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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern seperti saat ini masyarakat banyak yang menggunakan 

sepeda motor untuk alat transportasi. Peningkatan jumlah permintaaan masyarakat 

terhadap kebutuhan sepeda motor semakin banyak, sehingga sepeda motor pada 

saat ini bukan merupakan barang yang mewah lagi. Sepeda motor merupakan 

salah satu alat transportasi favorit pilihan masyarakat karena bisa menghindari 

kemacetan lalu lintas, belakangan ini sepeda motor juga merupakan alat 

transportasi yang marak digunakan untuk mudik lebaran. 

Penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi favorit dikalangan 

masyarakat hendaknya harus disertai degan perawatan yang baik juga, sepeda 

motor yang baik biasanya rutin diservis dan diganti oli secara berkala, serta 

menggunakan suku cadang atau sparepart original untuk mengganti komponen-

komponen yang mengalami kerusakan. Perawatan yang demikian mampu 

membuat sepeda motor kita menjadi lebih prima daripada motor yang jarang 

mendapat perawatan.  

Peningkatan jumlah produksi sepeda motor juga berpengaruh pada jumlah 

pengadaan sparepart ( suku cadang). Salah satu suku cadang kendaran yang perlu 

dilakukan penggantian adalah Sproket, terdapat dua produk sproket di pasaran, 

yaitu produk asli keluaran pabrikan resmi (original) dan sproket kualitas yang 

menyerupai asli disebut kualitas Kw atau imitasi.  
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Sproket merupakan salah satu komponen penting pada sepeda motor, 

bentuknya roda bergerigi yang berpasangan dengan rantai, tarack  atau benda 

panjang yang bergerigi lainnya. Sproket ini berguna sebagai tranfer tenaga dari 

mesin menuju ke penggerak belakang atau roda belakang (Anandita Budi 

Suryana, 2012). Sproket ini harus di cek dan dibersihkan secara teratur. Jika tidak 

dibersihkan, akan mempercepat kerusakan, sproket menjadi cepat aus, dan rantai 

menjadi terlalu longgar sehingga perlu mengganti dengan  sproket yang baru. 

Penggantian sproket original yang aus seringkali diikuti dengan penggantian 

rantai karena rantai dan sproket itu satu paket, jadi penggantiannya harus 

bersamaan. Berbeda dengan sproket buatan Cina yang penggantiannya tidak harus 

bersamaan dengan rantai. Kualitas dari kekerasan sproket berbeda-beda 

tergantung dari mereknya, ada sproket berkualitas tinggi dengan harga yang mahal 

dan ada juga sproket berkualitas rendah dengan harga yang murah.  

Harga sproket yang mahal tidak selamanya menjamin kualitas yang bagus 

dan keawetan dari sproket tersebut karena dalam pengoprasiannya komponen 

sproket selalu bergesekan dengan rantai dari sepeda motor,dari gesekan tersebut 

yang akan menyebabkan keausan dan berkurangnya umur pakai. (Abrianto, 

2007). 

Jenis keausan yang terjadi pada komponen sproket yaitu keausan adhesi dan 

abrasi, sedangkan umur pakai komponen sproket yang diteliti telah mengalami 

pemakaian selama 510 hari atau 29.003.299,2 siklus. Untuk umur pakai sproket 

sampai kondisi harus diganti, pemakaian selama 3,1 tahun atau 64.739.669,6.  

siklus. (Akuan, 2007).  
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Untuk mencegah keausan pada logam, maka logam perlu mendapatkan 

kekerasan pada bagian permukaan saja sedang inti tetap ulet. Untuk itu perlu 

dilakukan proses pengerasan permukaan (surface treatment). Jadi dalam hal ini 

pengerasan dapat dilakukan pada bagian-bagian tertentu saja sesuai kebutuhan dan 

fungsi alat tersebut. (Amanto, 1999).  Pengerasan permukaan untuk 

mengerasakan permukaan pada benda kerja (komponen) dilakukan dengan 

mendifusikan atom C, N dan lainnya kepermukaan.  

