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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengetahuan akan bahan sangat penting dalam bidang industri khususnya 

manufacturing. Pengetahuan akan bahan dalam bidang industri sangat penting 

untuk mengetahui kualitas dari bahan yang akan digunakan dalam produksi. 

Pengetahuan bahan secara jelas dapat diketahui melalui teknik-teknik 

pembelajaran ataupun dalam mata perkuliahan, dalam hal perkuliahan mengetahui 

apa itu pengetahuan bahan dan menjabarkan manfaat dari mempelajari dari mata 

kuliah pengetahuan bahan, semua itu dapat dijelaskan maupun dipaparkan melalui 

praktikum.  

Praktikum pengetahuan bahan memiliki tujuan agar praktikan lebih jelas 

dan mengerti apa yang terdapat dalam perkuliahan. Praktikan juga lebih 

mengetahui kandungan yang terdapat dalam logam, mengetahui kualitas dari 

logam, serta mengetahui cara kerja alat-alat yang digunakan dalam praktikum 

pengetahuan bahan. Diharapkan dengan mengikuti praktikum pengetahuan bahan 

ini, praktikan lebih mendalami dan mengetahui dengan jelas teori yang ada dalam 

perkuliahan dan dapat menggunakan alat-alat untuk mengetahui sifat suatu bahan. 

Diharapkan juga praktikum ini dapat bermanfaat di dunia kerja. 

 

1.2 Permasalahan  

Permasalahan yang dibahas dalam laporan akhir ini adalah mengenai 

besarnya nilai kekerasan dari beberapa logam yang diuji dengan kekerasan, 

struktur logam dari berbagai komponen sepeda motor yang diperoleh dengan uji 

metalografi serta keuletan atau kegetasan dari logam yang diuji dengan uji impact.  
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1.3  Pembatasan Masalah 

 Adapun pembatasan masalah dalam penyusunan laporan akhir praktikum 

pengetahuan bahan ini adalah sebagai berikut:  

1. Percobaan yang dilakukan adalah uji kekerasan (menggunakan uji rockwell), 

uji metalografi dan uji impact (menggunakan uji charpy).  

2. Banyaknya data yang diambil pada 5 logam berbeda (1 buah logam 

alumunium, 1 buah logam tembaga dan 2 buah besi baja) dengan uji kekerasan 

(menggunakan uji rockwell) sebanyak 25 data dimana setiap logam 

mengalami 5 pengujian dititik yang berbeda. 

3. Struktur logam yang diteliti pada uji metalografi adalah logam yang berasal 

dari gear, piston RX King, piston vega, handle, dan kampas rem dengan 

pembesaran 400x. 

4. Specimen yang digunakan pada uji impact (menggunakan uji charpy) adalah 

batang alumunium dengan spesifikasi ADC 12 dan sudut awal (α) sebesar 90
o
. 

 

1.4 Maksud Dan Tujuan  

 Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir praktikum pengetahuan bahan 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui nilai kekerasan 5 logam, yaitu 1 buah logam alumunium, 1 buah 

logam tembaga dan 2 buah besi baja dengan uji kekerasan dengan 

menggunakan uji rockwell pada alat Rockwell Hardness Test. 

2. Mengetahui struktur dari 4 komponen sepeda motor, yaitu gear, piston RX 

King, piston vega, handle, dan kampas rem dengan menggunakan uji 

metalografi pada alat mikroskop metalurgi. 

3. Mengetahui berapa besarnya usaha yang dilakukan serta nilai impact charpy 

yang dibutuhkan untuk mematahkan specimen yang diuji dengan uji impact 

dengan menggunakan uji charpy pada mesin uji impact. 

 

1.5      Metode Penulisan 

Dalam penulisan laporan akhir praktikum pengetahuan bahan ini metode 

penulisannya dilakukan dengan melakukan pengujian (penelitian) dan dilanjutkan 
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dengan penganalisisan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun metode 

penelitian yang digunakan pada laporan akhir praktikum pengetahuan bahan ini, 

yaitu: 

1. Studi Pustaka 

 Data-data dan landasan teori didapat dari modul praktikum dan buku-buku 

pengetahuan bahan yang digunakan dalam perkuliajan dan didapat dapat 

dalam perpustakaan Universitas Gunadarma dan dari internet. 

2. Studi Lapangan 

 Pengambilan data dilakukan pada saat berlangsungnya praktikum pengetahuan 

bahan, dengan bahan dan alat yang sudah disediakan didalam Laboratorium 

Material Teknik. 

3. Gabungan 

 Dari studi pustaka dan studi lapangan memudahkan para praktikan untuk 

melakukan praktikum pengetahuan bahan yang dilaksanakan didalam 

Laboratorium Material Teknik ini. Dari studi pustaka para praktikan 

mendapatkan materi dan didalam studi lapangan melanjutkan materi yang 

diperoleh dalam perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, penyusun membagai 

penulisan menjadi 4 (empat) bab dan diperjelas dengan sub-sub bab. Adapun 

sistematika penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan hal-hal melatar belakangi 

pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan bahan beserta modul uji 

kekerasan, uji metalografi dan uji impact, masalah dan pembatasan 

masalah, tujuan penulisan, metode serta sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan studi literatur dari modul uji kekerasan, 

uji metalografi dan uji impact. 
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BAB III PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi cara penelitian praktikum (dengan menggunakan 

flowchart) beserta penjelasan dan analisa dari data yang diperoleh 

dari setiap pengujian.  

BAB IV PENUTUP  

Penulis menyertakan bab ini untuk mengemukakan kesimpulan 

dari hasil analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh 

pada setiap pengujian serta memberikan saran-saran yang kiranya 

dapat berguna bagi praktikum pengetahuan bahan berikutnya. 

 


