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BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Baja Karbon 

Baja karbon merupakan logam paduan yang sangat banyak digunakan oleh manusia 

sebagai bahan baku pembuatan suatu perkakas, mesin ataupun komponen peralatan 

yang berkaitan dengan kehidupan. Karena penggunaanya yang cukup luas, maka 

banyak pihak melakukan klasifikasi untuk memudahkan dalam keperluan fungsi 

dari masing-masing jenis baja paduan. Klasifikasi yang dilakukan dengan 

membedakan cara pembuatannya, penggunaannya, kekuatannya, struktur 

mikronya, dan komposisi kimianya [8]. Berdasarkan komposisinya baja karbon 

dapat diartikan sebagai logam paduan yang menjadikan unsur besi (Fe) sebagai 

logam dasar berpadu dengan karbon dan beberapa campuran lainnya [9].  

Baja karbon memiliki kandungan karbon yang cukup beragam, rentang persentase 

karbonnya berkisar antara 0.2% hingga 2.1% berat menyesuaikan grade-nya. Selain 

karbon, beberapa unsur yang ada dalam paduan baja karbon diantaranya adalah 

silikon, sulfur, mangan, fosfor, oksigen, aluminium, dan nitrogen. Dari beberapa 

unsur pendukung dalam paduan baja karbon, unsur oksigen, aluminium,   dan 

nitrogen sangat sedikit komposisi yang terkandung didalamnya. Selain itu, untuk 

membedakan karakteristik dari beberapa jenis paduan baja karbon tersebut 

ditambahkan unsur dengan persentase tertentu diantaranya : mangan, krom, nikel, 

molybdenum, niobium, boron, vanadium, dan titanium. Karbon dalam baja adalah 

salah satu unsur pengeras yang bertugas mencegah dislokasi atau bergesernya kisi 

kristal (crystal lattice) pada atom besi [9]. Baja karbon sering disebut sebagai baja 

hitam karena dilihat secara fisik berwarna hitam, dan jneis logam paduan ini banyak 

digunakan untuk peralatan pertanian dan alat industri serta menjadi objek penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. Unsur-unsur paduan dalam baja karbon sengaja 

ditambahkan untuk merubah sifat mekanik sehingga memenuhi spesifikasi yang 

diinginkan [10]. 
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2.1.1 Jenis-jenis Baja Karbon 

Baja karbon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase kandungan 

karbonnya yang terkelompokkan menjadi tiga jenis. Pengelompokannya anatara 

lain yaitu, baja karbon rendah (Low Carbon Steel), baja karbon sedang (Medium 

Carbon Steel), dan baja karbon tinggi (High Carbon Steel). Adapun dari ketiga 

jenis baja karbon tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut [8] : 

1. Baja Karbon Rendah (Low Carbon Steel) 

Baja karbon rendah atau low carbon steel merupakan baja karbon yang 

mengandung kurang dari 0,2 % karbon. Baja jenis ini merupakan baja karbon 

yang paling mudah diproduksi diantara jenis paduan yang lain, mudah 

dilakukan proses manufaktur seperti machining dan pengelasan. Sifat 

mekanik baja karbon redah sangat ulet namun, kekerasannya sangat rendah 

dan sangat mudah mengalami keausan. Sehingga dalam aplikasinya, baja 

karbon rendah dapat digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan suku 

cadang atau komponen bodi mobil, struktur bangunan, pipa, struktur 

jembatan, kaleng kemasan, pagar rumah, dan lain sebagainya menyesuaikan 

spesifikasi. 

2. Baja Karbon Sedang (Medium Carbon Steel) 

Baja karbon sedang atau medium carbon steel merupakan baja karbon yang 

mengandung 0,2% - 0,6% karbon. Baja karbon sedang merupakan baja 

karbon yang memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan baja karbon 

rendah yaitu nilai kekerasannya lebih tinggi, kekuatan tarik yang tinggi dan 

nilai regangan yang besar. Namun, baja karbon sedang tidak mudah dilakukan 

proses machining dan lebih sulit dilakukan proses pengelasan. Baja jenis ini 

lebih mudah dilakukan proses pengerjaan panas serta dapat dilakukan proses 

pengerasan dengan baik. Baja karbon sedang aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari banyak digunakan sebagai poros (shaft), rel kereta, sprocket, roda 

gigi, pegas, baut (screw), dan suku cadang atau komponen mesin yang 

memperhatikan spesifikasi kekuatan tinggi. 
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3. Baja Karbon Tinggi (High Carbon Steel)  

Baja karbon tinggi atau high carbon steel merupakan baja karbon yang 

memiliki kandungan lebih dari 0,6% karbon. Baja jenis ini memiliki 

ketahanan terhadap temperatur yang tinggi dan nilai kekerasannya tinggi. 

Namun, baja karbon tinggi nilai keuletannya lebih rendah jika dibandingkan 

dengan baja karbon rendah dan baja karbon sedang. Baja karbon tinggi 

mampu menahan kekuatan tarik paling tinggi dan banyak diaplikasikan untuk 

peralatan perkakas (tools) sepertihalnya untuk palu, mata bor, tap, pembuatan 

kikir, mata potong, mata gergaji, dan pembuatan kawat baja serta kabel baja.  

2.1.2 Struktur  Mikro Baja Karbon 

Struktur mikro merupakan bentuk bangunan dalam dari suatu unsur atau 

senyawa. Suatu unsur atau logam paduan tersusun dari beberapa atom dan 

molekul yang membentuk strukur. Struktur mikro dari baja karbon sangat mudah 

dibuat atau diubah, sehingga dapat dikatakan bahwa baja karbon merupakan 

logam paduan yang memiliki banyak sifat mekanik. Untuk lebih jelasnya 

struktur mikro logam paduan dapat dilihat pada diagram fase dan perubahan 

struktur akibat perlakuan panas sebagai berikut [11] : 

1. Diagram Fase Fe-Fe3C 

Unsur-unsur paduan sepertihalnya Si, Mn, P, S, dan lain sebagainya dalam 

baja karbon tidak memberi pengaruh pada diagram fase. Sehingga diagram 

fase dapat digunakan tanpa memperhatikan keberadaan unsur tersebut 

dalam logam paduan. Titik-titik penting dalam diagram fase Fe-Fe3C yang 

dijelaskan dari Gambar 2.1 antara lain adalah sebagai berikut : 

A : Titik cair baja. 

B : Titik cairan yang berhubungan dengan reaksi peritektik. 

H : Padatan ⸹ berhubungan dengan reaksi peritektik, kelarutan karbon 

maksimum sebesar 0,1%. 
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J : Titik Peritektik, saat pendinginan austenite pada komposisi J, fase  γ 

terbentuk dari larutan padatan ⸹ dalam komposisi H dan cairan komposisi 

B. 

N : Titik transformasi dari baja ⸹ ↔ baja γ, titik transformasi 𝐴4 besi murni. 

C : Titik eutektik. Waktu pendinginan fase γ dengan komposisi E dan 

sementit dalam komposisi F terbentuk dari cairan komposisi C. Dimana 

fase eutektik disebut dengan ledeburit. 

E : Titik fase γ, berhubungan dengan reaksi eutektik. Titik dimana kelarutan 

maksimum dari karbon sebesar 2,14 %. Paduan logam pada titik ini dapat 

dikatakan sebagai baja. 

G : Titik transformasi baja γ ↔ baja α. Titik transformasi untuk 𝐴3 untuk 

baja. 

P : Titik yang menyatakan fase ferit, fase α, berhubungan dengan reaksi 

eutectoid. Kelarutan maksimum dari logam paduan sebesar 0,02 % 

karbon. 

S : Titik eutektoid. Dalam waktu pendinginan, ferit pada komposisi P dan 

terjadi sementit saat komposisi K atau sama dengan komposisi F 

terbentuk simultan dari austenite pada komposisi S. Reaksi eutektoid 

merupakan transformasi 𝐴1 dan fase perlit terbentuk dari reaksi 

eutektoid. 

GS : Garis hubungan antara temperature dengan komposisi, pada garis ini 

mulai terjadi pembentukan ferit dari austenite, garis ini dinamakan 

sebagai 𝐴𝑐𝑚. 

𝐴2 : Titik transformasi magnetik untuk baja atau ferit. 

