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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan didunia otomotif aspek keselamatan sangat lah di 

perhitungkan, karena didalam industri otomotif dalam bidang keselamatan selalu 

mengedepankan kenyaman konsumen. Salah satunya pada pelek sepeda motor, 

pemakaian bahan baku yang berkualitas tinggi tentu saja sangat di perlukan dalam 

membuat pelek sepeda motor. Penggunaan alumunium dan baja paduan sangat b 

agus untuk digunakan dalam pembuatan pelek sepeda motor. 

Agar mampu memiliki kekuatan biasanyaiialumunium dicampurkan  dengan 

usur unsur yang lainnya seperti : Unsur Magnesium (Mg), Seng (Zn) , Mangan 

(Mn), Tembaga (Cu), dll. Senyawa Zn (Besi) memiliki ketangguhan yang cukup 

kuat jika di gabungkan ke paduan, pada campuran unsur unsur yang sering dipakai 

menggunakan karbon (C)okarena karbon (C) mempunya sifat yang dapat 

menguatkan kekerasan pada bahan, kekuatan pada bahan dan kekuatan tarik pada 

bahan. Pada pelek kendaraan motor biasanya terbuatgdari baja campuran menengah 

dikarenaan  memiliki  karbon yang cukup. 

Unsur baja dan unsur karbon yang digunakan dalam memprodusi pelek 

kendaraan bermotor tidak selalu dipakai dalam hal ketangguhannya, sebab didalam 

komponen sepeda motor pelek berfungsi sebagai penahan bobot dari jalan raya. 

Dan ketika digunakan secara berlebihan dan selalu medapatkan bobot yang cukup 

kuat dipastikan pelek motor akan perubah bentuk ataupun mengalami penyok dan 

bisa patah. Selain dari bahan, desain juga sangat berpengaruh dari kekuatan pelek 

itu sendiri. pelek dengan desain yang tidak baik bisa menyebabkan keruskan pada 

pelek  sepeda motor. 

Cast wheel adalah salah satu jenis dari sebuah pelek, dimana pelek cast wheel 

banyak sekali di pakai oleh konsumen. Selain lebih sporty, pelek cast wheel juga 

terkesan lebih solid karena pembuatannya dengan proses cor (pencetakan logam) 

maka itu pelek jenis ini bisa dibuat dengan desain sesuka hati kita. Pada pelek cast 
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wheel yang sering mengalami kerusakan terdapat di bibir pelek atau pecahnya 

spoke jika menopang beban berlebih pada pelek cast wheel. Dalam proses 

pembuatan desain suatu pelek motor terdapat uji tumbukan yang harus dilakukan 

agar memenuhi syarat SNI untuk bisa digunakan oleh konsumen. Sebelum 

melakukan uji impact sebaiknya dilakukan analisis dengan menggunakan software 

untuk menentukan kekuatan pada desain pelek motor. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi pada desain pelek cast wheel sebelum 

uji impact yang sesungguhnya. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Pengujian impact merupakan suatu pengujian dengan cara memberi beban 

pada material yang akan diuji. Proses pengujian ini memerlukan desain pelek yang 

sangat matang, karena dengan desain pelek yang tidak baik akan mengakibatkan 

kegagalan setiap pengujiannya dan bisa mengakibatkan begitu banyak biaya, maka 

dari itu pengujian ini memerlukan simulasi analisa permodelan menggunakan 

software sebelum uji impact yang sesungguhnya untuk meminimalisir biaya. Oleh 

sebab itu rumusan masalah pada penelitin ini ialah sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang model pelek dengan menggunakan aplikasi 

software? 

2. Bagaimana ketahanan dari produk pelek yang diuji impact? 

3. Bagaimana respon pelek yang diuji akibat pembebanan impact? 

 

1.3. Batasan masalah 

 

Batasan masalah yang Akan di ambil dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Hanya jenis produk pelek cast wheel saja yang diujikan. 

2. Material pada produk pelek yang diujikan menggunakan Alumunium 

Alloy 6061-T6 dan juga material proyektil yang digunakan sebagai beban 

menggunakan Alumunium Alloy 6061-0. 

3. Tidak menganalisis tekanan pada ban  

4. Pengaruh suhu dan korosi tidak dimodelkan 
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5. Proses pengujian simulasi ini mengacu pada standar SNI 

6. Variasi kecepatan beban uji impact yang digunakan adalah 10 km/h, 15 

km/h, 20km/h. 

 

1.4. Tujuan penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Dapat memberitahukan batas maksimum tegangan dari rancangan desain 

produk pelek yang akan diujikan. 

2. Dapat mengetahui kekuatan material dari desain produk pelek  

3. Dapat mengetahui Factor of safety dari produk pelek tipe cast wheel 

4. Dapat mengetahui mana yang baik digunakan oleh konsumen dari desain 

produk pelek 5 spoke dan 6 spoke. 

  

1.5. Sistematika Penulisan  

 

Penulisan laporan skripsi ini diajukan sebagai suatu karya tulis yang terbagi 

menjadi beberpa Bab yang saling berhubungan. Adapun sistematis penulisan 

laporan penelitin ini ialah sebagai berikut: 

BAB 1: Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penilitian, serta sistematis penulisan. 

BAB II: Bab ini menguraikan teori studi literatur yang berkaitan dengan 

penelitian. 

BAB III: Bab ini menjelaskan langkah dan prosedur penelitan, peralatan dan 

bahan yang di gunakan. 

BAB IV: Bab ini memuat tentang data hasil penelitian yang dilakukan, analisa 

percobaan dan penjabaran dari penelitian. 

BAB V: Bab ini merupakan kesimpulan akhir berdasarkan hasil dari 

penelitian yang dilakukan serta saran untuk melakukan penelitian di kemudian hari. 

DAFTAR PUSTAKA 
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