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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah 

penggunaan kendaraan bermotor sangat tinggi. Menurut data yang 

disampaikan oleh Badan Statistik Nasional (BSN), Indonesia menempati 

urutan ketiga populasi motor terbanyak di asia pada tahun 2015 dengan 

jumlah unit sebanyak 98,85 juta unit. Sedang kan menurut Asosiasi Industri 

Sepeda Motor, Indonesia (AISI). Pada tahun 2017 jumlah distribusi sepeda 

motor ke pasar domestik mencapai angka 5,886,103 unit. Data tersebut 

menunjukan bahwa perkembangan industri kendaraan bermotor di 

indonesia berkembang dengan pesat. 

Dengan semakin meningkatnya jumlah sepeda motor yang ada di 

masyarakat maka kebutuhan akan ketersediaan komponen atau suku cadang 

secara otomatis juga meningkat. Kondisi tersebut memicu munculnya 

industri – industri lokal (non pabrikan) untuk turut masuk dalam pasar 

industri kendaraan bermotor di segmen  komponen atau suku cadang. Suku 

cadang kendaraan bermotor yang diproduksi oleh industri lokal sering kali 

kita sebut dengan suku cadang imitasi.    

Suku cadang imitasi yang di produksi oleh industri lokal menjadi 

alternatif bagi para pengguna pengguna kendaraan bermotor karena 

harganya yang relatif lebih murah. Namun demikian, perlu diketahui bahwa 

antara suku cadang jenis original dan imitasi tentu memiliki karakteristik 

yang berbeda. Contoh komponen kendaraan tersebut adalah Sprocket . 

Sprocket adalah roda bergerigi yang berpasangan dengan rantai, 

track, atau benda panjang yang bergerigi lainnya. Sprocket berbeda 

dengan roda gigi ; sproket tidak pernah bersinggungan dengan sproket 

lainnya dan tidak pernah cocok. Sproket juga berbeda dengan pulley di 

mana sproket memiliki gigi sedangkan puli pada umumnya tidak memiliki 

gigi. Sproket yang digunakan pada sepeda, sepeda motor, mobil, kendaraan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Roda
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rantai&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Roda_gigi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulley&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_roda_rantai
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roda rantai, dan mesin lainnya digunakan untuk mentransmisikan gaya 

putar antara dua poros di mana roda gigi tidak mampu menjangkaunya. 

sprocket pada kendaraan adalah berupa roda bergigi yang bekerja 

berpasangan dengan rantai roda. Gear pada sepeda motor terdiri dari dua 

bagian, yaitu gear depan yang berukuran lebih kecil dan berfungsi sebagai 

penggerak (drive) dan gear belakang yang berukuran lebih besar dan 

berfungsi sebagai yang digerakkan (driven) biasa disebut gear set. Gear 

set digunakan untuk meneruskan tenaga putar antara poros depan dengan 

poros belakang bersama-sama rantai roda.  

komponen tersebut harus memiliki sifat kekerasan pada bagian luar 

atau permukaan dan memiliki sifat keuletan  pada bagian dalam, agar 

sprocket tersebut dapat bekerja secara maksimal. Pada komponen imitasi 

keadaan tersebut akan sulit dicapai, dipengaruhi oleh berbagai faktor 

misalkan, pemilihan material yang tidak diperhitungkan, tidak dikenai 

perlakuan lanjutan untuk memperoleh kualitas atau karaktristik yang hampir 

sama dengan komponen original, biaya produksi yang terbatas sehingga 

tidak mampu mendapatkan material dasar yang berkualitas. Dalam gambar 

1.1 ditunjukan posisi sprocket pada sepeda motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. posisi sprocket pada sepeda motor 

( Dokumentasi, 2013 ) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_roda_rantai
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin
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Salah satu cara untuk dapat meningkatkan kualitas komponen 

imitasi pada kendaraan bermotor dapat dilakukan pengerasan permukaan 

dengan cara memanaskan bagian permukaan hingga temperatur 900° 

celcius dengan cara pembakaran menggunakan api yang disemprotkan ke 

permukaan sprocket dan kemudian dilakukan Proses Quenching dengan 

media pendingin air, oli, dan udara untuk mendapatkan fasa keras, Fasa 

kerasnya adalah fasa Martensite. Bagian permukaan Sprocket, sehingga 

menghasilkan komponen yang mengalami peningkatan kekuatan terhadap 

gesekan. Pada komponen bagian dalam tetap mempunyai sifat keuletan 

yang baik dan memiliki nilai ketangguhan yang tinggi, hasil ini akan di 

bandingkan dengan Sprocket yang original yang kekuatan atau kekerasan 

permukaannya sama dengan hasil pengujian. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Melakukan pengerasan permukaan sprocket imitasi dan imitasi 

dengan cara proses quenching dengan media air, oli, dan udara, kemudian 

dari tiga media ini dibandingkan mana yang paling tinggi kekerasannya. 

Spesifikasi dan karakteristik Sprocket imitasi jika dibandingkan 

dengan Sprocket original. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh proses Quenching menggunakan media air, oli, 

dan udara terhadap sifat kekerasan sprocket imitasi. 

2. Mendapatkan hasil nilai kekerasan sprocket imitasi yang mendekati 

nilai kekerasan sprocket original dan tidak melebihi nilai kekerasan 

rantai. 

3. Membandingkan peningkatan nilai kekerasan nilai kekerasan yang 

terjadi terhadap ketiga jenis sprocket imitasi setelah dikenai proses 

Quenching. 
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4. Mengamati jenis struktur mikro yang terbentuk, baik sebelum maupun 

setelah proses Quenching. 

 

1.4 Ruang Lingkup Kajian 

1. Material yang di uji berasal dari komponen sprocket dari kendaraan 

bermotor original dan imitasi 

2. Proses perlakuan panas yang digunakan adalah Quenching pada suhu 

900° Celcius, Untuk mencapai temperatur austenite (Temperatur tidak 

stabil). 

3. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian komposisi material, 

pengamatan struktur mikro, dan pengujian kekerasan. 

4. Pengujian akan dilakukan di laboratorium Politeknik manufaktur. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yanguraiakan 

dalam beberapa Bab, dengan perincian sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang dan rumusan 

masalah, tujuan, ruang lingkup kajian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang informasi terkait 

Materi dsar yang mendukung untuk melakukan penelitian. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi metodologi 

penelitian, penjelasan skema instalasi pengujian, dan alat alat yang 

dibutuhkan untuk pengujian. 

4. BAB IV HASIL PENGUJIAN & ANALISIS, berisi tentang hasil 

pengujian & Analisa pada proses penelitian. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang didapat setelah melakukan penelitian. 

 

 

 


