tahap perencanaan, pembeliadpengadaan bahan dan 

peralatan, perakltanfpembuatan model, pengujian dan penyempurnaan peralatan 

dan terakiur pembuatan laporan penelitian. 

Peralatan tambal ban dalam yang akan dibuat ini dapat digunakan pada 

seluruh perbengkelan otomotif yang telah mempunyai jaringan listrik bolak-balik 

220 volt (PLN) dan kompresor. 

Peralatan dibuat dalam ukuran yacg relatif kecil dan dapat dipindah- 

pindahkan dengan mudah. Peralatan dirakit dengan memanfaatkan komponen- 

komponen yang ad- di pasaran. 

Pembuatan dan pengujian peralatan ini dilakukan pada Laboratorium 

Pemindah Tenaga - Jurusan Teknik Otomotif - Fakultas Teknik - Universitas 

Negeri Padang. 

B. Rancangan Konseptual 

Alat tambal ban dalam semi otomatis ini terdiri dari pemanas listrik, 

tabung penekan (terdiri dari silinder, piston dan karet piston), batang penekan, 

pengatur temperatur pemanasan , pengatur penekanan bahan tambah, pengatur 

waktu pernanasan dan ran*. 

Alat ini bekeja dengan bantuan energi listrik bolak balik dengan 

tegangan 220 volt sebagai sumber panas dan kompresor sebagai alat untuk 

mengkompres udara ke dalam tabung penekan. 



Waktu dan temperatur pemanasan dapat diatur densan jalan memutar 

pengatur yang terdapat pada bagian samping kanan alat tambal ban dalam semi 

otomatis ini. Sedangkan besamya penekanan batang penekan dapat diatur 

dengan jalan mengatur tekanan angin yang masuk dari kompresor ke tabung 

pene kan. 

Pengaliran arus listrik diatur sedemikian rupa sehingsa temperatur 

pemanas dapat dipertahan pada temperatur yang tepat untuk penambalan. Arus 

listrik akan berhenti mengalir jika temperatur yang diinginkan telah tercapai dan 

kembali mengalir jika temperatur lebih rendah dari yang diperlukan. Pengaliran 

arm listri k akan terhenti jika waktu penambalan telah habis atau penambalan ban 

dalam selesai dilakukan. 

Pengaliran arus listrik akan berlangsung secara otomatis setelah batang 

penekan mulai b e r ~ r a k  turn kebawah menekan bagian ban dalam yang akan 

ditambal. Selanjutnya batang penekan juga secara otomatis terangkat kembali 

keatas begitu d m  untuk penambalan habis. 



C. Susunan Rancangan 

Keterangan gambar : 1 = katup udara 
2 = katup udara dari kompresor 
5 = tabung penekan 
4 = sakelar utarna 
5 = batang penekan 
6 = pengatur waktu (timer) 
7 = pemanas 
8 = pengatur temperatur 
9 = ke sunber tegangan (PLN) 

Gambar 3.1 Susunan Rancangan Alat Tambal Ban dalam 
Semi Otomatis 

Jika pengatur waktu/timer (6 )  dan pengatur temperam (8) diset pada 

posisi ON, dan katup udara dari kompresor (2) dibuka hingga batang penekan 

menekan sampai ke ban &lam yang akan ditambal, maka alat tambal ban dalam 

ini mulai beke ja .  

Pengaliran arus listrik ke pemanas diatur oleh pengatur temperatur. Jika 

temperatur telah mencapai temperatur yang diinginkan, maka pengaliran arus 

listrik akan terhenti untuk sesaat sampai temperaturnya kembali turun. Dengan 

demikian temperatur pada pemanas dapat diatur secara tepat. Pengaliran arus 

listrik akan terhenti sama sekali jika timer OFF setelah lamanya waktu 

pemanasan telah terpakai. 



Disaat timer OFF, pada katup udara (1) terjadi perbeciaan tegangan, 

sehingga katup udara terbuka dan udara didalam tabung penekan terbuang 

keluar. Akibatnya tabung penekan dan batang penekawterangkat keatas dengan 

adanya gaya dari pegas pembalik pada tabung penekan. Dan proses penambalan 

ban dalam akan berakhir setelah bagian bawah dari batang penekan menekan 

sakelar utama pada posisi OFF. 

