
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada proses heat treatment telah dilakukan banyak penelitian tentang 

pengaruh media quenching, temperature dan holding time pada bahan baja JIS 

S45C. Ada beberapa jurnal yang menjadi referensi pada penelitian ini, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Mulianti (2019) dengan judul “Pengaruh Proses 

Perlakuan Panas Hardening Dan Tempering Terhadap Kekerasan (Hardness) 

Baja AISI 1045”. Referensi yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Yopi Handoyo (2015) dengan judul “Pengaruh Quenching Dan Tempering 

Pada Baja JIS Grade S45C Terhadap Sifat Mekanis Dan Struktur Mikro 

CrankShaft” dan referensi lainnya. 

Mulianti, (2019) meneliti tentang variasi temperature tempering pada 

bahan baja AISI 1045 dengan temperature 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 

550°C. Hasil penelitian ini menunjukkan kekerasan pada spesimen yang di 

hardening & tempering suhu 200°C memiliki rata-rata kekerasan yaitu 

367,6kg/mm2, spesimen yang di hardening & tempering suhu 300°C memiliki 

rata-rata kekerasan yaitu 477,7kg/mm2, spesimen yang di hardening & 

tempering, suhu 400°C memiliki rata-rata kekerasan yaitu 367,6kg/mm2, 

spesimen yang di hardening & tempering suhu 500°C memiliki rata-rata 

kekerasan yaitu 367,6kg/mm2, spesimen yang di hardening & tempering suhu 

550°C memiliki rata-rata kekerasan yaitu 280kg/mm2. Dalam penelitian ini 

hasil pengujian kekerasan brinell mengalami perubahan, nilai kekerasan brinell 

awalnya naik seiring naik nya suhu perlakuan yang di berikan, akan tetapi 

dibawah suhu 300°C nilai kekerasan mengalami penurunan. Perlakuan panas 

yang diberikan dalam penelitian ini memberikan dampak kenaikan kekerasan 

yang bisa diamati pada baja AISI 1045. 

Yopi Handoyo, (2015) meneliti tentang pengaruh quenching dan 

tempering pada baja JIS Grade S45C Terhadap Sifat Mekanis Dan Struktur 

Mikro CrankShaft. Hasil penelitian ini menunjukkan Spesimen hasil hardening 

pada Spesimen 2 (quenching oli) memiliki kekerasan bagian atas 35,3 HRC 

dan bagian bawah 31,6 HRc. Pada Spesimen 3 (quenching air) memilik sifat 
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pendinginan yang lebih cepat sehingga kekerasannya lebih tinggi, yaitu bagian 

atas 43,5 HRC dan bagian bawah 37,5 HRC. Sedangkan struktur mikro 

keduanya sama yaitu martensite dan bainite. Spesimen hasil tempering pada 

Spesimen 4 (quenching oli dan tempering air) paling mendekati standar 

kelayakan kekerasan yaitu 24 ± 4 HRC yaitu bagian atas 26,8 HRC dan bagian 

bawah 23,3 HRC, sedangkan pada spesimen 5 (quenching air dan tempering 

air) nilai kekerasannya lebih tinggi dan berada pada batas maksimal standar 

kekerasan yaitu bagian atas 27,8 HRC dan bagian bawah 26,6 HRC. 

Gusti, (2016) meneliti tentang uji kekerasan pada baja st60 dengan media 

pendingin yang berbeda. Setelah melakukan penelitian dengan metode anova 

didapatkan hasil dengan nilai Fhitung -6.0560294 < Ftabel 3.88. Nilai 

kekerasan sebelum perlakuan panas yaitu 112.4 HB dan yang sesudah 

perlakuan panas yaitu air (110.2 HB), udara (94.8 HB) dan oli mesran SAE 40 

(119.4 HB). Diantara ketiga media pendingin setelah perlakuan panas yang 

paling baik dalam meningkatkan kekerasan material adalah oli mesran SAE 40 

dengan nilai rata-rata 119.4 HB. 