𝐴0 : Titik ransformasi magetik untuk sementit. 
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Gambar 2. 1 Diagram Fase Fe-Fe3C 
Sumber : (Surdia, 1985) [11] 

Baja yang memiliki kadar karbon sama dengan komposisi eutektoid yaitu 

sebesar 0,8 % karbon, maka dinamakan sebagai baja eutektoid. Untuk baja 

karbon yang memiliki kadar karbon kurang dari eutektoid dinamakan sebagai 

baja hipoeutektoid, sedangkan baja yang kadar karbonnya kurang dari baja 

eutektoid disebut sebagai baja hipereutektoid. 
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Gambar 2. 2 Austenite (perbesaran x100) 
Sumber : (Surdia, 1985) [11]  

 

Gambar 2. 3 Ferrite α (perbesaran x500) 
Sumber : (Surdia, 1985) [11] 

 

Gambar 2. 4 pearlite (perbesaran x1000) 

Sumber : (Surdia, 1985) [11] 

 

Gambar 2. 5 Bainite (perbesaran x500) 
Sumber : (Surdia, 1985) [11] 
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Gambar 2. 6 Cementite (perbesaran x2000) 
Sumber : (Surdia, 1985) [11] 

 

Gambar 2. 7 Martensite (perbesaran x500) 
Sumber : (Surdia, 1985) [11] 

Pada gambar struktur mikro diatas menunjukkan struktur mikro baja apabila 

baja didinginkan sesuai dengan keadaan yang diinginkan berada di atas garis 

GS ( 𝐴3) dan garis SE (𝐴𝑐𝑚) yang terlihat pada gambar diagram fase Fe-Fe3C. 

Baja eutektoid pada titik S terjadi transformasi, yang membentuk struktur 

perlite. Pada baja hipoeutektoid terbentuk fase ferite yang mendekati besi 

dengan komposisi sama dengan P dan perlite. Untuk baja hipereutektoid 

terbentuk perlite dan cementite pada batas butirnya. 

2. Perubahan Struktur pada Perlakuan Panas 

Baja dalam kehidupan sehari-hari diharapkan memiliki kekuatan statik dan 

dinamik, mudah diolah, ulet, keras, tahan korosi, dan memiliki sifat 

elektromagnetik agar dapat diaplikasikan menjadi bahan kontruksi dan 

perkakas permesinan. Transformasi jika dilihat dari diagram fase dapat dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut : 

a. Baja pada titik transformasi 𝐴1, dibawah 𝐴1 merupakan ferite, dan austenite 

untuk di atas 𝐴1 atau berada di titik 𝐴3. 

b.  Baja pada titik transformasi 𝐴1 berupa austenite pada temperature kamar. 

c. Baja daerah austenite yang kecil, berupa ferit pada temperatur tinggi. 
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Baja yang tergolong dalam titik transformasi 𝐴1 berupa ferite yang dapat 

diubah bentuk strukturnya menggunakan perlakuan panas. Ferite memiliki 

bentuk struktur yaitu sel satuan kubus terpusat atau body centered cubic (BCC), 

yang memiliki tingkat kemuluran yang tinggi serta menjadi getas pada saat 

temperatur rendah. Austenit memiliki sel satuan kubus pusat permukaan atau 

face centered cubic (FCC), memiliki kekuatan tarik yang tinggi serta tidak 

getas pada temperatur rendah. Martensite merupakan fase larutan padat lewat 

jenuh pada karbon dengan sel satuan tetragonal pusat bodi atau body centered 

tetragonal (BCT), semakin tinggi tingkat kejenuhan dari karbon baja jenis ini, 

maka akan semakin keras dan getas strukturnya. Bainite merupakan jenis 

struktur yang memiliki sifat di antara martensite dan ferite. 

Tabel 2. 1 Fase dan Struktur Baja Karbon [11] 

 

Fase dan 

symbol 

Struktur Keterangan 

M
en

u
ru

t 
k
ri

st
al

 

Austenite (γ) 

Ferite (α) 

 

Bainite (α) 

 

Martensite (α’) 

FCC 

BCC 

 

BCC 

 

BCT 

Stabil dan paramagnetik pada temperatur tinggi. 

Berada bersama Fe3C (cementite), kelarutan 

padat terbatas, dan stabil di temperatur rendah. 

Terjadi hanya pada Fe3C dan struktur austenite 

metastabil pada pendinginan cepat. 

Unsur paduan yang larut dalam keadaan padat 

dan fase metastabilnya terbentuk karena 

pendinginan cepat. 

M
en

u
ru

t 
k
ea

d
aa

n
 Perlite 

Widmanstaetten 

Dendrite 

Sorbite 

Trostite 

 Tersusun ferite dan Fe3C. 

γ dan α dalam orientasi ferite. 

Bentuk struktur bercabang. 

Bentuk perlite halus. 

Bentuk bainite 

Catatan : FCC = Face centered cubic, BCC = Body centered cubic, BCT = Body 

centered tetragonal. 

Sesuai dengan keberagaman struktur dari baja karbon, maka dapat diperoleh 

kekerasan dan keuletan yang dibutuhkan untuk spesifikasi tertentu. Faktor 
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yang menentukan kekuatan tersebut diantaranya adalah jenis fase, kandungan 

unsur paduan dalam fase, jumlah fase, ukuran dan bentuk fasenya. Untuk 

mendapatkan spesifikasi baja yang diinginkan dibutuhkan perlakuan panas 

yang sesuai dengan komposisi kimia yang ada pada logam paduan. 

2.1.3 Sifat Mekanik Baja Karbon  

Sifat mekanik suatu material merupakan kemampuan menahan beberapa jenis 

beban yang dikenakan terhadap material tersebut. Beban-beban yang dimaksud 

adalah beban tarik, tekan, bending, kejut, geser, puntir, dan beban kombinasi dua 

atau lebih jenis pembebanan. Sifat-sifat mekanik yang dimiliki oleh material 

bahan logam paduan antara lain adalah sebagai berikut [8] :  

1. Kekuatan (strength) merupakan kemampuan material bahan untuk menerima 

tegangan tanpa terjadi permasalahan yang menghilangkan fungsi dari 

material tersebut. Kekuatan yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis dan ini 

tergantung pada beban apa yang bekerja, antara yaitu dilihat dari kekuatan 

tarik, geser, tekan, puntir, dan bending. 

2. Kekerasan (hardness) merupakan kemampuan bahan dalam menahan 

goresan, pengikisan (keausan), dan tekanan (penetrasi) dari indentor. Dimana 

kekerasan memiliki hubungan dengan kekuatan, jika kekerasannya semakin 

tinggi maka keuletanya akan menurun. 

3. Elastisitas (elasticity) merupakan kemampuan material bahan ketika 

menerima tegangan dapat kembali kebentuk semula, tanpa mengalami 

deformasi plastis. 

4. Kekakuan (stiffness) merupakan kemampuan material ketika mengalami 

pembebanan tidak mengalami perubahan bentuk atau deformasi maupun 

defleksi. 

5. Plastisitas (plasticity) merupakan kemampuan bahan material mengalami 

perubahan bentuk secara permanen ketika dikenai pembebanan tanpa 

mengalami kerusakan atau patah. Sifat ini sangat dibutuhkan ketika 

melakukan proses manufaktur seperti penempaan, pengerolan, ekstrusi dan 

sebagainya. Dalam pengerjaan panas atau dingin, plastisitas sangat 

dibutuhkan untuk menghindari kegagalan struktur. 
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6. Ketangguhan (toughness) merupakan kemampuan bahan material melakukan 

penyerapan sejumlah energi dari aktivitas pembebanan tanpa menimbulkan 

kerusakan. Sifat ini juga dapat dikatakan sebagai kemampuan bahan 

menerima beban atau energy hingga mengalami kegagalan atau patah. 

7. Kelelahan (fatigue) merupakan sifat material bahan ketika menerima 

tegangan berulang-ulang (cyclic stress) besarnya dibawah pembebanan 

elastisnya yang menimbulkan kegagalan atau patah.  

8. Keretakan (creep) merupakan sifat material yang mengalami deformasi 

plastis yang besarnya sesuai dengan beban dan waktu pembebanannya. 