D. Rancang Detail 

1. Kontruksi Alat Tambal Ban dalam Semi Otomatis 

Tabung 
Penekan 

Batang 
Penekan 

Tern pat 
Pemasangan 
Slang kompresor 

Pengatur Waktu 

Pengatur 
Ternperatur 

Pengatur Tekanan 

Rangka Bawah 

Gambar 3.2 Konsruksi Alat Penambal Ban &lam 
Semi Otomatis Dilihat dari Sarnping 



Rangka Atas 4 

Tabung Penekan 

Batang Penekan 

Pemanas 

Pengatur 

Pengatur 

Pengatur 

Waktu 

Ternperatur 

Tekanan 

Rangka Bawah w 
Gambar 3.3 Konsruksi Alat Penambal Ban dalam 

Semi Otomatis Dilihat dari Depan 

2. Alat dan Bahan yang Diperlukan 

Untuk pembuatan alat tambal ban dalarn kendaraan semi otomatis ini 

diperlukan alat dan bahan sebagai berikut : 

a. Peralatan 

1) Gergaji besi 

2 )  Ragum 

3) Mesin bor 

I)  Mesin las listrik 

5 )  Kilur 

6) Siku-Siku 

7) Mistar Baja 

8) Dan lain-lain 

b. Bahan 

1) Unit penekan yang terdiri dan tabung silinder (cylinder 1inner)dengan 

diameter dalam (4) 90 mm dan tinggi 165 mm, piston, batang penekan, 



penekan serta pegas pembalik. Tabung silinder, piston dan batang 

penekan yang digunakan adalah tabung silinder, piston dan batang 

penekan mesin colt T 120. Penutup tabung silinder dibuat dari besi plat 

tebal2 mm dengan lapisan karet pada sisi tabung silinder atas. 

Sedangkan penekan dibuat dari plat ukuran 30 x 40 x 3 mrn. 

2) Unit pemanas yang digunakan adalah Elemen pemanas dengan daya 

350 watt berikut dengan termostat / bimetal 

3) Besi untuk rangka dibuat dari besi siku 3 inchi dan plat 2 mm 

4) Pengatur waktu (Timer) 30 menit 

5) Pengatur tekanan udara (Air pressure switch) 2 - 5 kg/crn2 

6) Switch ON/OFF 

7) Katup udara dan slang penghubung 

8) Kabel-kabel penghubung, dl1 

3. Pembuatan PrototipeiModel 

Pembuatan Alat Tambal Ban &lam Semi Otomatis dilakukan di 

laboratorium pemindah tenaga j urusan teknik otomotif Padang. 

a. Unit penekan 

Piston dan batang piston dipotong sedemikian rupa, sehingga dapat dibuat 

lebih ringan. Hal ini perlu dilakukan agar piston &pat dikembalikan ke 

posisi semula oleh pegas pembalik setelah penambalan selesai dilakukan. 

Penutup silinder bagian atas dan bawah dibuat dari plat 2 mm dengan 

ukuran 10 x 10 mm, dan masing-masing diberi lobang 4 buah untuk 

pengikatnya Penutup bagian atas dilengkapi dengan iobang-lobang untuk 

pemasangan katup udara dari kompresor dan katup udara ke air pressure 



switch. Sedangkan penutup silinder bagian bawah diberi lobang untuk alur 

batang penekan clan tempat pemasangan switch odoff  listrik. Setelah piston, 

batang penekan, pegas pembalik dan tutup silinder dipasangkan; pada ruang 

atas piston dimasukkan oli secukupnya untuk mencegah kebocoran udara 

antara piston dengan dinding silinder. 

Tutup silinder 

am - Tabung silinder 

Gambar 3.4 Tabung Penekan 

Gambar 3.5 Rangka dilihat dari samping 



Gambar 3.5 Rangka dilihat dari depan 

Rangka dibuat dengan menggunakan besi siku 3 inchi dan 

Qsambungkan dengan rnengb&n las listrik, sedangkan plat penutup 

dipasangkan dengan menggunakan las asetelin. 

c. Unit Pemanas menggunakan elemen pemanas listrik dengan daya 300 Watt. 