Sardjono, (2009) meneliti tentang pengaruh hardening terhadap sifat 

mekanis dan struktur mikro pada baja JIS S45C. Setelah melakukan penelitian 

didapatkan hasil kuat tarik maksimal adalah 1074 MPa di dapat dari bahan 

dengan temperatur pemanasan 860°C dan masuk rentang kuat tarik dengan 

standar AISI – SAE 1045 atau JIS G4051 grade S45C. Nilai kekerasan tertinggi 

pada sample bahan atau material baja karbon standar AISI – SAE 1045 atau 

JIS G4051 grade S45C yang di beri perlakuan panas ( PP ) pada temperatur 

pemanasan 920°C dengan nilai kekerasan Vicker’s sebesar 579 HV dan masuk 

rentang nilai kekerasan Vicker’s dari standar AISI – SAE 1045 atau JIS G4051 

grade S45C. Struktur mikro pada sampel bahan atau material baja karbon 

standar AISI – SAE 1045 atau JIS G4051 grade S45C yang di berikan 

perlakuan panas ( PP ) pada temperatur pemanasan 800°C dan 860°C terbentuk 

fasa Martensite, sedangkan pada temperatur pemanasan 920°C terbentuk fasa 

– fasa Martensite dan Bainite. Dan pada sampel bahan atau material baja 

karbon standar AISI – SAE 1045 atau JIS G4051 grade S45C yang tidak 
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diberikan perlakuan panas (TP) bentuk fasa awal adalah fasa – fasa Ferrite dan 

Pearlite. 

Taufik, (2015) meneliti tentang pengaruh suhu pada media pendingin 

terhadap sifat mekanis (kekerasan) baja S45C pada proses hardening. Dari 

hasil perhitungan uji F didapatkan kesimpulan ada perbedaan nilai kekerasan 

setelah perlakuan hardening dengan pendinginan 20℃, 50℃ dan 80℃, 

terlebih pada pendinginan 20℃ yang menunjukan perbedaan kekerasan yang 

lebih tinggi dari pendinginan 50 dan 80℃. Faktor lain yang mempengaruhi 

kekerasan diakibatkan oleh kandungan unsur sementit pada tiap titik baja S45C 

setelah diproses hardening. 

Suherman, (2018) meneliti tentang perbandingan kekerasan dan struktur 

miko material crankshaft sepeda motor beberapa merk. Dari hasil penelitian ini 

didapatkan komposisi kimia dari crankshaft sepeda motor seluruhnya terbuat 

dari baja karbon sedang. Struktur mikro ketiga crankshaft berbeda-beda, yaitu 

crankshaft merk H dan merk M memiliki bentuk fasa martensetite dan bainite 

dan crankshaft sepeda motor T struktur mikro didominasi fasa pearlite dan 

ferrite. Nilai kekerasan yang paling tinggi pada crankshaft dengan merk H 

(28.6 HRC). Nilai kekerasan paling rendah adalah pada merk T dengan nilai 

kekerasan 21.4 HRC. 

Agus, (2011) meneliti tentang karakteristik mekanik proses hardening baja 

aisi 1045 media quenching untuk aplikasi sprocket rantai. Dari hasil penelitian 

ini didapatkan kekerasan baja AISI 1045 yang dicapai pada proses perlakuan 

panas dilanjutkan quenching agitasi dengan tebal sampel dan volume air yang 

divariasikan, sehingga diperoleh kekerasan maksimum pada volume air 10 liter 

dengan nilai kekerasan rata-rata 59.62 HRC, sedangkan untuk nilai kekerasan 

rata-rata pada volume air 15 liter yaitu 58.56 HRC, untuk volume air 20 liter 

yaitu 57.62 HRC dan untuk volume air 25 liter yaitu 58.37 HRC. Dari hasil 

kekerasan yang dihasilkan pada masing-masing sampel berbeda-beda, hal ini 

disebabkan faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perbedaan kekerasan 

pada masing-masing sampel hasil proses laku panas yang dipengaruhi oleh 

tebal sampel dan volume air quenching yang mempengaruhi. 
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2.2 Pengertian Baja 

Baja adalah salah satu logam ferro yang banyak digunakan dalam dunia 

teknik dan industri. Kandungan baja yang utama diantaranya yaitu besi dan 

karbon. Kandungan besi (Fe) pada baja sekitar 97% dan karbon (C) sekitar 

0,2% hingga 2,1%sesuai grade-nya. Selain unsur besi (Fe) dan karbon (C), baja 

mengandung unsur lainseperti mangan (Mn) dengan kandungan maksimal 

1.65%, silikon (Si) dengan kandungan maksimal 0.6%, tembaga (Cu) dengan 

kadar maksimal 0.6%, sulfur (S), fosfor (P) dan lainnya dengan jumlah yang 

dibatasi dan berbeda-beda (Wulandari, 2011). Menurut kandungan karbonnya 

(C) baja karbon diklasifikasikan menjadi tiga macam: 

1. Baja Karbon Rendah (low carbon steel) 

Baja karbon rendah merupakan bukan baja yang keras karena 

kandungan karbonnya sedikit. Baja ini disebut baja ringan (mild 

steel) atau baja perkakas yang mengandung karbon kurang dari 

0.3%. Baja ini dapat dijadikan mur, baut, ulir sekrup dan lain-lain 

(Amanto, 1999:33). 