2.2 Blade Rotavator 

Blade rotavator merupakan bagian kecil dari suatu sistem alat pengolahan lahan 

pertanian, alat pertanian yang dimaksud yaitu traktor roda empat. Traktor 

merupakan mesin yang menjadi tenaga penggerak utama dalam suatu pengolahan 

lahan pertanian, baik dalam proses pratanam hingga musim panen. Alsinta ini juga 

dapat diartikan sebagai mesin utama dalam menggerakan beberapa jenis alat dan 

komponen pendukung pertanian. Alat-alat yang dimaksud adalah alat pengolahan 

tanah sebelum tanam (bajak, garu, dan rotavator), alat penanam (penanam biji-

bijian atau seeder dan penanam batang), alat pengangkut pertanian (pengangkut 

benih dan hasil panen), pompa air untuk irigasi, dan lain sebagainya [12]. Traktor 

roda empat dengan kapasitas 50 HP saat ini sudah banyak digunakan untuk 

pengolahan lahan pertanian. 

 

Gambar 2. 8 Traktor Berdaya 50 HP 
Sumber : (Dokumentasi Penelitian Tugas Akhir, 2021) 



18 
 

Rotavator merupakan salah satu jenis alat atau implemen dari alat berat traktor yang 

digunakan pada saat penggarapan lahan pertanian. Rotavator digunakan sebagai 

pengolah tanah dengan dua kali tahapan pengerjaan untuk mendapatkan tingkat 

kerataan dan kegemburan tanah yang diinginkan. Untuk pengolahan tanah pada 

tahapan yang pertama berguna untuk mencangkul, mencacah, dan membolak-

balikan tanah agar gembur. Selanjutnya, pada pengolahan lahan pertanian tahapan 

yang kedua, rotavator digunakan untuk meratakan atau merapikan, menghilangkan 

tanaman pengganggu dengan menghancurkan dan menimbun kedalam tanah, dan 

memperbaiki tata air untuk lahan sawah [12]. Rotavator merupakan implemen dari 

traktor dan blade rotavator adalah bagian atau komponen dari rotavator itu sendiri. 

Blade terpasang pada rotavator yang tersusun secara rapi serta bertingkat untuk 

mendapatkan proses pencacahan tanah yang berurutan pada blade yang terpasang 

secara segaris. Pada satu unit rotavator akan terpasang beberapa blade yang 

seragam untuk mendapatkan hasil pengolahan lahan yang baik. 

Rotavator yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis pabrikan dari jepang dengan 

model RH 190. Rotavator model ini memiliki lebar 2075 mm, panjang 845 mm, 

dan tinggi 1030 mm serta lebar pengolahan lahan sebesar 1870 mm. Untuk lebar 

pengolahan lahan tersebut rotavator ini dibekali dengan blade yang berjumlah 54 

buah dengan masing-masing 27 blade menghadap kekanan (blade R27) dan 27 

blade menghadap kekiri (blade L27). Rotavator model ini dilengkapi dengan gear 

box yang terhubung oleh poros, untuk selanjutnya diteruskan oleh rantai ke poros 

yang terpasang blade. Implemen ini memiliki berat 325 kg dengan tiga titik gandeng 

yang terhubung dengan traktor pada bagian belakang [12]. Rotavator dengan 

spesifikasi tersebut biasanya terpasang atau digunakan pada traktor dengan daya 

sebesar 40 HP hingga 75 HP. Pada traktor dengan kapasitas tersebut dapat 

menyesuaikan berat dengan kapasitas angkatnya serta menyesuaikan lebar kerja 

dengan poros roda dari unit tersebut. 
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Gambar 2. 9 Rotavator Model RH 190 

Sumber : (Dokumentasi Penelitian Tugas Akhir, 2021) 

Blade rotavator merupakan mata pisau yang berfungsi untuk mencacah tanah atau 

material yang kontak langsung dengan tanah pada saat pengolahan lahan pertanian. 

Komponen ini merupakan bagian utama yang bersinggungan langsung dengan 

permukaan tanah yang akan digemburkan, bagian ini biasanya lebih rentan terhadap 

keausan karena sifat tanah yang abrasib terhadap logam [12]. Blade rotavator 

produksi pandai besi Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, terbuat dari baja 

pegas daun bekas. Pegas daun merupakan bagian utama dari kendaraan sebagai 

komponen penting dalam kenyamanan berkendara yaitu untuk suspensi [13]. 

Komponen baja pegas daun saat digunakan untuk suspensi, dalam pemanfaatannya 

dijepit secara bersamaan untuk menghasilkan efisiensi dari gaya lenting atau 

hentakan yang tinggi akibat medan jalan yang tidak rata. Susunan dari pegas daun 

sistem komponen pegas daun ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2. 10 Baja Pegas Daun 
Sumber : (Setiawan, 2008) [13] 
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Tabel 2. 2 Komposisi Kimia Baja Pegas Daun [13] 

Unsur Baru 

(%) 

Bekas 

(%) 

Unsur Baru 

(%) 

Bekas 

(%) 

C (Carbon) 0,504 0,510 W (Wolfram) 0,003 0,003 

Si (Silicon) 0,230 0,210 T (Titanium) 0,005 0,001 

S (Sulfur) 0,009 0,004 Sn (Stannum) 0,001 0,002 

P (Phospor) 0,018 0,018 Al (Alumunium) 0,010 0,008 

Mn (Mangan) 0,939 0,921 Pb (Plumbum) 0,001 0,001 

Ni (Nikel) 0,012 0,010 Nb (Niobium) 0,002 0,001 

Mo (Molydendum) 0,880 0,800 Zr (Zirkonium) 0,001 0,002 

Cr (Croum) 0,002 0,009 Zn (Zink) 0,002 0,003 

V (Vanadium) 0,003 0,001 Fe (ferro) 97,370 98,760 

Cu (Curonium) 0,010 0,010    

 

 

Gambar 2. 11 Blade Rotavator 
Sumber : (Dokumentasi Penelitian Tugas Akhir, 2021) 

2.3 Pandai Besi 

Pandai besi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh produsen rumahan untuk 

membuat suatu peralatan atau perkakas rumah tangga dan pertanian dengan proses 

pengerjaan panas. Proses pengerjaan panas yang dimaksud adalah pengerjaan yang 

dilakukan pada temperatur di atas rekristalisasinya. Temperatur rekristalisai baja 

karbon yaitu 500 ͦ C sampai 700 ͦ C [14]. Selama dalam proses pengerjaan panas 
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kondisi logam paduan dalam keadaan plastik sehingga memudahkan proses 

pembentukan akibat tekanan. Penempaan merupakan proses pembuatan produk 

dengan memanaskan bahan baku di tungku pemanas, selanjutnya bahan baku 

ditempa hingga memperoleh produk yang diinginkan [15]. Proses pembuatan blade 

rotavator yang dijadikan objek penelitian oleh penulis proses produksinya 

dilakukan dengan cara penempaan oleh pandai besi Seputih Raman. 

Pandai besi dalam melakukan proses produksinya dijalankan dirumah atau 

merupakan pembuatan produk rumahan. Peralatan yang digunakan dalam proses 

pengerjaan diantara adalah pompa udara, alas atau landasan, wadah tempat air 

untuk mendinginkan benda kerja, tungku pemanas, kikir, berbagai jenis palu, tang 

penjepit, dan bahan bakar atau arang. Bahan bakar yang dignakan untuk 

memanaskan tungku yaitu arang yang terbuat dari jenis kayu yang cenderung keras 

seperti halnya jati dan kenari. Bahan bakar jenis ini masih tersedia banyak dijual 

dipasaran, karena masih cukup banyak pengrajin arang yang melakukan produksi. 

Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi yaitu baja pegas daun yang 

berasal dari pengepul besi tua, selain pegas daun masih banyak lagi jenis logam 

paduan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan [16]. 

2.4 Persiapan Material 

Persiapan material merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan sampel 

pengujian material. Dalam melakukan persiapan material terdapat beberapa tahapan 

yang harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh sampel pengujian 

yang baik agar mendapatkan data pengukuran dan pengamatan yang akurat. 

Adapun yang hendaknya dilakukan dalam proses persiapan material tersusun 

menjadi sembilan tahapan diantaranya adalah sebagai berikut [17], [18]: 

A. Penentuan ukuran sampel 

Ukuran material yang akan dijadikan sampel bergantung pada sifat dan 

spesifikasi material yang digunakan. Tetapi, pada dasarnya panjang yang 

dijadikan sampel antara 5-30 mm dengan ketebalan yang kurang dari dimensi 

tersebut. Proses pengukuran material disesuaikan dengan proses pengujian yang 

akan dilakukan. 
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B. Pemotongan 

Setelah melakukan tahapan pengukuran terhadap material yang akan dijadikan 

sampel, selanjutnya yaitu pemotongan material. Pemotongan yaitu membagi 

sampel material yang representatif untuk dianalisis. Adapun pemotongan dapat 

dilakukan dengan cara menggergaji (band saw), menggunakan cakram abrasif, 

atau dengan plasma bertekanan tinggi. 

