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ABSTRAK 

 
Kepala merupakan bagian yang 

paling vital dari tubuh manusia karena di 
kepala terdapat beberapa indera manusia 
dan otak yang merupakan pusat berfikir, 
pusat keseimbangan, dan pusat dari 
segala aktivitas manusia. Sebagian 
masyarakat Indonesia belum memahami 
pentingnya hal ini, sehingga masih banyak 
pengendara sepeda motor menggunakan 
helm non standard yang tidak dapat 
melindungi kepala dari benturan. 

Tulisan ini melaporkan hasil pabrikasi 
model helm sepeda motor dari bahan 
komposit polimer GFRP yang diharapkan 
memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari 
helm non standard. Pada proses pabri-
kasi, helm komposit terdiri dari dua lapi-
san serat CSM, dan dicetak mengikuti 
kontur cetakan helm non standard meng-
gunakan  metode hand lay up. Penelitian 
ini dilakukan di Pusat Riset  Impak dan 
Keretakan  Jurusan Teknik Mesin Fakultas 
Teknik USU. Penelitian lanjutan akan 
dilakukan dengan membandingkan 
kekuatan tarik dari material helm non 
standard dan helm komposit. 
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Sepeda Motor, Komposit 
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PENDAHULUAN 

 
Salah satu penyebab cedera pada 

pengendara sepeda motor adalah ke-
lalaian pengendara yang tidak mengguna-
kan helm pada saat mengendarai sepeda 
motor, atau menggunakan helm namun 
yang tidak standard sehingga bisa me-
nyebabkan cedera pada kepala dan otak. 
Kepala merupakan bagian yang paling 
vital dari tubuh manusia karena di kepala 
terdapat beberapa indera manusia dan 
otak yang merupakan pusat berfikir, pusat 
keseimbangan, dan pusat dari segala 
aktivitas manusia. Sebagian masyarakat 

Indonesia belum memahami pentingnya 
hal ini, sehingga helm yang seharusnya 
berfungsi untuk melindungi kepala pada 
saat mengendarai sepeda motor pada 
umumnya hanya digunakan sebagai 
pelindung dari sinar matahari atau untuk 
lolos dari razia polisi. 

Beberapa kasus cedera kepala yang 
dapat dijumpai dalam kehidupan kita da-
pat menyebabkan luka memar dan pengo-
yakan, atau lebih parah bisa menyebab-
kan gegar otak atau keretakan tengkorak 
kepala. Keretakan tengkorak (skull 
fracture) bukanlah suatu kecelakaan yang 
dramatis, karena sebagaimana tulang 
lainnya, tulang tengkorak kepala juga da-
pat kembali membaik dengan sendirinya. 
Akan tetapi, bahayanya kalau pecahan 
tengkorak kepala tersebut menusuk ba-
gian kosong dan mengenai otak, maka 
bisa dipastikan terjadi kerusakan per-
manen pada otak. Dan manakala tekanan 
pada tengkorak kepala terpusat pada 
suatu permukaan kecil maka walaupun 
tidak terjadi keretakan pada tengkorak, 
namun pada bagian otak bisa saja telah 
terjadi pendarahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh para 
peneliti terdahulu dalam bidang cedera 
kepala dilakukan secara permodelan ele-
men hingga atau pengolahan data-data 
anatomi kepala manusia. Hal ini disebab-
kan oleh ketidakmungkinan kepala ma-
nusia yang masih hidup dijadikan sebagai 
objek penelitian secara langsung. Al-
Bsharat, A, et al menyelidiki pengaruh 
tekanan pada intracranial kepala manusia 
akibat pada tulang frontal secara per-
modelan elemen hingga. Penelitian Al-
Bsharat menghasilkan, tekanan coup/ 
contrecoup bertambah seiring dengan 
bertambah besarnya energi tekanan yang 
diterima kepala. Zhang, L, et al melakukan 
penyelidikan cedera pada otak dengan 
Wayne State University Brain Injury Model  
(WSUBIM) Versi 2001, dimana hasil pe-
nelitian tersebut menunjukan bahwa 
WSUBIM Versi 2001 dapat menghasilkan 
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mesh yang lebih baik untuk bentuk-bentuk 
anatomi termasuk detail dari struktur 
tulang muka. 

Sedangkan untuk penelitian helm 
dari bahan komposit telah dilakukan oleh 
Syam, B dan Hasrin yang meneliti helm 
untuk industri. Penelitian tersebut mem-
berikan informasi bahwa helm komposit 
lebih ringan dan lebih kuat dari helm 
standard yang ada di pasaran sehingga 
akan terasa lebih nyaman bila dipakai. 