2. Baja Karbon Sedang (mild carbon steel) 

Baja karbon sedang (medium carbon steel) mengandung karbon 

0.3%C - 0.6%C. Dengan kandungan karbonnya memungkinkan baja 

untuk dikeraskan melalui proses perlakuan panas yang sesuai. Baja 

ini lebih keras serta lebih kuat dibandingkan dengan baja karbon 

rendah. 

3. Baja Karbon Tinggi (high carbon steel) 

Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon 0.6%C-1.5%C 

dan memiliki kekerasan yang lebih tinggi, namun keuletannya lebih 

rendah. Berkebalikan dengan baja karbon rendah pengerasan dengan 

perlakuan panas pada baja karbon tinggi tidak memberikan hasil 

yang optimal karena terlalu banyaknya martensit, sehingga membuat 

baja menjadi getas (Amanto, 1999:33). 
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2.3 Diagram Fasa Besi Karbon (Fe-C) 

Diagram fasa Fe-C atau biasa disebut diagram kesetimbangan besi karbon 

merupakan diagram yang menjadi parameter untuk mengetahui segala jenis 

fasa yang terjadi didalam baja, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 

terjadi pada paduan baja dengan segala perlakuannya. 

Adapun istilah yang terdapat pada diagram kesetimbangan Fe-Fe3C dan 

fasa-fasa yang terdapat dalam diagram dijelaskan dibawah ini. Berikut adalah 

batas-batas tempertature kritis pada diagram Fe-Fe3C menurut (Nurjiyanti, 

2013) adalah: 

1. A1 adalah temperature reaksi euktektoid yaitu perubahan fasa γ 

menjadi α+Fe3C (perlit) untuk baja hypoeutectoid. 

2. A2 adalah titik currie (pada temperature 769oC), dimana sifat 

magnetik besi berupa dari feromagnetik menjadi paramagnetic. 

3. A3 adalah temperature transformasi dari fasa γ menjadi α (ferit) yang 

ditandai pula dengan naiknya batas kelarutan karbon seiring dengan 

turunnya temperature. 

4. Acm adalah temperature transformasi dari fasa γ menjadi Fe3C 

(sementit) yang ditandai pula dengan penurunan batas kelarutan 

karbon seiring dengan turunnya temperature. 

5. A123 adalah temperature transformasi γ menjadi α+Fe3C (perlit) 

untuk baja hypereuctectoid. 

 

Gambar 2.1 Diagram Kesetimbangan Fe-C 

(Sumber: Hermantoro, 2012) 
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Dari diagram fasa yang ditunjukkan pada gambar 2.1 terlihat bahwa suhu 

sekitar 723oC merupakan suhu transformasi austentit menjadi fasa perlit (yang 

merupakan gabungan dari fasa ferit dan sementit). Transformasi fasa ini 

dikenal sebagai eutectoid dan merupakan dasar proses perlakuan panas dari 

baja. Sedangkan daerah fasa yang presesntase larutan karbon hingga 2% yang 

terjadi di temperature 1.147oC merupakan daerah besi gamma (γ) atau disebut 

austentit. Pada kondisi ini biasanya austentit bersifat stabil, lunak, ulet, mudah 

dibentuk, tidak ferro magnetis dan memiliki struktur Kristal Face Centered 

Cubic (FCC). 

Besi murni pada suhu dibawah 910oC mempunyai struktur Kristal Body 

Centered (BCC). Besi BCC dapat melarutkan karbon dalam jumlah sangat 

rendah, yaitu sekitar 0.02% maksimum pada suhu 723oC. Larutan pada 

intensitas dari karbon didalam besi ini disebut juga besi alpha (α) atau fasa ferit. 