Perlakuan permukaan terdiri dari carburizing, nitriding, nitrocarburizing, 

carbonitriding, dan lain-lain. Pada bagian-bagian komponen tertentu atau khusus 

dari suatu mesin yang terbuat dari baja dirancang untuk menerima beban, gesekan, 

dan kekuatan endurance yang tinggi, tentunya dibutuhkan baja yang mempunyai 

sifat kekerasan yang sangat tinggi tetapi tetap memiliki tingkat keuletan yang 

tinggi, dengan proses carburizing di harapkan gabungan sifat mekanik antara 

keras dipermukaan dan ulet di bagian inti yang diinginkan dapat tercapai. 

Carburizing yaitu proses pemberian atau penambahan kandungan karbon 

yang lebih banyak pada bagian permukaan dibanding dengan dinding bagian 

dalam, sehingga kekerasan permukaannya lebih meningkat. Sedang pada bagian 

dalamnya diharapkan masih memiliki keuletan atau keliatan. (Palallo, 1995).  

Faktor utama penyebab yang mempercepat terjadinya keausan adalah 

adanya unsur debu yang menempel pada permukaan gesekan antara rantai dengan 

roda gigi. Padahal debu memiliki potensi yang kuat terhadap keausan karena debu 

bersifat abrasive. Oleh sebab itu pada komponen ini sering terjadi kerusakan yang 

harus dilakukan penggantian komponen baru (dibutuhkan  biaya yang lumayan 

mahal untuk membelinya). Berdasarkan pengoprasiannya komponen sproket 



4 
 

selalu bergesekan dengan rantai dari sepeda motor, gesekan tersebut dapat 

menyebabkan keausan dan berkurangnya umur pakai sproket sehingga 

perlu adanya perlakuan panas permukaan pada gerigi dan lembah gerigi 

sproket.  

Memahami persoalan diatas, maka peneliti mencoba untuk lebih 

meningkatkan kwalitas kekerasan dan keuletan sproket original agar lebih tahan 

aus melalui proses pack carburising dengan menambahkan unsur karbon dari 

serbuk arang kayu jati dan serbuk CaCO3. 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang bisa dirumuskan antara lain : 

a. Bagaimana pengaruh variasi temperatur Heat Treatment Pack 

Carburizing terhadap kekerasan sproket ? 

b. Bagaimana bentuk struktur mikro sproket sebelum dan sesudah proses 

Heat Treatment Pack Carburizing ? 

c. Berapa kedalaman difusi karbon pada sproket sebelum dan sesudah 

proses Heat Treatment Pack Carburizing ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variasi temperatur Heat 

Treatment Pack Karburizing terhadap perbedaan tingkat kekerasan 

sproket. 

b. Untuk mengetahui bentuk serta persentase struktur mikro pearlite dan 

ferrite pada sproket sebelum dan sesudah proses Heat Treatment Pack 

Carburizing. 
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c. Untuk mengetahui kedalaman difusi karbon pada sproket sebelum dan 

sesudah proses Heat Treatment Pack Carburizing 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengujian 

kekerasan dan struktur mikro logam. 

b. Sebagai acuan untuk penelitian tentang Pack Carburizing selanjutnya. 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang perlu diperhatikan dengan tujuan agar pembahasan 

lebih mengarah pada permasalahan dan tidak keluar dari permasalahan yang 

dibahas antara lain : 

a. Benda uji Sproket belakang sepeda motor original merek Z. 

b. Tidak membahas komposisi material dan umur sproket. 

c. Variasi suhu Pack Carburizing yang digunakan 850° C, 900° C, 950° 

C. 

d. Proses Pack Carburizing menggunakan arang kayu jati dan CaCo3. 

e. Proses Quenching hanya menggunakan air. 

f. Pengujian yang digunakan adalah uji kekerasan Rockwell (HRB) dan 

foto struktur mikro. 