Dipasangkan pada rangka bagian bawah dengan menggunakan baut 

penplkat. 

d. Unit Pengontrol. 

Pengatur waktu (timer), pengatur temperatur dan pengatur tekanan 

dipasangkan sedemiluan rupa, sehingga memungkinkan &pat diatur melalui 

knop yang dipasangkan pada bagian sarnping rangka. 

4. Cara Pengoperasian Alat 

Berikut adalah cara penambalan ban dalam dengan menggunakan 

peralatan tambal ban dalam semi otomatis, setelah peralatan disambungkan ke 

sumber listrik dan kompresor : 



a. Bersihkanlah pemukaan ban dalam yang akan ditambal dari kotoran, 

minyak dan air. 

b. Oleskan lem pada bagian yang telah dibersihkan tersebut. 

c. Ambil bahan tambah yang akan digunakan secukupnya. 

d. Set pengatur temperatur pada temperatur yang dibutuhkan. 

e. Set pengatur waktu sesuai lama waktu yang diperlukan. 

f. Tempatkan ban dalam pada pemanas tepat dibawah batang penekan. 

E. Buka katup udara dari kompresor secara perlahan sehingga batang penekan - 
menekan pada bahan tambah yang akan digunakan sebagai penarnbal hingga 

udara keluar pada air pressure switch dan setelah itu tutup katup udara. 

Besar atau kecilnya penekanan diatur melalui air pressure switch. 

h. Biarkan alat beke rja sampai batang penekan kembali L-cara otomatis 

keatas. 

i. Dengan kembalinya batang penekan keatas berarti peke rjaan rnenambal 

telah selesai dilakukan 

F. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk menentukan temperatur, lama pemanasan 

dan besar penekanan yang efektif dan efisien dari alat penambal ban dalam 

(benen) yang peneliti buat. Pengujian dilakxkan terhadap ban dalam yang 

digunakan mobil jenis: sedan, minibus, truk dan sepeda motor. Kemudian data 

hasil pengujian dimasukkan ke dalam tabel berikut. 



Tabel 3.1. Hai l  pengujian penambalan ban dalam (benen) ....... 

No 

1 

2 

3 

... 

I Temperatur 
("C) 
... 
... 
... 
... 

Hasil Pengujian 

... 

... 

... 

... 

I Tekanan 
(lc.g/cm2) 

... 

... 

... 

... 

Waktu 
(menit) 

... 

... 

... 

. . a .  



B h B  IV 

TUJUAN DAN hL-tYFA4T PENELITLAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Membuat peralatan tambal ban dalam kendaraan semi otomatis. 

2. Menguji alat tambal ban dalam yang dibuat untuk menentukan temperatur, . 

tekanan dan waktu penambalan ban dalam yang efektif dan efisien. 

B. Manfaat Penelitian 

Hai l  penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan pada perbengkelan 

otomotif dalam melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang te jadi pada ban 

dalam (benen) kendaraan. 



BAB V 

HASU, DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Laboratoriurn Jurusan Teknik 

Otomotif - Fakultas Teknik - Universitas Negeri Padang terhadap Peralatan 

Tarnbal Ban Dalarn (Benen) Kendaraan yang peneliti buat didapat hasil sebagai 

berikut 

Tabel 4.1. Hasil pengujian penambalan ban dalam ukuran 6.40/6.95/700-14 
il'ntuk SedanLVIinibus 

/ Tekanan / No , j / Hasil Pengujian 
1 1 (wcrn2) ( Yktu Menit) , I l i  

I 

85 ! 20 I 10 I i 

i 2 j  90 I I 20 

i 5 
6 

7 

1 
I dalam dapat rnenyatu. j 2 0 1 tetapi permukaan ban 1 

10 

I 
130 10 I 20 I 

I I I 

1 1 ! 1 1 dalam terbakar I 

I 2 0 -  1 9 Bahan tambah d m  ban 1 j 12 / I35 
I dalam daoat menvaru, i 

Bahan tambah dan ban j 
1 3 1  9 5 I 20 10 

105 1 2 0 1 10 
110 2 0 I 10 I 

I 2 0 I 10 

tetapi permukaan ban 1 
dalam menyernbany I 

dalarn tidak menyatu I 

1 
Bahan tambah drn ban 
dalam dapat menyatu 

I I i I Bahan tambah dan ban 1 

i 

dengan baik 

Bahan tambah dan ban 
dalam daoat rnenvatu, 

115 I 

tetapi permukaan ban 1 
dalam rnengemban.~ 1 
Bahm tambah dan ban 1 
dalam dapat menyatu 1 
dengan baik. 