Pada suhu diantara 910oC sampai 1.390oC, atom-atom besi menyusun diri 

menjadi bentuk Kristal Face Centered Cubic (FCC) yang disebut besi gamma 

(γ) atau fasa austentit. Besi gamma ini dapat melarutkan karbon dalam jumlah 

besar yaitu sekitar 2.06% maksimum pada suhu sekitar 1.147oC. Penambahan 

karbon kedalam besi FCC ditransformasikan kedalam struktur BCC dari 910oC 

menjadi 723oC pada karbon sekitar 0.8%. Diantara temperature 1.390oC dan 

suhu cair 1.534oC, besi gamma berubah menjadi susunan BCC yang disebut 

besi delta (δ). 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam diagram Fe-Fe3C yaitu, 

perubahan fasa ferit atau besi alpha (α), austentit menjadi besi gamma (γ), 

sementit atau karbida besi, perlit dan sementit diuraikan dibawah ini : 

a. Ferrite atau besi alpha (α) 

Fasa ini disebut alpha (α). Ruang antar atomnya kecil dan rapat 

sehingga sedikit menampung atom karbon. Batas maksimum 

kelarutan karbon 0,025%C pada temperatur 723oC, struktur 

kristalnya BCC (Body Center Cubic). Pada suhu ruang, kandungan 

karbonnya 0,008% sehingga dapat dianggap besi murni. Ferit 

bersifat magnetik sampai suhu 768oC. Sifat-sifat ferit adalah 
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ketangguhan rendah, keuletan tinggi, ketahanan korosi medium 

dan struktur paling lunak diantara diagram Fe3C. 

 

Gambar 2.2 Ferrite 

(Sumber: Indometrik.com) 

b. Austentit atau besi gamma (γ) 

Austenit adalah campuran besi dan karbon yang terbentuk pada 

pembekuan, pada proses pendinginan selanjutnya austenit berubah 

menjadi ferit dan perlit atau perlit dan sementit. Sifat austenit 

adalah lunak, lentur dengan keliatan tinggi. Kadar karbon 

maksimum sebesar 2.14%. Pada temperatur 1184oC, struktur 

kristalnya FCC (Face Center Cubic). 

 

Gambar 2.3 Austentit 

(Sumber: Wikipedia) 

c. Perlit 

Fasa perlit merupakan campuran mekanis yang terdiri dari dua 

fasa, yaitu ferit dengan kandungan karbon 0,025% dan sementit 

dalam bentuk lamellar (lapisan) dengan kandungan karbon 6.67% 

yang berselang-seling rapat terletak bersebelahan. Jadi perlit 

merupakan struktur mikro dari reaksi eutektoidlamellar. 
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d. Sementit (karbida besi) 

Sementit merupakan paduan besi melebihi batas daya larut 

membentuk fasa kedua. Karbida besi mempunyai komposisi kimia 

Fe3C. Dibandingkan dengan ferit, sementit sangat keras. Karbida 

besi dalam ferit meningkatkan kekerasan baja. Akan tetapi karbida 

besi murni tidak liat, karbida ini tidak dapat menyesuaikan diri 

dengan adanya konsentrasi tegangan, oleh karena itu kurang kuat. 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 2.4 Sementit 

(Sumber: Rahman, 2014) 

e. Martensit 

Martensit merupakan fasa diantara ferit dan sementit bercampur, 

tetapi bukan lamellar, melainkan jarum-jarum sementit. Fasa ini 

terbentuk austenite stabil didinginkan dengan laju pendinginan 

cepat tertentu. Terjadinya hanya presipitasi Fe3C unsur paduan 

lainnya tetapi larut transformasi isotermal pada 260oC untuk 

membentuk dispersi karbida yang halus dan matriks ferit. 

 

Gambar 2.5 Matrenist 

(Sumber: Rahman, 2014) 

f. Bainit 

Bainit merupakan fasa yang terjadi akibat transformasi 

pendinginan yang sangat cepat pada fasa austenit ke suhu antara 

250oC-550oC dan ditahan pada suhu tersebut (isothermal). Bainit 

adalah strukur mikro dari reaksi eutektoid (γ ⇾ α + Fe3C) non 

lamellar. Bainit merupakan struktur mikro campuran fasa ferit dan 
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sementit (Fe3C). Kekerasan bainit kurang lebih berkisar antara 

300- 400 HVN (Yogantoro, 2010). 

