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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Sprocket  

Sprocket adalah salah satu komponen dari sepeda motor yang 

berpasangan dengan rantai yang digunakan untuk mentransmisikan gaya 

putar dari engine ke roda belakang. Pada sepeda bermotor, pembakaran 

pada mesin menghasilkan putaran yang diteruskan oleh kopling dari poros 

penggerak ke poros penerus. Poros penerus ini dihubungkan langsung 

dengan sprocket depan, dan putaran tersebut langsung dipindahkan sprocket 

depan melalui rantai ke sprocket belakang sehingga roda belakang bergerak. 

Jadi sprocket depan berfungsi sebagai pemindah putaran dari mesin ke roda 

belakang, yang seterusnya digunakan untuk menggerakan sepeda motor 

tersebut. Pada pemindahan daya dan putaran yang terjadi pada sepeda motor 

sprocket depan maupun sprocket belakang memiliki peran yang sangat 

penting sehingga material sprocket haruslah memiliki sifat-sifat tertentu 

seperti tahan terhadap gesekan (aus) dan memiliki ketangguhan yang cukup 

tinggi, Dalam gambar 2.1 ditunjukan posisi sprocket pada sepeda motor.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 posisi Sprocket dan Rantai pada sepeda motor  

( Dokumentasi, 2017 ) 

Sprocket banyak digunakan pada sepeda, sepeda motor, mobil, 

kendaraan roda rantai dan mesin lainnya digunakan untuk mentransmisikan 

Gear Belakang  

( Sprocket ) 

Rantai  
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gaya putar antara 2 poros. Sprocket berfungsi sebagai pemindah daya (daya 

putar dari mesin ke roda belakang), sehingga motor dapat bekerja secara 

optimal. Sprocket pada sepeda motor harus memenuhi syarat keunggulan 

produk sehingga dapat bekerja secara maksimal. Karena banyak sprocket 

yang beredar dipasaran memiliki kualitas yang kurang baik sehingga 

berdampak pada kerusakan part-part lain yang berhubungan dengan 

sprocket itu sendiri, seperti misalnya adalah rantai.  

Sprocket dapat dibuat dengan berbagai jenis material, untuk 

sprocket yang berukuran besar biasanya menggunakan Baja sebagai 

materialnya khususnya digunakan untuk pemindahan daya dengan ratio 

kecepatannya yang besar. Dan untuk sprocket yang berukuran kecil 

biasanya terbuat dari baja dengan menggunakan proses perlakuan panas 

pada bagian permukaan untuk menghasilkan ketangguhan yang dapat 

menahan getaran selain itu permukaan gigi dapat dikeraskan untuk 

mendapatkan ketahanan aus. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Sprocket 

( alibaba, 2019 ) 
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2.2   Rantai  

Rantai yang sebagai pemindah daya dari putaran gear box ke roda, 

punya peranan penting pada tunggangan. Makanya pengendara harus kenal 

lebih jauh mengenai jenis keberadaan peranti ini. Seperti kode atau angka 

yang tercetak di kemasan rantai. Sebagai pemilik motor, harus tahu arti kode 

itu agar tidak salah pakai rantai. 

 

Gambar 2.3 Rantai 

( Mapelootomotif, 2014) 

 

2.3  Austenite 

Fase austenite memiliki struktur atom FCC (Face Centered Cubic). 

Dalam keadaan setimbang fase austenite ditemukan pada temperatur tinggi. 

Fase ini bersifat non magnetik dan ulet pada temperatur tinggi. Kelarutan 

atom karbon di dalam larutan padat austenit lebih besar jika dibandingkan 

dengan kelarutan atom karbon pada fase ferit. Secara geometri, dapat 

dihitung perbandingan besarnya ruang intertisi di dalam fase austenite atau 

(kristal FCC) dan fase ferit (atau kristal BCC). Perbedaan ini dapat 

digunakan untuk menjelaskan fenomena transformasi fase pada saat 

pendinginan austenite yang berlangsung secara cepat. 

Selain pada temperatur tinggi, austenite pada sistem ferrous dapat 

pula direkayasa agar stabil pada temperatur ruang. Elemen-elemen seperti 

mangan dan nikel misalnya dapat menurunkan laju transformasi dari gamma 
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– austenite menjadi alpha – ferit. Dalam jumlah tertentu elemen elemen 

tersebut akan menyebabkan austenite stabil pada temperatur ruang. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.4. Struktur mikro baja pada fasa austenite 

( PhaseTrans, 2008 ) 

 

2.4.  Martensite 

Martensite adalah mikro konstituen yang terbentuk tanpa melalui 

proses difusi. Konstituen ini terbentuk saat austenit didinginkan secara 

sangat cepat, melalui proses pendinginan pada medium air. Transformasi 

berlangsung dengan sangat cepat, mendekati orde kecepatan suara, sehingga 

tidak memungkinkan terjadi proses difusi karbon. Transformasi martensit 

diklasifikasikan sebagai proses transformasi tanpa difusi yang tidak 

tergantung waktu (diffusionless time-independent transformation). 

Martensite yang terbentuk berbentuk seperti jarum yang bersifat sangat 

keras dan getas. 