 

Gambar 2. 12 Mesin Band-Saw 
Sumber : (Laboratorium Proses Manufaktur ITERA, 2021) 

C. Labelling (pelabelan) 

Labelling merupakan proses memberikan label atau tanda tertentu pada sampel 

untuk memudahkan proses pengamatan. Pemberian tanda dapat dilakukan 

dengan cara penggoresan, pengetokan, tulisan atau dengan cara lainnya. Tanda 

yang digunakan tidak boleh terhapus atau hilang pada saat melakukan persiapan 

material. 

 

Gambar 2. 13 Labelling Sampel 
Sumber : (Laboratorium Rekayasa Material ITERA, 2021) 
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D. Mounting (pelapisan sampel) 

Mounting merupakan proses pelapisan sampel logam menggunakan zat kimia 

seperti bakelit, epoxsi, dan resin dengan tujuan untuk mempermudah dalam 

persiapan material bahan pengujian. Teknik dalam melakukan mounting terdapat 

beberapa jenis, yaitu clamp mounting, cold mounting, compression mounting, 

dan conductive mounting. Ukuran sampel yang digunakan dalam proses 

pengujian material relatif kecil, sehingga dibutuhkan mounting untuk 

memudahkan dalam melakukan perlakuan terhadap sampel. Sampel yang 

berbentuk kecil antara lain adalah berbentuk kawat, plat tipis atau bentuk lain 

yang sulit untuk dipegang dalam proses persiapan material. Adapun syarat yang 

hendak dipenuhi untuk media mounting itu sendiri yaitu : 

1. Material mounting bersifat inert atau tidak menimbulkan reaksi dengan 

material pengujian dan zat etsa saat proses pemolesan. 

2. Sifat eksotermis rendah atau tidak menghantarkan kalor dengan baik. 

3. Viskositas rendah 

4. Penyusutan saat hendak mengering rendah 

5. Sifat adhesi baik 

6. Memiliki flowabilitas baik, dapat menembus pori dan celah ketidakberaturan 

sampel. 

Material mounting dapat berupa resin yang dicampurkan dengan hardener 

ataupun bakelit untuk mengeraskan strukturnya. Dalam penggunaannya resin 

dipilih karena pengaplikasiannya yang lebih mudah dan sederhana untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Proses pembuatan mounting dilakukan 

dengan mencampuran antara resin dan pengeras untuk selanjutnya dimasukkan 

kedalam cetakan yang telah terisi oleh bahan pengujian ditunggu hingga 

mengering. 

E. Grinding (penggerindaan) 

Sampel yang telah dilakukan pemotongan dan pemberian mounting, selanjutnya 

dilakukan penggerindaan. Permukaan sampel yang kasar dan terdapat sisa dari 

resin yang mengering dapat menyulitkan proses pengujian dan pengamatan. 

Oleh karena itu, sampel perlu dilakukan penggerindaan untuk mendapatkan 

permukaan yang halus. Untuk menghaluskan permukaan sampel dapat 
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dilakukan dengan cara menggoreskan dengan abrasive paper atau amplas. 

Pengamplasan dilakukan dengan cara bertahap, yaitu dari amplas yang kasar 

hingga amplas yang paling halus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Untuk ukuran amplas yang pertama kali diterapkan harus menyesuaikan dengan 

hasil pemotongan material.  

Proses pengamplasan hendaknya dilakukan dengan pemberian air secara terus 

menerus untuk memudahkan pengikisan permukaan material pengujian. Air 

digunakan untuk pendingin agar material pengujian tidak mengalami perubahan 

struktur mikro akibat dari gesekan yang menimbulkan panas. Selain itu, air 

digunakan untuk memperpanjang umur penggunaan amplas. Ketika mengalami 

perubahan arah pengamplasan, hendaknya arah yang digunakan harus 45° atau 

90° dari arah sebelumnya. 

Bahan yang digunakan untuk gerinda atau amplas secara umum menggunakan 

kertas, dimana pada kertas disisi belakangnya tertera nomor. Nomor pada kertas 

amplas tersebut memiliki rentang dari angka 1 sampai 3000, angka tersebut 

digunakan untuk menandakan tingkat kehalusan amplas. Untuk angka amplas 

terkecil yaitu 1 merupakan amplas kasar sedangkan amplas bernomor 3000 

menandakan amplas super harus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin 

kecil nomor maka semakin kasar, begitupun sebaliknya. Ukuran amplas yang 

umum dijumpai dipasaran memiliki ukuran 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 

280, 320, 350, 360, 400, 450, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 dan 

3000. 

F. Polishing (Pemolesan) 

Polishing atau pemolesan merupakan tahapan terakhir yang digunakan untuk 

membuat permukaan material pengujian terlihat lebih halus dan mengkilap. 

Proses pengujian metalografi membutuhkan spesifikasi permukaan material 

yang sangat halus, sehingga proses pemolesan dubutuhkan dalam tahapan 

membuat struktur permukaan tampak seperti cermin. Pemolesan dapat dilakukan 

secara dengan beberapa metode, yaitu cara mekanis, kimia dan elektrolitik. 

Permukaan sampel yang hendak di amati dengan mikroskop harus rata, halus, 

dan menyerupai cermin.  
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G. Etching (Pengetsaan) 

Pngetsaan merupakan kegiatan merusak permukaan material sampel pengujian 

menggunakan korosi terkontrol oleh elektrolit. Bagian yang dirusak adalah 

daerah permukaan dengan potensial yang berbeda untuk melihat struktur mikro 

bahan pengujian berdasarkan reaksi kimia. Pengetsaan juga dapat diartikan 

sebagai proses penyerangan atau pengikisan batas butir secara selektif dan 

terkontrol dengan pemberian larutan pengetsa. Adapun metode etsa terbagi 

menjadi dua, yaitu etsa kimia dan etsa elekrolitik. 

1. Etsa kimia 

Etsa kimia merupakan proses pengetsaan menggunakan larutan kimia 

sebagai zat etsanya. Namun, dalam pemilihan zat etsa harus memiliki 

karakteristik yang dapat disesuaikan dengan sampel yang akan dilakukan 

pengujian untuk mendapatkan fase perlite dan ferite dari dari fase 

martensite. 

2. Etsa elektrolitik 

Pengetsaan elektrolitik merupakan proses etsa yang memanfaatkan reaksi 

elektrolitik dalam melakukan etsa. Proses pengetsaan menggunakan metode 

ini dilakukan dengan memberi tegangan dan kuat arus listrik serta mengatur 

waktu pengetsaannya. Etsa elektrolitik biasanya digunakan untuk stainless 

steel, karena etsa kimia ketika digunakan untuk material tersebut cukup sulit 

untuk melihat detail strukturnya. Adapun prinsip dasar yang digunakan 

dalam metode etsa elektrolitik adalah sebagai berikut : 

a. Prinsip reaksi reduksi dan oksidasi digunakan dalam pengetsaan ini, 

reduksi pada katoda dan oksidasi pada anoda. Proses dilakukan dengan 

memberikan tegangan dari luar, menggunakan logam lain yang lebih 

inert dari sampel pengujian . 

b. Metode ini membutuhkan potensial kimia yang lebih kecil. 

c. Kecenderungan pengetsaan tergantung pada voltase tegangannya. 

d. Prinsip yang digunakan adalah korosi dengan masing-masing sampel 

memiliki struktur mikro dengan laju korosi yang berbeda. 

 



26 
 

H. Cleaning (Pembersihan) 

Pembersihan merupakan bagian dari proses perlakuan permukaan agar logam 

yang belum dan setelah pengetsaan terhindar dari kotoran ataupun zat kimia sisa 

dari etsa. Pencucian pada tahap pengamplasan dapat dilakukan dengan 

menggunakan air mengalir secara terus-menerus hingga pada tahap pemolesan. 

Untuk tahap pengetsaan pembersihan permukaan menggunakan alkohol. 

I. Drying (Pengeringan) 

Tahap akhir dari persiapan material adalah pengeringan sampel sebelum 

pengamatan mikro struktur. Pengeringan sampel merupakan proses pembersihan 

sampel pengujian hingga tidak ada air dan alkohol yang tersisa. Jika masih ada 

air yang tersisa pada sampel dipermukaan akan menguap saat pengamatan. Hal 

ini akan merusak lensa mikroskop dan air yang masih tersisa pada sampel akan 

mengakibatkan hasil pengamatan yang salah karena terbiaskan. 