Dari diagram fasa tersebut dapat dilakukan proses pemanasan pada suhu 

tertentu sesuai dengan kandungan karbon dalam baja. Berikut Tabel 2.1 

menunjukan hubungan adanya kesesuaian antara kandungan karbon dengan 

suhu pengerasan baja. 

Tabel 2.1 Kesesuaian antara kandungan karbon dengan suhu pemanasan 

No Suhu 
Kandungan 

0,45 0,60 0,70 0,85 1,00 >1,00 

1 Minumum 790 780 760 730 725 725 

2 Maksimum 820 810 800 780 770 760 

(Sumber: Schnomet, 1987) 

 

2.4 Baja JIS S45C 

Baja JIS S45C (JIS: Japanese Industrial Standard / Standar Industri 

Jepang) atau equivalent AISI 1045 (AISI: American Iron and Steel Institute / 

Standar Negara Amerika), atau DIN 1.1730 (DIN: Deustches Institut Für 

Normung / German Institute For Standarization / Standar Negara Jerman, 

merupakan jenis baja “Medium Carbon Steel” (baja dengan kandungan unsur 

karbon medium: 0.3-0.5%C). Dengan kandungan karbon medium ini, 

memungkinkan baja ini untuk dikeraskan dengan perlakuan panas (heat 

treatment) untuk membentuk struktur mikro matrensit yang keras. Baja ini saat 

disupply dipasaran memiliki kekerasan BHN 160-200 (BHN : Brinell 

Hardness) dan dapat dekeraskan lagi bila dilihat dari fungsinya, baja karbon 

medium ini diklasifikasikan sebagai machinery steel (baja yang dipakai dalam 

komponen / sparepart mesin) seperti untuk shaft (poros transmisi), crankshaft 

(poros engkol), gear (roda gigi), coupling, pulley, connecting rods (batang 

torak), piston pins (pena torak), axles (poros gandar), rails (rel kereta api), dll 

(Satriyani,Bawono, 2013). 

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi kimia (chemical 

compositions), sifat mekanik (mechanical properties), dan rekomendasi 

perlakuan panas (heat treatment recommendation) Baja JIS S45C. 
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Tabel 2.2 Komposisi Kimia Baja JIS S45C 

Inspection 

items Chemical Compostions 

 C Si Mn P S 

Min 0,42 0,15 0,6 - - 

Max 0,48 0,35 0,9 0,035 0,035 

Result 0,45 0,25 0,8 Max Max 

(Sumber: SeAH Besteel Corp) 

Tabel 2.3 Sifat Mekanik Baja JIS S45C 

Mechanical Properties Symbol Steel 

Young’s Modulus (GPa) E 190-210 

Poisson’s ratio V 0,27-0,30 

Density (Kg/m3) P 7.700-8.030 

Yield strength (Mpa)  569 

Shear Strength (Mpa)  343 

Extension ratio (%)  20 

Area Reduction (Psi)  30 

Hardness (Hb) Hb 169-220 

(Sumber: SeAH Besteel Corp) 

Tabel 2.4 Proses Perlakuan Panas Baja JIS S45C 

Heat Treatment Temperature 

Full Annealing 800-850oC 

Normalizing 840-880 oC 

Hardening 820-860 oC 

Tempering 550-660 oC 

Melting Point 1520 oC 

(Sumber: AstmSteel.com) 

 

2.5 Hardening 

Pengerasan biasanya dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang 

tinggi atau kekuatan dan fatigue limit yang lebih baik.  Pengerasan dilakukan 

dengan memanaskan baja kedaerah austenit, lalu mendinginkannya dengan 

cepat (quench), pendinginan yang cepat dimaksudkan untuk mengubah 

austenite terbentuk menjadi struktur martensit yang keras. Diagram 

Temperatur Waktu V-S proses pengerasan ditunjukan pada gambar 2.1  
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Gambar 2.6 Diagram Temperatur Waktu V-S 

(Sumber: Wirda, 2011) 

Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada beberapa faktor seperti 

harden ability bahan (secara umum harden ability tergantung pada komposisi 

kimia dalam bahan misalnya pada baja / paduannya, kandungan karbon dan 

unsur paduan lainnya), austenitising temperature (temperatur pemanasan), 

holding time dan laju pendinginan (Wirda Novarika, 2011). 

