
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan di 

Indonesia karena dimensinya yang kompak sehingga sangat praktis digunakan 

terutama di daerah padat lalu lintas, selain itu sepeda motor merupakan alat 

transportasi yang efisien dalam penggunaan bahan bakar dan biaya perawatan.  

Seiring berkembangnya jaman dan semakin bertambahnya manusia maka 

kebutuhan akan sepeda motor semakin bertambah besar. 

Salah satu suku cadang yang ada di sepeda motor dan merupakan golongan 

suku cadang habis pakai (fast moving) yang harus dilakukan penggantian baru 

apabila masa pakainya telah habis dan sangat vital kegunaanya yaitu piranti 

penghenti laju (rem).  Salah satu bagian dari piranti penghenti laju yaitu sepatu rem 

yang berfungsi sebagai tempat kampas rem.   

Dengan terus meningkatnya sepeda motor yang beredar, maka terus 

meningkat pula kebutuhan penggunaan sepatu rem.  Produsen dari sepatu rem tidak 

hanya berasal dari industri besar saja, akan tetapi banyak juga industri kecil 

menengah yang memproduksi sepatu rem.  Akan tetapi dari segi kualitas dan 

volume produksi, industri kecil menengah kurang dapat bersaing dengan industri 

besar dikarenakan keterbatasan pengetahuan dibidang pengecoran logam. 

Salah satu cara untuk mengubah sifat logam yaitu dengan melakukan 

perlakuan panas pada logam tersebut.  Perlakuan panas pada logam dapat 

mengubah struktur mikro dari logam sehingga akan berpengaruh terhadap sifat 

mekanis dari logam. Dengan perlakuan panas dapat membentuk sifat logam sesuai 

dengan penggunaan dari logam tersebut. 

Oleh karena itu pada penelitian ini akan di teliti sifat mekanis dan struktur 

mikro dari sepatu rem dengan bahan dasar ADC12 yang diberi perlakuan panas 

dengan berbagai variasi waktu penuangan, pembentukannya melalui proses HPDC 

(High Pressure Die Casting). 



2 

 

 

 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pembahasan tentang perlakuan 

panas pada sepatu rem hasil pengecoran HPDC dengan bahan baku ADC12. 

Pengujian-pengujian yang akan dilakukan antara lain pengujian kekerasan, bentuk 

butir dan distribusi ukuran serbuk, pengujian densitas dan porositas serta struktur 

mikro. Sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa bermanfaat 

bagi dunia industri kecil dalam pembuatan sepatu rem dengan material ADC12. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penulisan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Mendapatkan data kekerasan, struktur mikro, dan porositas produk sepatu rem 

hasil pengecoran HPDC (High Pressure Die Casting). 

2. Membandingkan sifat mekanis produk sepatu rem ADC12 yang diberi perlakuan 

panas dengan produk sepatu rem ADC12 tanpa perlakuan panas. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis membatasi pada: 

1. Tekanan kerja yang digunakan dibuat konstan sebesar 7 MPa. 

2. Variasi temperatur tuang dilakukan pada 700
o
C, 750

o
C, dan 800

o
C. 

3. Perlakuan panas dilakukan dengan age hardening dengan artificial aging dengan 

temperatur 150
o
C selama 4 jam. 

4. Pengujian karakterisasi meliputi pengujian struktur mikro, kekerasan, dan 

porositas. 

5. Bahan dasar menggunakan material ADC12 milik PT. Pinjaya. 

 

1.4 Originalitas Penelitian 

Beberapa jurnal internasional dan thesis telah ditemukan penelitian tentang 

pengecoran ADC12 menggunakan metode HPDC (High Pressure Die Casting.  

Para peneliti melakukan penelitian tersebut untuk membuat produk suku cadang 

kendaraan bermotor seperti piston yang kemudian diberi beberapa perlakuan seperti 

penambahan grain refiner TiB, Mg, dan perlakuan panas age hardening.  Pada 

umumnya para peneliti menggunakan spesimen dengan bentuk tidak menyerupai 
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bentuk dari produk yang sesungguhnya terutama untuk suku cadang sepatu rem. 

Tugas akhir ini mencoba melakukan penelitian tentang pengecoran ADC12 

menggunakan metode HPDC yang kemudian diberi perlakuan panas age hardening 

dengan bentuk produk menyerupai bentuk produk sepatu rem yang ada di pasaran.  

Sepanjang penelusuran literatur yang ada ternyata pembuatan produk dengan 

bentuk menyerupai produk sepatu rem yang ada di pasaran merupakan penelitian 

baru yang belum pernah dilakukan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari referensi-referensi 

yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini. 

2. Asistensi dan Konsultasi 

Konsultasi mengenai materi tugas akhir dan masalah-masalah yang timbul saat 

pengambilan data dengan dosen pembimbing. 

3. Observasi Lapangan 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi PT. Pinjaya, 

Mojokerto, Jawa Timur untuk mendapat bahan baku material ADC12 dan 

informasi yang terkait. 

4. Pengujian Laboratorium 

Pengujian pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium Metalurgi Fisik 

Universitas Diponegoro dan di Laboratorium Proses Produksi Politeknik Negeri 

Semarang. 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Melakukan pengolahan data dan analisis berdasarkan hasil yang diperoleh 

setelah melakukan proses pengecoran HPDC pada material ADC12 yang 

kemudian dilakukan proses heat treatment serta menyajikan data hasil pengujian 

dalam bentuk grafik. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini tersusun dari bab satu 

pendahuluan, bab dua dasar teori, bab tiga metode penelitian, bab empat analisis 

data dan pembahasan, dan bab lima adalah kesimpulan. 

Bab satu berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, pembatasan masalah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  Bab dua berisi tentang dasar teori 

yang merupakan hasil dari studi literatur beberapa topik yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu cara pembuatan produk sepatu rem menggunakan metode 

pengecoran HPDC yang kemudian dilakukan pengujian karakterisasi berupa 

pengujian porositas, pengujian kekerasan, dan pengujian struktur mikro.  Bab 

empat berisi tentang hasil pengujian porositas, pengujian kekerasan, dan pengujian 

struktur mikro pada material ADC12 hasil pengecoran HPDC dengan variasi 

temperatur penuangan yang berbeda serta diberi perlakuan panas (age hardening), 

yang kemudian dilakukan analisis pada masing-masing hasil pengujian.  Bab lima 

berisi tentang kesimpulan untuk menjawab tujuan dari tugas akhir ini dan saran. 