2.5 Perlakuan Panas 

Perlakuan panas (Heat Treatment) merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk merubah struktur logam dengan cara memanaskan sampel pada tungku 

pemanasan. Proses pemanasan dilakukan di atas temperatur rekristalisasi dalam 

periode waktu yang telah ditentukan, untuk selanjutnya didinginkan pada media 

pendingin diantaranya udara, air, air laut, air garam, air hujan, oli, solar, dan media 

pendingin jenis lainnya. Media pendingin yang digunakan masing-masing memiliki 

kerapatan massa jenis pendinginan yang berbeda dengan menyesuaikan 

viskositasnya [19]. Logam yang mengalami pengaruh gaya luar dengan adanya 

tegangan gesek akan mengakibatkan deformasi sehingga merubah bentuk aslinya. 

Untuk menanggulangi masalah tersebut, salah satu cara yang hendak dilakukan agar 

gesekan dan tekanan tidak merusak benda adalah dengan perlakuan panas. 

Perlakuan panas dilakukan untuk meningkatkan keuletan dari produk, 

menghilangkan tegangan internal benda hasil produksi, menghaluskan struktur 

butir kristal, meningkatkan kekerasan produk, meningkatkan tegangan tarik dari 

produk dan merubah sifat mekanik lainnya [20]. Peningkatan sifat mekanik dan 

perubahan struktur mikro akan selalu memperhatikan parameter temperature yang 

digunakan dan waktu yang diterapkan untuk tahapan proses perlakuan panas. 
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Perlakuan panas atau heat treatment juga dapat didefenisikan sebagai suatu 

kombinasi proses memanaskan dan mendinginkan logam paduan pada kondisi 

padat dengan kondisi yang terkontrol. Tujuan utama dari perlakuan panas ini adalah 

mempersiapkan bahan logam paduan sebagai produk setengah jadi untuk diproses 

agar ketika produk telah jadi maka akan meningkatkan umur pakainya [21]. 

Perlakuan panas pada baja memiliki peran penting untuk merubah dan 

mendapatkan sifat sifat tertentu yang diinginkan agar memenuhi spesifikasi dari 

produk. Pada baja perlakuan panas memiliki tujuan peningkatan kekuatan tarik, 

kekerasan permukaan, keuletan produk, menghilangkan tegangan dalam, dan 

merubah butir kristal agar lebih halus [22]. Sifat logam paduan sangat dipengaruhi 

oleh struktur mikronya, sehingga dengan dilakukannya proses perlakuan panas 

dapat merubah sifat mekaiknya. Selain dengan merubah struktur mikronya, logam 

paduan dapat diubah struktur mikronya dengan mengubah komposisi kimianya 

[17]. Untuk mendapatkan sifat mekanik dari suatu material yang sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan, maka harus memperhatikan kecepatan pendinginan, 

material yang mendapat perlakuan dan batas temperatur yang digunakan. 

Melalui tahap proses perlakuan panas sifat dari baja karbon dapat berubah. 

Perlakuan panas yang dilakukan selalu memperhatikan banyak parameter yang 

mendukung perubahan struktur mikronya. Untuk memenuhi sifat yang diinginkan, 

maka harus memenuhi beberapa faktor antara lain adalah sebagai berikut [23]:  

1. Kondisi baja sebelum di lakukan pemanasan yang harus diperhatikan adalah 

jenis struktur mikronya, ukuran, dan tingkat deformasinya. 

2. Pada saat proses pemanasan harus memperhatikan tinggi temperatur yang 

digunakan dan waktu yang digunakan untuk melakukan pemanasan, diharapkan 

proses yang dilakukan mencapai kondisi transformasi dari larutan padat Fe–α 

(ferrite) hingga menjadi larutan padat Fe-γ (austenite). 

3. Proses penahanan atau waktu yang digunakan untuk perlakuan panas ketika 

temperatur telah memenuhi batas yang diinginkan merupakan parameter penting 

untuk mencapai fase austenit, lama waktu penahanan temperatur diharapkan 

dapat menjadikan keseragaman austenite di dalam baja. 

4. Tahapan proses pendinginan merupakan waktu yang digunakan untuk 

mendinginkan benda kerja dengan cepat atau lambat. Proses pendinginan 
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bertujuan menghasilkan struktur mikro yang mememnuhi spesifikasi. Sifat baja 

sangat dipengaruhi oleh proses pendinginan, karena sifat getas dan ulet 

memperhatikan laju pendinginan yang dipakai. 

2.5.1 Annealing 

Annealing merupakan salah satu proses perlakuan panas menggunakan metode 

pemanasan hingga daerah austeneite, selanjutnya menahan pada rentang waktu 

tertentu lalu didinginkan secara perlahan di dalam tungku pemanas. Proses 

annealing bertujuan untuk melunakkan, memperbaiki sifat magnetik, kelistrikan 

dan ketangguhan dari produk [24]. Annealing juga dapat diartikan sebagai 

metode perlakuan panas yang digunakan untuk menurunkan sifat kekerasan, 

sehingga sifat keuletan (ducility) akan meningkat [25]. Proses perlakuan panas 

annealing dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu annealing isothermal 

(temperatur tetap) yang dilakukan dengan cara menahan temperatur pada tingkat 

tertentu lalu melakukan pendinginan di dalam tungku secara perlahan dan 

Annealing isokronal (temperatur mengalami perubahan) yang dilakukan dengan 

cara mengubah temperatur selama melakukan pemanasan, dan didinginkan 

secara perlahan [20]. Proses annealing dilakukan dengan memperhatikan 

diagram annealing yang dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2. 14 Diagram perlakuan panas metode Annealing 
Sumber : (Dokumentasi Penelitian Tugas Akhir, 2021)  

2.5.2 Normalizing 

Normalizing merupakan proses perlakuan panas dengan cara memanaskan pada 

keadaan austenite pada temperatur 15-45 ͦ C diatas daerah austenite atau daerah 

kritis dari baja karbon, untuk selanjutnya didinginkan diudara terbuka[24]. 
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Proses normalizing bertujuan agar sifat mekanis yang hilang akibat dari proses 

produksi dapat dikembalikan [25].  Proses normalizing dapat dilakukan dengan 

mengikuti alur yang ada pada diagram di bawah ini : 

 

Gambar 2. 15 Diagram perlakuan panas metode Normalizing 

Sumber : Dokumentasi Penelitian Tugas Akhir, 2021  

2.5.3 Quenching 

Quenching merupakan proses pemanasan logam pada temperatur tetap dalam 

rentang waktu tertentu, untuk selanjutnya dilakukan pendinginan dengan cepat. 

Sehingga dengan quenching dapat mengurangi terjadinya proses yang 

mengakibatkan tumbuhnya butir karena pendinginan lambat [26]. Quenching 

merupakan proses perlakuan panas dengan cara memanaskan baja karbon hingga 

temperatur dalam keadaan austenite, kemudian didinginkan secara cepat 

menggunakan cairan pendingin. Proses pendinginan dalam metode quenching 

dilakukan dengan mencelupkan sampel pengujian kedalam media pendingin 

diantaranya adalah air, air hujan, air laut, air garam, minyak, oli dan media 

pendingin lain yang dapat disesuaikan dengan jenis baja karbonnya. Pendinginan 

secara cepat ini bertujuan untuk mendapatkan sifat kekerasan baja karbon agar 

lebih tahan dari keausan serta meningkatkan ketangguhan dari material bahan 

[24]. Proses quenching merupakan metode yang paling sering digunakan untuk 

mengeraskan berbagai produk yang membutuhkan tingkat kekerasan tinggi agar 

umur pemakaiannya lebih panjang. 
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Faktor perlakukan panas dengan menggunakan metode quenching dipengaruhi 

oleh komposisi kimia dari logam paduan tersebut, sehingga dari komposisi kimia 

yang ada dapat ditentukan temperatur pemanasan, waktu penahanan, dan laju 

pendinginan yang diinginkan disesuaikan dengan media yang digunakan. 

Semakin tinggi kadar baja karbon yang dikeraskan, maka temperatur yang 

digunakan akan lebih tinggi juga dan akan menghasilkan baja karbon dengan 

tingkat kekerasa yang tinggi [24]. Quenching juga dapat dilakukan pada baja 

karbon sedang, pelaksanaan secara isotermal dapat dihasilkan kombinasi 

kekuatan dan masa pakai produk yang maksimum, serta ketahanan impak yang 

baik dengan dihasilkannya struktur mikro bainite dan martensite. Proses ini juga 

dapat digunakan untuk mengurangi massa yang signifikan pada komponen 

mesin atau perkakas yang berukuran besar [27]. 