Bahan tambah dan ban 
dalam kurang menyatu 1 

10 

10 

8 1 120 

! 9 \  125 

8 

7 
6 
6 
6 
5 

13 / 135 i 20 

20 

20 

! 14 ' 135 20 
15 135 I 20 I 

16 , 135 1 15 
17 1 135 10 

I 18 ! 135 20 



Tabel 4.2. Hasil Pengujian Penam balan Ban Dalam Ukuran 10.001900-950120 
Untuk Truk 

/ No Tekanan 1 re:; 
( 1 

Hasil Pengujian 
(Kg/cm2) 

I 

Bahan tambah dan ban 

110 20 10 dalam tidak menyatu 

4 115 2 0 10 

1 5  I 

6 
7 
8 

1 l4 / 150 

I 
Bahan tambah dan ban 
dalam dapat menyatu 
dengan baik 

Bahan tambah dan ban 
dalam dapat menyatu, 
tetapi permukaan ban 
dalarn mengembang 
Bahan tambah dan ban I dalam dapat menyatu, , 
tetapi permukaan ban 
dalam terbakar 
Bahan tambah dan ban 
dalam &pat rnenyatu, 
tempi permukamban 
dalam mengembang 

120 
125 
130 
135 

2 0 I 10 
20 1 10 

I 

20 
20 

15 
15 

16 
17 

1 18 

20 
20 

150 

150 
2 0 

15 

150 

150 

10 
10 

9 1 130 

10 1 145 
I 

I 
11 / 150 

7 

6 
6 

12 

13 

h h a n  tambah dan ban 
dalarn dapat menyatu 
dengan baik 

5 

5 

150 

150 

10 2 0 
1 

1 10 
20 

1 
I 10 20 

20 1 9 

Bahan tarnbah dan ban 
dalam kurang menyatu 

20 8 



Tabel 4.3. Hasil Pengujian Penambalan Ban Dalam Ukuran 3.251300-1 7 
Untuk Sepeda Motor 

B. Pembahasan 

1. Penambalan Ban Dalam Ukuran 6.4016.951700-14 Untuk Sedan/h.finibus 

a Bahan tambah dan ban dalam dapat menyatu dengan baik pada temperatur 

antara 105 OC - 120 OC dengan besar penekanan 20 kg/cm2 clan lama 

pemanasan 10 menit Dengan Waktu 10 menit penambalan ban dalam tidak 

dapat dilakukan j ika temperatur kurang dari 105 'C atau temperatur 

dinaikkan lebih dari 120 OC. Pada kondsi t e r ~ r  permukaan ban dalam 

cenderung mengembang dan terbakar. 

No 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

Hasil Pengujian 

Bahan tambah dan ban 
dalam tidak menyatu 

Bahan tambah dan ban 
dalam dapat menyatu 
dengan baik 

Bahan tambah clan ban 
dalam dapat menyatu, 

Tem eratur Fc) 
8 5 
90 
95 

100 

105 
110 

115 

tetapi permukaan ban 1 
dalam mengembang 

Bahan tambah clan ban 
dalarn dapat menyatu, 
tetapi permukaan ban 
dalarn terbakar 
Bahan tambah dan ban 
dalarn dapat menyatu, 
tetapi permukaan ban 
dalarn mengembang 

Bahan tambah dan ban 
ddam dapat menyatu 
dcngan baik 

Bahan tambah dan ban 
dalam kurang menyatu 

Tekanan 
(Kg/cm2) 

