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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Poros bisa dibagi menjadi dua bagian: poros trasmisi atau poros 

perpindahan dan poros dukung. Poros transmisi atau poros dukung 

adalah poros yang terutama digunakan untuk memindahkan momen 

puntir, dalam hal ini mendukung elemen mesin hanya suatu cara, 

bukan tujuan. Sedangkan poros dukung adalah poros yang khusus 

digunakan atau diperuntukkan mendukung elemen mesin yang 

bergerak. Pin piston bisa disebut poros dukung karena pin piston hanya 

mendukung elemen mesin yang bergerak yaitu piston atau bisa disebut 

torak. 

Pin piston adalah bagian dari elemen mesin yang berfungsi 

sebagai perantara yang dihubungkan pada piston. Pin piston hanya 

sebagai poros penghubung, yang menghubungkan piston atau torak 

yang bergerak yang terpasang pada batang penghubung atau engkol.  

Pin piston menghubungkan piston/ torak yang bergerak bolak 

balik dengan engkol yang berputar pada poros engkol dan 

memindahkan gaya aktif engkol ke piston/torak. Piston menerima 

tekanan dan memindahkan gaya melalui pin piston pada batang torak.     

Sifat-sifat suatu bahan dapat diketahui dengan melakukan suatu 

pengujian terhadap bahan tersebut. Sifat-sifat suatu bahan dapat kita 

ketahui seluruhnya dengan melakukan pengujian yang rumit dan 

panjang. Mengingat adanya keterbatasan dana dan keterbatasan waktu 
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maka pengujian yang dilakukan hanya beberapa jenis saja yang 

dianggap penting seperti pengujian kekerasan, pengamatan struktur 

mikro dan pengujian komposisi kimia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian 

sifat fisis dan mekanis terhadap pin piston menggunakan bantalan dan 

tanpa bantalan. 

 
1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil uji 

komposisi kimia, struktur mikro dan kekerasan pada spesimen pin 

piston menggunakan bantalan (Yamaha F 1ZR) dan pin piston tanpa 

bantalan (Tokei Genset dan Yamaha Yupiter Z). 

 
1.3. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa manfaat yang bisa 

diambil antara lain : 

1. Manfaat langsung 

Disini dapat diketahui secara langsung komposisi kimia, fasa struktur 

mikro dan harga kekerasan, foto struktur mikro, dari pin piston 

menggunakan bantalan dan tanpa bantalan. 

2. Manfaat tidak langsung  

− Bagi  konsumen, dengan penelitian ini maka konsumen dapat 

memilih produk mana yang lebih berkualitas baik dilihat dari sifat 

fisis dan sifat mekanisnya. 
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− Bagi produsen, dengan penelitian ini maka industri dapat lebih 

menjaga kualitas bahkan dapat menambah  kualitas produk yang 

ditawarkan kepada konsumen. 

 
1.4. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan memfokuskan masalah  

maka penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :  

1. Material yang diteliti adalah pin piston pada jenis motor bakar untuk 

kategori menggunakan bantalan dan tanpa bantalan, dengan rincian 

sebagai berikut : 

- Pin piston menggunakan bantalan : Yamaha F 1ZR. 

- Pin piston tanpa bantalan : Tokei Genset dan Yamaha Yupiter Z. 

2. Karena sangat banyaknya sifat khas yang dimiliki bahan logam maka 

untuk sifat-sifat bahan yang diambil adalah sifat fisis dan sifat 

mekanis,  melalui pengujian yaitu : 

- Pengujian komposisi kimia  

- Pengujian struktur mikro  

- Pengujian kekerasan 

 