Quenching pada dasarnya merupakan peristiwa perpindahan panas dengan cara 

pendinginan sangat cepat dari fase austenite yang berada ditemperatur antara 

700-1000 ℃ untuk sampel baja karbon. Untuk media yang digunakan dalam 

proses pendinginan yaitu cairan yang sering dijumpai dalam kehiduan sehari-

hari. Media pendingin yang digunakan disesuaikan dengan komposisi kimia dari 

baja akan diproses, kekerasan yang diinginkan, dan menghilangkan tegangan 

akibat pembentukan produk. Selain itu ketebalan penampang baja dan sifat awal 

dari benda kerja yang akan diproses menentukan metode quenching yang ingin 

digunakan. Proses tersebut harus memperhatikan parameter yang harus 

ditentukan, parameter yang dimaksud adalah sebagai berikut [20]:   

1. Temperatur pemanasan, yaitu temperatur yang digunakan untuk 

memanaskan baja hingga mencapai keadaan austenite agar dapat dicapai 

transformasi seragam dari material bahan pengujian.  

2. Waktu pemanasan, yaitu rentang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai  

temperatur dalam keadaan austenite.  

3. Waktu penahanan, yaitu waktu yang digunakan untuk mendapatkan 

keseragam temperatur baja baja yang telah memasuki keadaan austenite. 

Waktu perlakuan panas ini merupakan fungsi dari dimensi dan cepat rambat 

panas pada benda kerja. 

4. Waktu pendinginan, yaitu waktu yang digunakan untuk mendinginkan 
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benda kerja dari temperatur dalam keadaan austenite hingga mencapai 

temperatur ruangan.  

Untuk memudahkan dalam proses perlakuan panas menggunakan metode 

quenching dapat dilakukan dengan memperhatikan diagram dibawah ini : 

 

Gambar 2. 16 Diagram Perlakuan Panas Metode Quenching 

Sumber : (Dokumentasi Penelitian Tugas Akhir, 2021) 

2.5.4 Tempering 

Proses tempering adalah pemanasan kembali pada logam paduan yang telah 

mengalami perlakuan sebelumnya, untuk selanjutnya dipanaskan kembali 

dibawah temperatur austenit, dan dilanjutkan pendinginan [24]. Meskipun 

demikian, proses tempering lebih mudah dikontrol jika dibandingkan dengan 

perlakuan annealing [20]. Untuk memudahkan dalam pengerjaan perlakuan 

panas, maka dibuat diagram tempering sebagai berikut : 

  

Gambar 2. 17 Diagram Perlakuan Panas Metode Tempering 

Sumber : (Dokumentasi Penelitian Tugas Akhir, 2021) 

2.5.5 Holding Time 

Holding time merupakan waktu yang diginakan untuk mendapatkan kekerasan 

maksimum pada suatu sampel pengujian saat dilakukannya hardening. Proses 

holding time dilakukan dengan menahan pada kondisi temperatur pengerasan 
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agar tercipta pemanasan lebih merata sehingga struktur austenite dari logam 

paduan menjadi homogen atau terdapat kelarutan karbida yang masuk kedalam 

austenite dan pembauran karbon serta unsur paduannya. Waktu penahanan 

mempengaruhi transformasi struktur logam paduan, karena jika waktu yang 

digunakan terlalu cepat atau kurang tepat, maka transformasi dari struktur 

austenite tidak akan merata dan kurang homogen. Waktu pengerasan yang 

terlalu cepat akan mengakibatkan kekerasan yang kurang, sedangkan apabila 

penahanan dilakukan terlalu lama akan menimbulkan butir baru yang 

mengakibatkan penurunan ketangguhan dari logam paduan tersebut. Selain itu, 

ketebalan benda uji juga menjadi parameter untuk melakukan penahanan dan 

menciptakan austenisasi yang baik. Secara teori pemberian waktu penahan dari 

sampel perlakuan panas dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini [20] : 

T=1,4×H   …………..(1) [20] 

Dimana, T = waktu penahanan austenisasi (menit) dan H = tebal sampel 

pengujian (mm). 

2.6 Media Pendingin 

Media pendingin merupakan suatu media berbentuk gas atau cair yang digunakan 

untuk mendinginkan bahan pengujian setelah mendapat perlakuan panas. Dalam 

proses pendinginan bahan pengujian dibutuhkan media yang dapat mendinginkan 

secara merata agar perpindahan panas yang terjadi berlangsung dengan cepat dan 

bertahap [25]. Media pendingin yang digunakan dalam perlakuan panas dapat 

mengakibatkan perubahan sifat mekanis dan fisis dari logam paduan [28]. Dalam 

hal ini, media pendingin merupakan bagian utama dalam proses perlakuan panas 

yang digunakan untuk merubah struktur baja yang dikenai perlakuan panas. Laju 

pendinginan dari setiap media pendingin dapat berbeda, yang membedakan laju 

pendinginan adalah viskositas atau kekentalan, Densitas atau massa jenis dan 

temperatur awal media pendingin tersebut. Beberapa jenis media pendingin yang 

sering digunakan dalam penelitian perlakuan panas pada baja karbon diantaranya 

yaitu, air, oli, udara, dan garam. Media pendingin air merupakan media pendinginan 

yang paling sering digunakan dan sudah asngat tua serta media ini cukup mudah 

didapat. Media pendingin air mempunyai kemampuan pendinginan yang cepat dan 
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tinggi, oleh sebab itu media ini sering digunakan untuk mendinginkan baja karbon 

ketika melakukan perlakuan panas [29]. Dalam penelitian ini media pendingin yang 

digunakan yaitu, air garam dengan perbedaan konsentrasi dan oli dengan perbedaan 

tingkat SAE atau viskositasnya. Secara umum media pendingin yang banyak 

digunakan untuk perlakuan panas adalah sebagai berikut [17] :  

1. Air 

Air merupakan media pendingin yang paling banyak digunakan untuk perlakuan 

panas menggunakan metode quenching, karena dapat ditemukan dengan mudah, 

murah, dan cepat. Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa 

peningkatan kekerasan pada baja karbon dengan menggunakan media pendingin air 

sebesar 17,28 % [30]. 

2. Oli 

Oli merupakan fluida pendingin yang digunakan untuk melumasi dan memberi 

perlakuan pendinginan pada suatu mekainisme permesinan untuk mengurangi 

gesekan yang menimbulkan keausan. Oli digunakan dalam perlakuan panas untuk 

metode quenching bertujuan memberikan lapisan karbon pada permukaan baja. Oli 

menjadikan produk hasil perlakuan panas memiliki sifat mekanik lebih ulet dan 

kekerasan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan media air. Pendinginan yang 

terjadi jika menggunakan oli akan menciptakan pendinginan lambat, hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan struktur mikro yang stabil karena perubahan struktur 

mikro terjadi secara perlahan. Sehingga jika mengandalkan metode pendinginan 

jenis ini akan menghasilkan logam paduan yang lebih ulet dan keras. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa peningkatan kekerasan pada baja 

karbon dengan menggunakan media pendingin oli sebesar 15,62 % [30]. 

3. Garam 

Garam merupakan mineral kristal yang memiliki rasa asin yang biasanya digunakan 

untuk memberikan rasa asin pada makanan, garam pada umumnya dihasilkan dari 

laut dengan rumus kimia NaCl (natrium klorida). Garam digunakan untuk bahan 

pendinginan dikarenakan mampu mendinginkan secara teratur dan cukup cepat. 

Sehingga untuk perlakuan panas menggunakan metode quenching dapat 
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memnafaatka media pendingin larutan garam untuk mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan spesifikasi. Larutan garam merupakan pencampuran secara homogen dari 

garam dan air, titik didih larutan garam akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

air murni. Logam paduan yang mengalami perlakuan panas dengan menggunakan 

media pendingin larutan garam akan menimbulkan sifat mekanik lebih keras karena 

dipermukaan logam paduan mengikat zat arang. Media pendingin menggunakan air 

garam memiliki keuntungan, yaitu saat pendinginan temperaturnya merata disetiap 

bagian permukaan dan tidak menimbulkan oksidasi. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya dapat dijelaskan bahwa peningkatan kekerasan pada baja karbon 

dengan menggunakan media pendingin larutan garam sebesar 20,30 % [30].  