 

2.6 Quenching 

Quenching adalah proses perlakuan panas dimana prosesnya dilakukan 

dengan pendinginan yang relatif cepat dari temperatur austenisasi (umumnya 

pada jarak temperatur 815oC – 870oC) pada baja. Keberhasilan 

proses quenching ditentukan oleh media quenching (quenchant medium) yang 

digunakan. Untuk menentukan media quenching, sangat bergantung pada 

mampu keras (hardenability) dari logam, ketebalan dan bentuk dari benda uji 

yang akan di quenching. Serta struktur mikro yang diinginkan dari hasil 

proses quenching. Adapun media quenching yang sering digunakan adalah 

media cair (liquid) dan gas. Media quenching cair adalah oli, air, larutan 

polimer (aquos polymer solution), Larutan garam. Sedangkan 

media quenching gas adalah helium, argon, dan nitrogen. 

    Tujuan dari proses quenching secara umum pada baja (baja carbon, low 

alloy steel, dan tool steel) adalah untuk proses hardening, yaitu menghasilkan 

struktur mikro martensit pada baja tersebut. Proses hardening yang baik adalah 

bila mendapatkan harga kekerasan, kekuatan, dan toughness yang besar tetapi 

dengan residual stress, distorsi, dan cracking yang minimal. Pada stainless 
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steel dan high alloy steels tujuan proses quenching adalah untuk 

meminimalisasi keberadaan batas butir karbida atau untuk meningkatkan 

distribusi ferit (ASM International. ASM Handbook Volume 4 Heat Treating. 

ASM International, 2005). 

 

2.7 Media Pendingin Air Kelapa 

Air kelapa dipilih sebagai media pendingin hardening dikarenakan pada 

penelitian Hendi, (2014) diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan media 

pendingin air garam didapatkan rata-rata nilai kekuatan tariknya yakni 52.396 

kg/, dengan menggunakan media pendingin air kelapa didapatkan nilai rata-

rata kekuatan tariknya yaitu 49.764 kg/, sedangkan untuk media pendingin oli 

bekas didapatkan nilai rata-rata kekuatan tariknya yaitu 53.158 kg/.  

Yahya, (2016) Spesimen hardening dengan media pendingin air kelapa 

memiliki nilai kekerasan paling tinggi dengan rata-rata 35.7 HRC. Selanjutnya, 

spesimen hardening dengan media pendingin radiator coolant memiliki nilai 

kekerasan dibawah spesimen yang di hardening dengan media pendingin air 

kelapa dengan rata-rata 26.3 HRC. Selanjutnya, spesimen hardening dengan 

media pendingin kombinasi air dan dromus oil memiliki nilai kekerasan 

dibawah spesimen yang di hardening dengan media pendingin radiator coolant 

dengan rata-rata 9,2 HRC, dan nilai kekerasan yang paling rendah adalah 

spesimen raw material dengan rata-rata 3 HRC ditinjau dari korosi spesimen 

yang memiliki nilai kekerasan paling tinggi memiliki tingkat korosi paling 

rendah. Hasil uji laju korosi dari yang paling rendah adalah spesimen hardening 

dengan media pendingin air kelapa sebesar 5.43 mm/y, spesimen hardening 

dengan media pendingin radiator coolant sebesar 5.68 mm/y, spesimen 

hardening dengan media pendingin kombinasi dromus oil sebesar 6.58 mm/y 

dan spesimen raw material memiliki tingkat kekerasan paling rendah memiliki 

tingkat laju korosi paling tinggi sebesar 7.17 mm/y. 

Tabel 2.5 Komposisi kimia air kelapa tua dalam 100 % 

Fe P Ca Air 

0.20 8.00 15.00 95.90 

Berdasarkan komposisi kimia pada tabel diatas, air kelapa tua dapat 

dipergunakan sebagai media pendingin dalam proses hardening, air kelapa tua 



17 
 

 
 

mengandung air (95.90 %) memiliki kemampuan menyerap panas yang baik. 

Selain itu mengandung juga unsur campuran pada baja seperti besi (Fe) (0.5 

%) fosfor (P) dan Ca (8.00 %) (Kristono, 2012) yang diharapkan dapat 

mempengaruhi sifat mekanik baja hasil hardening. 