Fase martensite adalah fase metastabil yang akan membentuk fase 

yang lebih stabil apabila diberikan perlakuan panas. Martensite yang keras 

dan getas diduga terjadi karena proses transformasi secara mekanik (geser) 

akibat adanya atom karbon yang terperangkap pada struktur kristal pada saat 

terjadi transformasi polimorf dari FCC ke BCC. Hal ini dapat dipahami 

dengan membandingkan batas kelarutan atom karbon di dalam FCC dan 

BCC serta ruang intertisi maksimum pada kedua struktur kristal tersebut. 
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Gambar 2.5. Struktur mikro baja pada fasa martensite 

( PhaseTrans, 2008 ) 

2.5. Diagram Besi – Karbon (Fe-C) 

Struktur mikro baja dapat dipahami melalui metalurgi baja karbon 

dengan diagram besi karbon (Fe-C). Gambar 2.5. menunjukkan 

transformasi fasa yang terjadi sebagai akibat dari perlakuan panas pada baja 

yakni pemanasan dan pendinginan. Pada pendinginan di bawah A1 akan 

mempengaruhi struktur mikro baja (Higgins, 1999).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Diagram fasa baja 

( Calphad, 2011 ) 
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2.6. Proses Perlakuan Panas 

Dalam rangkaian proses manufaktur, proses perlakuan panas 

dilakukan setelah benda kerja melewati berbagai rangkaian proses 

permesinan. 

Proses perlakukan panas merupakan proses untuk menentukan sifat 

dan karakteristik akhir dari suatu benda kerja. Proses perlakuan panas 

dilakukan dengan memanaskan material hingga mencapai suhu tertentu, dan 

kemudian mendinginkannya pada media dan kurun waktu tertentu. Proses 

tersebut dilakukan untuk untuk merubah sifat – sifat sesuai dengan fungsi 

dan kegunaan tanpa merubah bentuk dan dimensi benda kerja yang telah 

ada. Proses perlakuan panas dapat digunakan untuk mengembalikan dan 

memperbaiki sifat – sifat material yang hilang akibat proses manufaktur 

sebelumnya, seperti proses bending, welding, forming, rolling, dan lain 

sebagainya.  

Sebagian besar proses perlakuan panas dilakukan dengan 

pendinginan yang lambat atau memperpanjang waktu pada saat peningkatan 

suhu. Kondisi tersebut dilakukan untuk mencapai keseimbangan struktur 

dengan berpatokan pada diagram keseimbangan fase. Parameter yang 

mempengaruhi proses perlakuan panas antara lain suhu pemanasan, waktu 

penahanan dan media pendinginan. 

 

2.7.  Quenching / Hardening  

Proses ini dilakukan untuk memperoleh kekerasan pada baja dengan 

cara memanaskan baja di atas suhu kritis dan kemudian mendinginkannya 

secara cepat. Proses tersebut akan merubah struktur mikro menjadi 

martensite. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kekerasan 

akhir. Faktor pertama adalah suhu pemanasan. Suhu pemanasan pada baja 

karbon ditentukan berdasarkan prosentase kadar karbon. Berdasarkan 

diagram Fe-C, untuk baja hypotectoid (< 0,8% C) suhu pemanasan harus 

mencapai suhu kritis di atas garis A3, sedangkan untuk baja hypertectoid (> 
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0,8% C) suhu pemanasan harus mencapai suhu kritis di atas haris Acm. 

Dengan kata lain, suhu kritis tersebut dibutuhkan untuk 

menghasilkanstruktur austenite pada baja. Faktor selanjutnya yang 

menentukan nilai kekerasan akhir adalah proses pendinginan (quenching). 

Proses pendinginan akan merubah struktur austenitepada baja menjadi 

struktur martensite. Kecepatan pendinginan untuk baja dipengaruhi oleh 

media pendinginan. Media pendinginan dapat berupa air, soda, solar, oli dan 

minyak. Pemilihan media pendinginan yang tepat sangat bergantung pada 

prosentase kadar karbon yang terkandung. Kesalahan pada pemilihan kadar 

karbon dapat menyebabkan pecah (crack) pada material atau justru dapat 

menyebabkan nilai kekerasan tidak tercapai. 

 

2.8. Media Pendinginan 

  Pendinginan ( Quench ) dilakukan setelah logam melewati proses 

austenisasi. Dalam pemilihan media pendingin yang digunakan untuk 

mendinginkan baja tergantung dari komposisi kimia, ukuran dimensi 

komponen yang didinginkan, sifat akhir yang diinginkan. Ada beberapa 

macam media pendinginan yaitu: 

  2.8.1 Media pendinginan udara ( paksa ) 

 Pendinginan menggunakan udara paksa ( disemprotkan ke 

permukaan material ) akan memberikan laju pendinginan yang lebih 

lambat dibandingkan dengan media pendinginan air dan oli, sehingga 

sifat akhir yang didapat dari penggunaan media pendingin ini adalah 

ketangguhan, kekerasan, keuletan yang baik. Media pendingin ini 

biasa digunakan pada material baja perkakas yang membutuhkan 

kekerasan dan ketangguhan yang baik. 

  2.8.2 Media pendingin air (H₂O) 

  Pendinginan ini menggunakan air yang akan memberikan laju 

pendinginan yang cepat dibandingkan dengan menggunakan oli, 
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sehingga sifat akhir yang dihasilkan media ini adalah kekerasan dan 

kekuatan yang tinggi, tapi menyebabkan terjadinya konsentrasi 

tegangan dan relative getas. Dalam aplikasi media ini digunakan untuk 

meningkatkan kekerasan logam. 

  2.8.3 Media pendinginan oli 

Penggunaan media pendingin oli dalam proses perlakuan 

panas dapat memberikan lapisan karbon pada permukaan bidang 

benda kerja. Dalam menggunakan media pendinginan oli harus 

menggunakan media oli yang khusus yaitu oli yang memiliki 

viskositas yang tepat. Viskositas pada oli sangat berpengaruh dalam 

proses pendinginan 

 

 

 

  