4. Udara 

Udara dalam perlakuan panas terhadap logam paduan dapat digunakan sebagai 

media pendingin yang dilakukan secara lambat. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, dijelaskan bahwa pengaruh pendinginan dengan media pendingin 

udara dapat menurunkan tingkat kekerasan dan meningkatkan keuletan dari baja 

karbon [22]. 

2.7 Diagram TTT (Time, Temperature, dan Transformation) 

Diagram TTT (time, temperature, dan transformation) merupakan gambaran dari 

temperatur dan waktu untuk proses perlakuan panas pada baja karbon. Diagram ini 

digunakan untuk menentukan kapan dimulai dan berakhirnya proses transformasi 

sebelum menjadi percampuran austenite. Ketika austenite megalami pendinginan 

secara perlahan maka akan terbentuk struktur mikro perlite sedangkan, jika 

dilakukan proses pendinginan secara cepat akan terbentuk struktur mikro 

martensite. Transformasi yang terjadi dari fase austenite ke ferite terjadi proses 

pengintian dengan ditandai pertumbuhan butir baru akibat pengaruh perubahan 

waktu. Karena proses pendinginan dengan menggunakan metode quenching 

mengakibatkan laju pendinginan yang cepat, maka atom karbon terperangkap pada 

saat fase austenite sehingga membentuk struktur martensite ketika pendinginan 

cepat tersebut. Faktor-faktor yang terlibat dalam mempengaruhi transformasi 

martensit diantaranya dapat dilihat sebagai berikut : 
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1. Proses transformasi yang terjadi tanpa mengalami perubahan struktur mikro dan 

tidak mengalami difusi saat proses perlakuan panas berlangsung. Struktur mikro 

pada keadaan austenite, perubahannya terjadi karena gerakan gesekan. 

2. Proses transformasi berlangsung pada saat proses pendinginan, setelah berada 

pada temperatur ruangan maka proses transformasi yang terjadi akan berhenti. 

Transformasi tidak tergantung pada waktu, melainkan temperatur. Sehingga 

jumlah struktur martensite yang terbentu tidak akan linier oleh perubahan waktu 

dalam proses pendinginan. Temperatur awal dalam pembentukan martensite 

pada gambar dibawah ini terlihat oleh garis Ms (martensite start) dan temperatur 

pembentukan akhir terlihat oleh garis Mf (martensite finish). Jika baja berada 

pada temperatur dibawah garis Mf, transformasi martensite akan berhenti.  

3. Pembentukan martensite dari unsur paduan tidak akan berubah atau berhenti 

ketika pendinginan telah mencapai batas temperatur ruangan. Temperatur 

pembentukan martensite pada logam paduan tidak dipengaruhi oleh laju 

pendinginan, melainkan akan dipengaruhi oleh perubahan temperaturnya. 

Gambar 2.18 dan 2.19 merupakan proses pendinginan cepat yang ditunjukan oleh 

garis A dan B. Garis kurva A mengakibatkan distorsi dan tegangan dalam yang 

lebih tinggi jika dibandingkan oleh laju pendinginan B. Distorsi dan tegangan 

dalam disebabkan oleh laju pendinginan yang terjadi pada kurva A lebih cepat jika 

dibandingkan dengan kurva B. Hasil akhir dari kedua pendinginan diatas akan 

menjadi bentuk struktur martensite. Laju pendinginan B juga dapat disebut sebagai 

laju pendinginan kritis. Laju pendinginan kritis merupakan tingkat pendinginan 

yang mampu menghasilkan martensit 100% dan dapat mengurangi tegangan dalam 

serta distorsi. 

 

Gambar 2. 18 Skema pendinginan quenching 
Sumber : (Indah Retno Astrini, 2016) [31] 
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Gambar 2. 19  Struktur Mikro Disetiap Fase Dalam Diagram TTT 
Sumber : (Indah Retno Astrini, 2016) [31] 

2.8 Uji Struktur Mikro 

Struktur mikro merupakan gambaran dari beberapa fase yang hanya dapat diamati 

menggunakan teknik metalografi. Metalografi merupakan ilmu yang mempelajari 

struktur mikro dan karakteristiknya dari suatu logam paduan. Untuk mengamati 

struktur mikro yang ada pada sampel pengujian dilakukan menggunakan mikroskop 

optik atau mikroskop elektron. Prinsip kerja alat mikroskop optik sebagai pengujian 

struktur mikro dapat dilihat pada Gambar 2.20 dibawah ini, yaitu cahaya horizontal 

dari sumber cahaya dipantulkan oleh reflektor yang melalui lensa objektif untuk 

selanjutnya sinar cahaya diteruskan ke permukaan sampel pengujian. Lensa objektif 

dan okuler berfungsi memantulkan cahaya dari permukaan sampel sehingga akan 

diperbesar kemudian akan tergambarkan oleh puncak lensa yang dihubungkan 

dengan komputer. Sehingga dalam proses pengambilan gambar struktur mikro 

didapatkan hasil yang lebih presisi. Sebelum dilihat struktur mikronya dengan 

mikroskop optik, permukaan dari sampel pengujian harus dibersihkan terlebih 

dahulu, untuk selanjutnya direaksikan menggunakan cairan kimia agar 

mempermudah pengamatan, proses ini merupakan tahapan persiapan material 

pengujian [31]. 
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Gambar 2. 20 Skema Pengamatan Struktur Mikro Dengan Mikroskop Optik 
Sumber : (Astrini, 2016) [31] 

 

Gambar 2. 21 Seperangkat Alat Uji Struktur Mikro 
Sumber : (Laboratorium Rekayasa Material ITERA, 2021) 

Uji struktur mikro pada dasarnya melihat dan menganalisis dari jenis serta bentuk 

struktur mikro sebelum dan setelah mendapat perlakuan panas. Tujuannya untuk 

membandingkan struktur mikro dari sampel logam paduan sebelum dan setelah 

mendapat perlakuan panas. Uji struktur mikro dilakukan untuk mengetahui sifat 

mekanik dari suatu logam setelah diketahui struktur mikronya. Karena, setiap 

logam memiliki sifat mekanik yang berbeda, hal tersebut dapat dibedakan dari jenis 

struktur mikronya. Untuk memprediksi struktur mikro dari proses perlakuan panas 

pada logam paduan tertentu dapat melalui diagram fase. Pada diagram fase dapat 

diketahui fase yang akan diperoleh dari komposisi dan temperatur yang digunakan. 

Pada hasil pengujian struktur mikro ada beberapa hal yang dapat diketahui 

diantaranya adalah [31]: 

1. Ukuran dan bentuk butir dari struktur mikro. 

2. persebaran fase pada material logam paduan sebelum dan setelah perlakuan 

panas. Zat pengotor pada logam paduan. 
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2.9 Uji Kekerasan 

Sifat mekanis yang penting untuk dipertimbangkan adalah kekerasan. Kekerasan 

merupakan ukuran ketahanan material terhadap deformasi plastis daerah lokal, 

bentuk kerusakan yang terjadi akibat deformasi yaitu penyok atau goresan pada 

material. Uji kekerasan pada mulanya adalah kemampuan suatu bahan untuk 

menggores bahan lain yang lebih lunak, sehingga dapat diketahui kekuatan 

kekerasannya, untuk selanjutnya diketahui nilai kekerasan kuantitatifnya. Teknik 

kekerasan kuantitatif telah dikembangkan selama bertahun-tahun di mana sebuah 

indentor kecil ditekan kepermukaan material yang akan diuji, penekanan di bawah 

kendali kondisi beban dan kecepatan tekan. Kedalaman dam lebar ukuran dari 

penekanan indentor diukur, yang selanjutnya terkait dengan nilai kekerasan. Nilai 

kekerasan dapat dilihat dari besar dan dalam lekukan, semakin besar nilai 

kedalaman dan luas penekanan maka nilai indeks kekerasan akan semakin rendah. 

Uji kekerasan dilakukan secara berulang pada sampel pengujian yang sama, hal 

tersebut dilakukan untuk beberapa alasan sebagai berikut [32]: 

a. Uji keras cukup sederhana dan tidak mengeluarkan biaya besar, karena biasanya 

tidak perlu sampel khusus yang disiapkan dan peralatan dapat digunakan secara 

berulang. 

b. Uji keras tidak merusak produk, karena sampel tidak retak ataupun tidak 

menimbulkan cacat yang berlebihan. Cacat yang ditimbulkan merupakan 

lekukan kecil  dan satu-satunya titik kecil yang mengalami deformasi. 

c. Sifat mekanik lainnya dapat diperkirakan dari data pengujian kekerasan, seperti 

kekuatan tarik yang dapat dilihat pada hubungan antara kekerasan dan kekuatan 

tarik dari suatu sampel pengujian. 