2.8 Holding Time 

Kekerasan yang terjadi setelah diquench banyak tergantung pada besarnya 

kandungan karbon dan besarya paduan dalam austenit, besar butir austenit dan 

laju pendinginan austenit. Pada saat tercapainya suhu kritis atas, memang fase 

struktur sudah hampir semuanya austenit tetapi austentit masih berbutir halus 

dan kandungan karbon dan unsur paduanya belum homogen untuk itulah 

dibutuhkan penahan waktu beberapa saat. Lamanya holding time ini tergantung 

pada: 

1. Tingkat kelarutan karbida dan ukuran butir yang diinginkan. 

Karena jumlah dan jenis karbida berbeda antara baja yang satu 

dengan yang lain maka lamanya holding time ini tergantung pada 

jenis baja dan temperatur austenisasi yang dipakai 

2. Laju pemanasan misalnya, pemanasan dengan laju pemanasan 

yang sangat lambat terhadap baja hypo-eutectoid, pada saat 

mencapai suhu kritis atasnya austenit yang terbentuk sudah 

homogen sehingga tidak diperlukan lagi holding time (Wirda, 

2011) 

Berikut ini diberikan beberapa pedoman untuk menentukan holding time 

untuk berbagai jenis baja secara umum: 

1. Baja konstruksi (baja karbon dan baja padan rendah 

yangmengandung karbida yang mudah larut), diperlukan holding 

time 5 -15 menit 

2. Baja konstruksi (baja paduan menengah), diperlukan holding time 

15-25 menit. 

3. Low alloy tool steel, memerlukan holding time yang tepat agar 

kekerasan yang diinginkan dapat tercapai. Dianjurkan 

menggunakan 0.5 menit per millimeter tebal benda. Minimum 10’, 

maksimum 30’. 
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4. High alloy chrome steel membutuhkan holding time yang paling 

panjang diantara semua baja perkakas dan juga tergantung pada 

temperatur pemanasan. Biasanya dianjurkan menggunakan 0.5 

menit per milimeter tebal benda dengan minimum 10 menit dan 

maksimum 1 jam (Wirda, 2011). 

Ketebalan benda uji sangat mempengaruhi pemberian waktu penahanan 

pada saat proses austenisasi. Secara matematis pemberian waktu penahanan 

terhadap ketebalan benda uji dapat ditulis pada persamaan berikut [Krauss, 

1986]. 

T = 1.4 × H                                                                                                     (1)                                  

Dimana:  

T = waktu penahanan (menit)  

                 H = tebal benda kerja (mm) 

 

2.9 Hardness Test (Pengujian Kekerasan) 

Kekerasan adalah sifat ketahanan bahan terhadap deformasi plastis karena 

pembebanan setempat pada permukaan berupa goresan atau penekanan. Sifat 

ini banyak hubungannya dengan sifat kekuatan, daya tahan aus serta 

kemampuan dikerjakan dengan mesin (mampu mesin). Pada pengujian berikut 

menggunakan metode pengujian kekerasan Rockwell terdapat 3 metode untuk 

melakukan pengujian kekerasan di antaranya sebagai berikut: 

1. Metode Rockwell  

Pengukuran secara Rockwell dilakukan dengan menggunakan metode 

yang sedikit berlainan ialah dengan memakai kerucut intan atau bola baja yang 

telah dikeraskan. Kerucut intan mempunyai sudut puncak 120° dipakai untuk 

mengukur kekerasan logam-logam diatas HB 200. Bola baja yang dipakai 

berdiameter 1/16”, 1/8”, dan ‘1/2” dipakai untuk mengukur logam-logam yang 

lebih lunak. 

Nilai kekerasan dapat langsung dibaca setelah beban utama dihilangkan. 

Untuk menghitung nilai kekerasan Rockwell dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

HR = E - e                                                                                                      (2) 
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HR = nilai kekerasan Rockwell 

E = konstanta tergantung pada bentuk indentor 

e = perbedaan antara dalamnya penembusan 

Tabel 2.6 Skala kekerasan Rockwell  

Skala Beban Mayor 

(kg) 