2 0 
20 
2 0 
20 

20 
2 0 

2 0 

i 120 

Waktu 
(Menit) 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
15 
20 

10 

9 ,  

10 

I l 1  

10 

10 

10 

9 

8 

7 

6 
6 
5 

6 

125 

130 

1 

130 

l2  1 130 

13 

14 
15 

130 

130 
130 

I 130 

17 / 130 



b. Penambalan dapat juga dilakukan dengan baik pada temperatur 135 " jika 

waktu pemanasan dipersingkat menjadi 6 menit dan dengan besar 

penekanan diatur antara 15 - 20 kdcm2 

c. Penambalan yang paling efektif dan efisien diperoleh pada temperatur 

1 3 5 ' ~  dengan lama pemanasan 6 menit dan besar penekanan 15 kg/cm2 

2. Penambalan Ban Dalam Ukuran 10.00/900-950/20 Untuk Truk 

a. Bahan tambah dan ban dalam dapat menyatu dengan baik pada temperatur 

antara 120 OC - 135 OC dengan besar penekanan 20 kg/cm2 dan lama 

pemanasan 10 menit. Dengan waktu pemanasan 10 menit penambalan ban 

dalam tidak dapat dilakukan jika temperatur kurang dari 120 OC atau 

temperatur dinaikkan lebih dm 135 OC Pada kondisi terakhir permukaan 

ban dalam cenderung mengembang dan tehakar. 

b. Penambalan dapat j u g  dilakukan dengan baik pada temperatur 150 OC jika 

waktu pemanasan dipersingkat rnenjadi 6 menit dm dengan besar 

penekanan diatur antara 15 - 20 kg/cm2 

c. Penambalan yang paling efektif dan efisien diperoleh pada temperatur 135 

0 C dengan lama pemanasan 6 menit dan besar penekanan 15 kg/cm2 

4. Penambalan Ban Dalam Ukuran 325/30@17 Untuk Sepeda Motor 

a. Bahan tambah dan ban dalam dapat menyatu dengan baik pada temperatur 

antara 100 OC - 1 10 OC dengan besar penekanan 20 kg/cm2 dan lama 

pemanasan 10 menit. Penambalan ban dalam tidak dapat dilakukan jika 

ternperatur h a n g  dan 100 OC atau ternperatur dinaikkan lebih dan 1 10 OC 



Pada kondisi terakhir permukaan ban dalam cenderung mengembang clan 

terbakar. 

b. Penambalan dapat juga dilakukan dengan baik pada temperatur 130 OC jika 

waktu pemanasan dipersingkat menjadi 6 menit dan dengan besar 

penekanan diatur antara 15 - 20 kgicm' 

c. Penambalan yans paling e f e h f  dan efisien diperole h pada temperatur 

I30 OC dengan lama pemanasan 6 menit dan besar penekanan 15 kg/cm2 



BAB VI 

KESI31PULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh &pat disimpulkan bahwa : 

1. Dapat dibuat sebuah alat Tambal Ban Dalam (Benen) Semi Otomatis yang 

efektif dan efisien. 

2. Penambalan ban dalam ukuran 6.40/6.95/700- 14 untuk sedadminibus yang 

paling efektif dan efisien diperoleh pada ternperatur 135 'C dengan lama 

pemanasan 6 meni t dan besar penekanan 1 5 kg/cm2 

3. Penambalan ban dalam ukuran 10.00/900-950120 untuk truk yang paling 

efeh-tif dan efisien diperoleh pada temperatur 150 'C dengan lama 

pemanasan 6 menit Oan besar penekanan 15 kgicm2 

4. Penambalan ban dalarn ukuran 3.25i300- 17 untuk sepeda motor yang paling 

efektif dan efisien diperoleh pada temperatur 130 OC dengan lama 

pemanasan 6 menit clan besar penekanan 15 kg/cm2 

B. Saran 

I .  Sistem pengaturan temperatur pemanasan, lama waktu pemanasan dan besar 

penekanan ban dalam yang akan ditarnbal menggumkm tomb01 yang dapat 

diputar ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Dengan 

demikian untuk mendapatkan hasil penambalan yang baik, pengaturan tornbol 

pengatur hams diset pada angka yang tepat. 

2. Penekanan yang terlalu besar terhadap pemanas dapat merusak elemen 

pemanas. Untuk itu aturlah pembukaan katup udara secara perlahan-lahan 

sehingga sesuai dengan besar tekanan yang dianjurkan. 



3. Jagalah kebersihan permukaan pemanas, permukaan penekan clan permukaan 

ban dalam yang akan ditempel agar hasil penambalan yang diperoleh menjadi 

lebih baik. 
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