2.9.1 Pengujian Kekerasan Brinell 

Uji kekerasan brinell menggunakan indentor berbentuk bola baja pejal. Uji ini 

dilakukan dengan cara menekan permukaan sampel pengujian selama periode 

waktu yang telah ditentukan, untuk selanjutnya permukaan yang mengalami 

lekukan hasil dari indentasi diukur. Nilai kekerasan brinell hasil dari pengujian 

dapat dijabarkan secara singkat, yaitu beban indentasi (dalam kg) dibagi luas 

(mm
2
) mendapatkan nilai kekerasan dari logam dalam HB [32]. 
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Gambar 2. 22 Indentor uji Kekerasan Brinell tampak samping (kiri) dan 

Tampak Atas (kanan) 
Sumber : (Callister, 2011) [32] 

Dari gambar di atas diperoleh persamaan sebagai berikut : 

HB =
𝑃

𝜋𝐷

2
[𝐷−{𝐷2−𝑑2}

1

2

    …………..(2) [32] 

Dimana     P = Beban yang diterapkan (kgf) 

 D = Diameter Indentor (µm) 

 d = Diameter lekukan (µm) 

 

2.9.2 Pengujian Kekerasan Vickers 

Uji kekerasan Vickers merupakan pengujian nilai kekerasan yang menggunakan 

indentor intan berbentuk piramida, pada dasarnya berbentuk dari indentor 

seperti bujur sangkar. Besar  sudut  dari permukaan piramida yang berhadapan 

adalah 136º. Besar nilai kekerasan vickers (HV) dapat diperoleh dari penentuan 

persamaan berikut ini [32]: 

𝐻𝑉 =  
2 𝑃 𝑆𝑖𝑛 (

𝜃

2
)

𝑑2
 =  

(1,854)𝑃

𝑑2
    …………..(3) [32] 

Dimana  P = beban yang diterapkan (kgf) 

   𝜃 = sudut antara permukaan intan yang berhadapan = 136° 

   d = Panjang diagonal rata-rata (µm) 

 

 
Gambar 2. 23 Indentor uji Kekerasan Vickers tampak samping (kiri) dan 

Tampak Atas (kanan) 
Sumber : (Callister, 2011) [32] 

Beban yang digunakan dalam pengujian kekerasan metode vickers pada 
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umumnya berkisar antara 1 Kg hingga 120 Kg. penggunaan beban dapat 

disesuaikan dengan nilai dari kekerasan logam paduan yang akan dilakukan 

pengujian. Beberapa hal yang menghambat dalam penggunaan metode vickers 

diantaranya adalah sebagai berikut [32]:  

a. Pengujian kekerasan vickers tidak dapat digunakan sebagai pengujian rutin 

karena proses pengujian yang sangat lambat. 

b. Ketika hendak melakukan pengujian, membutuhkan persiapan material 

yang cukup rumit karena permukaan sampel harus rata, halus, dan bersih. 

c. Lebih sering terjadi kesalahan hasil pengukuran, karena pengaruh  

kesalahan  manusia  dalam penentuan  panjang diagonal hasil indentasi. 

2.9.3 Pengujian Kekerasan Rockwell 

Pengujian kekerasan metode rockwell hampir sama dengan pengujian brinell, 

yaitu nilai kekerasan yang didapat merupakan fungsi dari derajat indentasi. 

Indentor dan beban yang digunakan dalam pengujian menggunakan metode 

rockwell cukup bervariasi, dengan menyesuaikan kondisi pengujian yang 

dilakukan. Namun pada pengujian rockwell memiliki perbedaan dengan 

pengujian brinell, perbedaan tersebut diantaranya indentor dan beban yang 

dipakai lebih kecil pada pengujian rockwell lebih kecil sehingga dihasilkan 

indentasi yang lebih halus. Metode rockwell cukup banyak digunakan dalam 

dunia industri karena waktu pengerjaan yang lebih cepat. Selain itu, metode ini 

merupakan metode paling sering diminati karena hasil pengujian bisa langsung 

dilihat pada monitor sehingga kesalahan manusia atau human error dapat 

diminimalisir dengan metode pembacaan langsung oleh mesin [32].  

 
Gambar 2. 24 Indentor uji kekerasan Rockwell tampak samping (kiri) dan 

Tampak Atas (kanan) 

Sumber : (Callister, 2011) [32] 
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Metode pengujian kekerasan rockwell cukup banyak menggunakan jenis dan 

spesifikasi indentor. Untuk pengujian yang digunakan dalam penelitian tugas 

akhir ini, menggunakan uji kekerasan rockwell skala C dengan beban yang 

digunakan sebesar 150 kg dan indentor berbentuk kerucut (brale). Setiap 

indentor memiliki nilai pembebanan berbeda yang dapat dituliskan dalam 

skala sebagai berikut : 

Tabel 2. 3 Skala rockwell dan simbol huruf awalannya [32] 

Simbol Skala Huruf 

Awalan 

 

Indentor 
 

Beban digunakan (kg) 
 

Warna 

 
B 

C 

Kelompok 1 : 

Bola baja 1/16 inchi 

Brale 

 

 

100 

150 

 

 

Merah 

Hitam 
 

 

A 

D 

E 

F 

G 

H 

K 

Kelompok 2 : 

Brale 

Brale 

Bola baja 1/8 inchi 

Bola baja 1/16 inchi 

Bola baja 1/16 inchi 

Bola baja 1/8 inchi 

Bola baja 1/8 inchi 

 

 

60 

100 

100 

60 

150 

60 

150 

 

 

Hitam 

Hitam 

Merah 

Merah 

Merah 

Merah 

Merah 
 

 

L 

M 

P 

R 

S 

V 

Kelompok 3 : 

Bola Baja 1/4 Inchi 

Bola Baja 1/4 Inchi 

Bola Baja 1/4 Inchi 

Bola Baja 1/2 Inchi 

Bola Baja 1/2 Inchi 

Bola Baja 1/2 Inchi 

 

 

60 

100 

150 

60 

100 

150 

 

 

Merah 

Merah 

Merah 

Merah 

Merah 

Merah 

 

2.10 Laju Keausan Blade 

Berdasarkan tingkat kerusakan suatu produk, distribusi kerusakan dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Klasifikasi yang dimaksud diantaranya adalah 

eary life, usefull life, dan wear out. Pengelompokkan tersebut disebabkan karena 

adanya perbedaan dari penyebab suatu kerusakan. Oleh karena itu, ketiga perbedaan 

penyebab kerusakan tersebut adalah sebagai berikut [33]: 

a. Early Life merupkan jenis kerusakan yang terjadi pada umumnya karena 

kesalahan saat proses produksi suatu produk, kesalahan pengoperasian atau 

pengguaan produk. 
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b. Usefull Life merupakan kejadian kerusakan bersifat acak dan biasanya 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang menjadi area kerja suatu peralatan. 

c. Wear Out merupakan jenis kerusakan yang disebabkan karena adanya suatu 

korosi, keausan, oksidasi, patah lelah, dan kerusakan lain dengan parameter 

kerusakan yang sama. 

d. Kerusakan yang terjadi pada blade rotavator merupakan jenis kerusakan yang 

tergolong sebagai kerusakan yang disebabkan oleh keausan dari permukaan 

produk. Laju keausan suatu produk logam paduan merupakan jumlah 

hilangannya atau berkurangnya suatu material per satuan waktu. Berkurangnya 

material karena adanya keausan yang mengakibatkan menurunnya massa dan 

volume dari suatu produk [34].  

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah satuan massa dalam gram dan 

waktu dalam jam. Untuk mengetahui laju keausan dari blade rotavator dapat 

digunakan rumus perbandingan massa akhir dan massa awal sebagai berikut : 

𝑊 =  

(𝑀1−𝑀2)

𝑀2
 

𝑡
𝑥 100 %    …………..(6) [34] 

Dimana, W  = Laju keausan (% / detik) 

t = Waktu (Jam) 

𝑀1 = Massa awal sebelum pengujian (gram) 

𝑀2 = Massa akhir setelah pengujian (gram) 

  

   
 
  


