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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada era sekarang dimana industri sudah semakin maju dan 

kompetisi produk semakin transparan serta inovasi-inovasi bermunculan 

demi mendapatkan hasil yang terbaik. Pembangunan dibidang industri pada 

hakekatnya adalah mengurangi ketergantungan pada negara-negara industri 

yang lain. Walaupun pada kenyataannya Indonesia masih banyak 

mengimport barang atau mesin-mesin dari luar negeri terutama sepeda 

motor yang mayoritas produksi Jepang. Namun di Indonesia telah mampu 

menyediakan suku cadang (spare part) dari jenis motor tertentu yang dibuat 

dan dihasilkan dinegeri kita sendiri dengan lisensi dari negara produk asal.  

Hal ini banyak memberi keuntungan-keuntungan tersendiri bagi negara kita 

karena akan terjadi peningkatan dibidang ekonomi dan peningkatan 

lapangan kerja. 

Di Indonesia industri assembly terutama pada suku cadang berperan 

sangat penting dalam menunjang pembangunan saat ini apalagi dengan 

bertambahnya persaingan terutama dibidang otomatif. Untuk  itu industri 

assembly (perakitan) memerlukan penanganan yang khusus dengan 

ditunjang tenaga ahli dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Pada perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang permesinan 

yang sangat pesat, banyak kemajuan yang dapat dicapai dalam teknologi 

permesinan tersebut. Perkembangan tersebut tentunya didukung dengan  
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modal dan keahlian (skill), sehingga orang-orang yang bermodal dan punya 

keahlian dalam bidang tersebut punya kemampuan untuk mengembangkan 

dan memperbanyak suatu produksi. 

Sebagai penelitian, penulis merasa perlu untuk membandingkan 

poros roda depan antara yang asli dan imitasi, sehingga dapat dibandingkan 

kualitas produksinya.  Bagi para pengguna hasil suatu produksi akan lebih 

berhati-hati dalam memilih barang hasil produk tersebut.  Maka dengan ini 

dapat memilih barang yang berkualitas lebih. 

 
1.2. Tujuan Penelitian 

Dengan  penelitian ini diharapkan sedikit banyak dapat diketahui 

sejauh mana kualitas baik fisis maupun mekanis dari kedua produk poros 

roda depan (Honda orisinil dan imitasi) sehingga dapat dibandingkan 

ketahanan produk dalam pemakaian. 

 
1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian tersebut dibagi menjadi dua yaitu:  

1. Manfaat Langsung 

Dapat diketahui secara langsung, prosentase komposisi kimia, harga 

kekerasan dan harga impact benda uji. 

2. Manfaat Tak Langsung 

Secara tak langsung data-data hasil penelitian ini dapat diambil 

manfaatnya bagi industri produsen itu sendiri dan konsumen pemakai 

dalam memilih produk suku cadang tersebut. 
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1.4. Batasan Masalah 

Dalam penelitian hanya akan diambil dua buah poros roda depan 

sepeda motor yang berlainan kualitas dan harga,  yaitu : 

1. Poros roda depan sepeda motor Honda orisonil. 

2. Poros roda depan sepeda motor Honda imitasi. 

Dalam pengujian meliputi tiga hal, yaitu : 

1. Pengujian kekerasan Vickers. 

2. Pengujian komposisi kimia. 

3. Pengujian impact. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dengan urutan 

sebagai berikut : 

1. Survey lapangan, untuk mendapatkan benda uji yang dibutuhkan sesuai 

dengan topik yang diambil. 

2. Melakukan pengujian dan pengamatan terhadap, kekerasan, dan uji 

impact di laboratorium. 

3. Study literature, untuk mendapatkan teori yang mendukung selama 

melakukan penelitian. 

4. Analisa dan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh selama 

penelitian. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian,  tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 
BAB II DASAR TEORI 

Dalam bab ini akan di bahas tentang tinjauan pustaka dan 

teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu meliputi tinjauan 

mengenai baja, pengaruh unsur - unsur paduan pada baja, sifat- 

sifat mekanis baja dan  sifat- sifat fisis. 

 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang diagram alir penelitian, penyiapan benda uji, 

pengujian meliputi pengujian  kekerasan, komposisi kimia dan uji 

impact. 

 
BAB IV DATA HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang data-data hasil penelitian mengenai 

pengamatan pengujian kekerasan, pengujian komposisi kimia. dan 

pengujian impact  
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BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai 

pengujian pengujian kekerasan, pengujian komposisi kimia dan 

pengujian impact.  

 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa data kuantitatif 

dari hasil pengujian dan pembahasannya serta saran sebagai bahan 

pertimbangan setelah melaksanakan penelitian. 

 