Tipe Indentor Tipe Material 

A 60 1/16
”  bola intan 

kerucut 

Sangat keras, 

tungsten, karbida 

B 100 1/16
” bola Kekerasan 

sedang, baja 

karbon rendah 

dan sedang, 

kuningan, 

perunggu, 

paduan yang 

dikeraskan 

C 150 Intan Kerucut Baja keras, baja 

hasil tempering 

D 100 1/8
” bola Besi Cor, paduan 

alumunium, 

magnesium yang 

diannealing 

E 100 Intan Kerucut Baja kawakan 

F 60 1/16
” bola Kuningan yang 

diannealing dan 

tembaga 

G 150 1/8
” bola Tembaga, 

beryllium, fosfor, 

perunggu 

H 60 1/8
” bola Pelat alumunium, 

timah 

K 150 1/4
” bola Besi cor, paduan 

alumunium, 

timah 

L 60 1/4
” bola Plastik, logam 

lunak 

M 100 1/4
” bola Plastik, logam 

lunak 

R 60 1/4
” bola Plastik, logam 

lunak 

S 100 1/2
” bola Plastik, logam 

lunak 

V 150 1/2
” bola Plastik, logam 

lunak 

(Sumber: Callister, 2007) 

2. Metode Brinell 
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Pengujian kekerasan dengan metode brinell bertujuan untuk menentukan 

kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap bola baja 

(indentor) yang ditekankan pada permukaan material uji (spesimen). Idealnya, 

pengujian brinell diperuntukan untuk material yang memiliki permukaan yang 

kasar dengan uji kekuatan berkisar 500-3000 kgf. Indentor biasanya terbuat 

dari bahan karbid tungsten. 

Tabel 2.7 Contoh kekerasan brinell 

Timbal 5HB 

Alumunium Murni 15HB 

Tembaga 35HB 

Alumunium Keras 75HB 

Mild Stell 120HB 

Stainless Stell yang dilunakkan 200HB 

Baja ST 70 215HB 

Baja Temper 400HB 

(Sumber: Callister, 2007) 

Tabel 2.8 Skala kekerasan brinell 

Beban (kgf) 3000 750 187,5 30 

Diameter bola 

(mm)   

10 5 2,5 1 

(Sumber: Callister, 2007) 

Nilai kekerasan (BHN) dapat di rumuskan sebagai berikut: 

BHN = 
𝟐𝑷

𝝅 𝑫 ( 𝑫− √𝑫𝟐−𝒅𝟐
                                                                    (3) 

Dimana: 

BHN = Brinell Hardnes Number 

P = Beban yang diberikan (kgf) 

D = Diameter indentor (mm) 

d = Diameter lekukan rata-rata hasil indentasi 

3. Metode Vickers 

Pengukuran secara Vickers dilakukan dengan penekanan oleh intan 

berbentuk piramida sama sisi sebagai pengganti bola baja sehingga dengan 

demikian dapat digunakan untuk benda-benda keras. Penekanan piramida intan 

ini bersudut puncak 136°. Nilai kekerasannya dinyatakan dengan HV(DPN-

Diamond Pyramid Number, VPN -Vickers Pyramid Number, DPH -Diamond 
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Pyramid Hardness) yaitu perbandingan antara beban Pkg dengan luas tapak 

tekan A mm2. Yang dihitung menggunakan persamaan:  

VHN = 
𝟐𝑷 𝐬𝐢𝐧(

𝜽

𝟐
)

𝒅𝟐
=

(𝟏,𝟖𝟓𝟒)𝑷

𝒅𝟐
                                                              (4) 

Dimana:  

P = beban yang digunakan (kg) 

d = panjang diagonal rata-rata (mm) 

       θ = sudut antara permukaan intan yang berhadapan = 136o   

 

2.10 Metode ANOVA 

Statistika adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) 

pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk 

mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan 

keputusan. Metode statistik yang banyak digunakan untuk menganalisis data 

dari suatu percobaan yang terancang adalah teknik analisis ragam atau sering 

disebut dengan ANOVA. Analisis ragam adalah sebuah metode untuk 

memeriksa hubungan antara dua atau lebih set data. Dengan kata lain ada 

hubungan antara set data dengan melakukan analisis varians. Analisis varian 

kadang- kadang disebut sebagai F-test. Suatu ciri analisis ragam adalah model 

ini terparameterisasikan secara berlebih, artinya model ini mengandung lebih 

banyak parameter dari pada yang dibutuhkan untuk mempresentasikan 

pengaruh-pengaruh yang diinginkan. Salah satu tipe dari analisis ragam adalah 

analisis varians satu jalur atau juga dikenal dengan istilah two-way ANOVA. 

Two Way ANOVA atau ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-

rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen yang 

selanjutnya disebut faktor. 


