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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari mudah sekali kita temukan 

peralatan yang terbuat dari alumunium,sebagai contoh rak piring,rak 

sepatu dan lain-lain.Demikian juga pada dunia otomotif,yaitu yang 

sering kita jumpai adalah velg sepeda motor maupun mobil.Velg 

racing alumunium adala salah satu contoh logam yang diterapkan 

dalam bidang otomitif. Dasar kami melakukan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kualitas dari velg racing aluminium  merk V-rossi 

tersebut,sehingga dapat diketahui ketahanannya dalam penggunaan 

dilapangan.Dapat juga memberi acuan pada produsen agar dapat 

meningkatkan kualitas velg yang dipasarkan kepada 

konsumen.Untuk konsumen agar dapat memilih velg yang sesuai 

dengan standart sehingga tidak membahayakan keselamatan diri 

sendiri maupun orang lain. Banyaknya terjadi kecelakaan sepeda 

motor ada yang diakibatkan oleh velg yang tidak mampu menahan 

beban karena kondisi velg tersebut tidak stabil, adapun faktor yang 

menjadi pendukungnya adalah kondisi jalan yang sangat panas 

dapat berakibat velg mudah oleng, kondisi jalan yang berlubang 

dapat mengakibatkan velg mudah pecah. 
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Sangat penting untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis suatu 

logam khususnya alumunium. Dengan mengetahui sifat fisis dan 

mekanis maka kita dapat menggunakan logam tersebut sesuai 

dengan kebutuhan tanpa mengesampingkan sifat dan kondisi logam 

tersebut. Untuk mengetahui sifat sifat logam tersebut kita lakukan 

beberapa pengujian, diantaranya pengujian tarik, uji impak, uji 

struktur mikro dan uji komposisi kimia. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana 

kualitas dari velg racing merk V.rossi , sehingga dapat diketahui 

ketahanan, mengamati dan meneliti dari velg racing merk V.rossi dan 

pengamatan ini meliputi: 

a. Pengamatan struktur mikro yang bertujuan untuk mengamati 

secara fisik struktur mikro dari velg racing. 

b. Pengujian impak bertujuan untuk mengetahui ketangguhan 

beban uji terhadap beban tiba tiba. 

c. Pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui keliatan benda uji. 

d. Pengujian komposisi kimia bertujuan untuk mengetahui 

komposisi dari benda uji. 
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Sehingga dapat diketahui sejauh mana kualitas dari velg V 

rossi,dengan perbandingan dari penelitan : 

1) Wahyu Tri.S (D 200050046) dengan judul Studi Bahan Velg 

Alumunium Yang Di Treatment Terhadap Sifa Fisis Dan Mekanis. 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang bisa diambil, yaitu sebagai berikut : 

a. Bidang akademik  

Penelitian ini bisa mengetahui secara jelas dan akurat sifat-sifat 

fisis, mekanis serta unsur-unsur kimia yang terkandung dari 

velg aluminium dan dapat juga dipakai sebagai pengayaan data 

pada mata kuliah yang berhubungan dengan material. 

b. Bidang industri 

Dari data-data hasil penelitian secara tidak langsung dapat 

berguna untuk ahli teknik dan perusahaan logam sebagai 

referensi agar dapat meningkatkan produk yang mereka buat 

selanjutnya. 
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1.4.  Batasan Masalah 

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan pada bahan 

velg aluminium, maka agar lebih fokus penelitian ini dibatasi pada 

beberapa hal yaitu: 

a. Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah velg aluminium 

merk Vrossi yang merupakan paduan (Al-Si-Cu). 

b. Pengujian dilakukan pada laboratorium yang memiliki suhu ruang. 

c. Pengujian meliputi : 

1. Uji tarik (JIS Z 2275) 

2. Uji impak (JIS Z 2202) 

3. Uji struktur mikro 

4. Uji komposisi kimia 

 


