
Sprocket merupakan satu dari beberapa jenis transmisi yang sangat sering dijumpai dalam dunia 

mesin. Sprocket selalu berhubungan dengan rantai. Umumnya orang Indonesia 

mengenal sprocket dengan istilah gear atau roda gigi. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, 

mekanisme sprocket sangat berbeda dengan gear.  

Sproket merupakan roda bergerigi yang berpasangan dengan rantai, track, atau benda panjang yang 

bergerigi lainnya. ... Sproket yang digunakan pada sepeda, sepeda motor, mobil, kendaraan roda rantai, 

dan mesin lainnya digunakan untuk mentransmisikan gaya putar antara dua poros di mana roda gigi 

tidak mampu menjangkaunya. 

Lalu apa yang dimaksud dengan gear?  

Gear adalah sebutan untuk roda gigi yang bekerja pada suatu mesin yang fungsinya adalah untuk 

mentransmisikan daya. Gear merupakan bagian mesin yang bentuk sederhananya bergerigi, dapat 

berputar dan biasanya terhubung dengan gear lain untuk mengirimkan torsi. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saya mengetahui spesifikasi sprocket yang seperti apa yang 

digunakan di mesin saya?  

 

 

 

 

 

 

 



Transmisi rantai-sproket digunakan untuk transmisi tenaga pada jarak sedang. Kelebihan dari transmisi 

ini dibanding dengan transmisi sabuk-puli adalah dapat digunakan unutk mennyalurkan daya yang lebih 

besar.  

Roller chain (rantai) merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan power (daya) dari 

mesin melalui perputaran sprocket pada saat yang sama. Rantai mengait pada gigi sprocket dan 

meneruskan daya tanpa slip, jadi menjamin putaran daya yang tetap. Rantai sebagai penerus daya 

mempunyai keuntungan - keuntungan seperti: mampu meneruskan daya yang besar karena memiliki 

kekuatan yang besar, memiliki keausan kecil pada bantalan, dan mudah untuk memasangnya. Roller 

chain juga mempunyai efisiensi yang tinggi sehingga bagus digunakan dalam komponen mesin, terutama 

pada rangkaian timing dan penggerak roda 

Kelebihan: 

-         transmisi tanpa slip >>> perbandingan putaran tetap 

-         dapat meneruskan daya besar 

-         keausan kecil pada bantalan 

-         jarak poros menengah (antara belt dan gear) 

  

Kekurangan: 

-         tdk dapat dipakai utk kecepatan tinggi (max. 600 m/min) 

-         suara dan getaran tinggi 

-         perpanjangan rantai karena keausan pena dan bus 
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