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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya kesadaran pengendara yang tidak memperdulikan kondisi 

kendaraan bermotornya seperti rutin ganti oli sehingga, banyak terjadinya 

kerusakan motor yang mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna dan 

meresahkan pengendara lain akibat asap motor yang berlebihan. 

Penyebab yang paling umum terkait asap putih adalah masalah ring piston. 

Ring piston merupakan komponen mesin yang sangat penting peranannya. Apabila 

ring piston mengalami kerusakan maka akan menyebabkan kebocoran gas sehingga 

tenaga mesin menjadi berkurang. Selain itu, oli akan masuk dan bercampur ketika 

proses pembakaran yang dapat mengakibatkan kegagalan mesin. Ring piston 

terbagi menjadi dua macam, yaitu ring kompresi dan ring oli. Ring kompresi 

berfungsi untuk merapatkan celah antara piston dan blok silinder agar tekanan 

kompresi besar, sementara ring oli berfungsi mencegah oli dari ruang engkol masuk 

ke ruang bakar. Bentuk ring ini tidaklah bulat sempurna, tetapi ada celah. Celah ini 

memungkinkan ring masuk pada silinder dengan diameter piston. Tapi, apabila 

kedua ring ini mengalami keausan, maka celah ring akan membesar. Akibatnya oli 

dari bak oli masuk kedalam ruang bakar. Biasanya terdapat gejala lain yang 

mengikutinya seperti tenaga mesin yang berkurang atau mesin sulit dihidupkan di 

pagi hari. 

Salah satu solusinya adalah harus mengganti satu set ring piston untuk 

mengatasi pembakaran tidak sempurna akibat kegagalan fungsi ring piston yang 

menahan oli yang masuk ruang bakar. Letak ring piston terletak pada jantung 

mesin. Untuk melakukan penggantian harus diakukan pembongkaran mesin atau 

overhoule, sehingga biaya perawatan kendaraan bermotor akan membesar. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada proposal penelitian ini untuk menyimpulkan 

material yang terbaik antara lain adalah : 

1. Bagaimana karakteristik struktur mikro dan kekerasan permukaan dari Ring 

Piston untuk merk A, Bdan C? 

2. Adakah perbedaan karakteristik dan komposisi bahan material? 

3. Bila terjadi perbedaaan, apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dengan pengujian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan  bahan dan 

pemahaman empiris mahasiswa tentang pengujian suatu bahan sehingga 

mahasiswa dapat mengembangkan diri dalam melakukan pengujian yang 

berkala besar dan tingkat kesulitan yang tinggi. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam 

pemilihan untuk konsumen dalam menentukan kualitas kendaraan yang ingin 

di beli. 

3. Sebagai bahan acuan dalam pemilihan bahan untuk industri kecil pengolahan 

logam sehingga dengan adanya pengujian material yang biasanya 

dipergunakan, dapat di ganti dan di modifikasi dengan komposisi material yang 

tahan terhadap suatu operasional mesin. 

 1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya dalam 

kandungan komposisi bahan material ring piston. 

2. Menjadi bahan perbandingan mahasiswa apabila ingin melakukan penelitian 

yang berhubungan dengan tinjauan kualitas bahan ring piston 

3. Menjadi bahan perbandingan konsumen terhadap merk yang ada di pasaran 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

1. BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, metode penulisan, 

sistematika penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang tinjauan pustaka (jurnal ilmiah), landasan teori sebagai telaah 

kepustakaan. 

3. BAB III : Metodologi Penelitian 

Berisi tentang tempat dan waktu pelaksanaan, bahan dan alat, waktu dan 

tempat penelitian, variabel penelitian, alur penelitian, metode. 

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian, laporan hasil analisis penelitian. 

5. BAB V : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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