Dengan dilandasi pada latar bela-
kang di atas dipandang perlu untuk me-
ngembangkan penelitian lebih lanjut dari 
helm industri dengan bahan komposit 
GFRP ke helm sepeda motor berbahan 
komposit GFRP sebagai sebuah produk 
rekayasa engineering yang ringan dan 
kuat sehingga dapat melindungi kepala 
maupun otak manusia dari bahaya 
cedera. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Bahan dan Peralatan 
Jenis helm non standard yang akan 

digunakan sebagai cetakan untuk mem-
buat helm komposit dapat dilihat pada 
gambar 1. Helm sepeda motor jenis ini 

masih banyak digunakan pengendara se-
peda motor di Indonesia. Peneliti meng-
asumsikan bahwa helm jenis ini belum 
memenuhi kategori standard, karena tidak 
terdapat label maupun sticker uji standard 
yang ditempel pada helm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Helm Sepeda Motor Non-
Standard 

 
Sedangkan peralatan yang diguna-

kan untuk pembuatan helm komposit 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 

 
Tabel 1. Peralatan untuk Membuat Helm Komposit 

No Alat-Bahan Jumlah Jenis Material Ket 

1 Helm non standard 5 buah polymer  

2 Matrix  3,0 kg BQTN 157 EX  

3 Serat  5 lembar Chopped Strand Mat 750 x 750 mm 

4 Katalis  1 botol Catalist/ Kay amake 1 s.d 1.5% 

5 Kuas pengoles 5 buah   

 
 
Metode Pembuatan Helm Komposit 

Langkah-langkah membuat helm 
komposit dimulai dari persiapan peralatan 
yang dilanjutkan dengan proses penceta-

kan, yang secara skematis dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Helm Komposit 
 

HASIL 
 

 Proses pembuatan helm komposit 
dapat dilihat dibawah ini : 
a. Dudukkan helm non standard yang 

berfungsi sebagai cetakan meng-
hadap keatas, lalu campuran resin 
dan pengeras dituang ke dalam helm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Penuangan resin 
 
b. Ratakan resin dengan menggunakan 

kuas dan kemudian letakkan lem-
baran serat yang  telah dipotong ke 
dalam cetakan. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4. Peletakan Serat Pertama 
 
c. Tuangkan campuran resin kembali ke 

atas lapisan serat pertama lalu 
letakkan  lembaran  serat kedua di 
atasnya dan tuangkan campuran resin 
di atas serat kedua tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Peletakan Serat Kedua 
 

d. Ratakan permukaan campuran 

 
1. Siapkan helm non standard sebagai 

cetakan  

 
2. Dudukkan helm menghadap ke atas, 

karena pencetakan dilakukan dari 
sebelah dalam helm 

3.  Setelah campuran resin dan pengeras 
merata (ditandai dengan perubahan 
warna), maka campuran tersebut 
dituang ke dalam cetakan 

4.  Ratakan resin dengan menggunakan 
kuas dan kemudian letakkan 
lembaran serat yang telah dipotong 
ke dalam cetakan 

 
5.  Tuangkan campuran resin kembali ke 

atas lapisan serat pertama 

 
6.  Letakkan lembaran serat kedua di 

atasnya dan tuangkan campuran 
resin di atas serat kedua tersebut 

7.  Ratakan permukaan campuran 
matriks dan serat kedua kembali 
hingga campuran tadi merata ke 
seluruh permukaan 

 
8.  Biarkan campuran membeku selama 

enam jam setelah itu buka cetakan 
dan helm komposit telah terbentuk 
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matriks dan serat kedua kembali 
hingga campuran tadi merata ke 
seluruh permukaan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Penuangan Resin Terakhir 

 
e. Biarkan campuran membeku selama 

enam jam setelah itu buka cetakan 
dan helm komposit telah terbentuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Helm Komposit 
 

Penelitian-penelitian mengenai kom-
posit memberikan informasi bahwa kom-
posit adalah bahan yang kuat dan ringan. 
Bahan ini diprediksi sangat cocok untuk 
helm sepeda motor yang selain harus kuat 
sehingga bisa berfungsi sebagai pelin-
dung kepala dan otak manusia, juga harus 
ringan dan nyaman dipakai. Sehingga 
pada masa yang akan datang produsen 
helm sepeda motor sebaiknya memper-
timbangkan pemakaian komposit dalam 
produk-produknya. 

 
KESIMPULAN 

 
1.  Dihasilkan helm komposit terdiri dari 

dua lapisan serat CSM, dan dicetak 
mengikuti kontur cetakan helm non 
standard menggunakan  metode hand 
lay up. 

2.  Material komposit adalah bahan yang 
kuat dan ringan sehingga diprediksi 
sangat cocok untuk helm sepeda mo-
tor yang nyaman dan tahan terhadap 
benturan. 

3.   Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 
membandingkan kekuatan tarik dari 
material helm non standard dan helm 
komposit. 
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