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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA  

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

       Kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan untuk meneliti judul yang 

ditulis adalah karena adanya dorongan keingintahuan akan hubungan proses 

hardening khususunya pack carburizing dengan rekayasa material untuk 

peningkatan kekuatan agar dapat bertahan lebih kuat, ulet dan tahan lama pada 

kondisi-kondisi yang sering bermasalah, serta juga ada banyak bahan penelitian dan 

jurnal yang mengangkat proses pack carburizing sebagai landasan teori seperti 

berikut : 

          Penelitian yang dilakukan oleh Joko Waluyo (2009), berhasil meneliti 

pengaruh temperatur dan waktu tahan pada proses karburasi cair terhadap 

kekerasan baja AISI 1025 dengan media pendinginan air didapat kekerasan material 

sebelum diproses carburizing adalah 193,7 VHN kekerasan meningkat seiring 

dengan kenaikan temperatur dan kenaikan lamanya waktu tahan. Peningkatan 

kekerasan tertinggi pada temperatur 850ºC dan waktu tahan 90 menit yaitu 

meningkat menjadi 982,3 VHN. 

 Serta Bambang Kuswanto (2010), melakukan pengujian perlakuan pack 

carburizing pada baja karbon rendah sebagai material alternatif untuk pisau potong 

pada penerapan teknologi tepat guna didapat nilai kekerasan rata-rata sebelum 

perlakuan 146,358 kg/mm2  meningkat menjadi 184,45 kg/mm2  dan dapat 

disimpulkan kualitas baja karbon rendah dapat ditingkatkan dengan proses pack 

carburizing.  

 Selanjutnya Yud Setiono (2012), meneliti sifat fisis dan mekanis baja 

karbonisasi arang kayu sengon merumuskan dengan proses karbonisasi, harga 

kekerasan yang semula 227,0 VHN (raw material) meningkat menjadi 250,2 VHN 

(karbonisasi 2jam) dan 260,3 VHN (karbonisasi 4jam) diambil kesimpulan semakin 
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lama penahanan waktu pada proses pack carburizing maka akan semakin 

meningkat kekerasannya. 

Serta  juga Hafni dan Nurzal (2014), melakukan pengujian tungku pack 

carburizing untuk pengerasan permukaan baja karbon rendah dengan media 

karburisasi campuran arang tempurung kelapa dan BaCo3 didapat pada temperatur 

pemanasan 980ºC dan waktu tahan 4jam dengan dilanjutkan proses quenching. Dari 

hasil metallography pada sisi luar terlihat struktur mikro martensite dangan bagian 

tengah ferrite pearlite, artinya telah terjadi pengerasan di bagian permukaan dan 

dapat dikatakan tungku yang dirancang telah memenuhi tujuan desainnya sebagai 

tungku pack carburizing. 

 Kemudian Prihanto Triutomo (2015), berhasil meningkatkan kekerasan 

pada pisau berbahan baja karbon menengah hasil proses hardening dengan media 

pendingin yang berbeda didapat kesimpulan bahwa media pendinginan yang terbaik 

adalah oli dengan nilai kekerasan 600HV karena menghasilkan tingkat kekerasan 

yang tinggi dan tingkat kegetasan yang rendah pada pisau pemotong. 

2.2 Landasan Teori 

      Carburizing merupakan suatu proses penambahan kandungan karbon pada 

permukaan baja untuk mendapatkan sifat baja yang lebih keras pada permukaannya 

( Amstead, B.H. dkk 1995 ). 

a. Karburasi padat ( pack carburizing ) bahan dimasukkan kotak tertutup dan 

ruangan diisi dengan arang kayu atau kokas ataupun bahan yang berunsur 

karbon. Akan tetapi prosesnya memerlukan waktu lama. 

b. Karburasi gas ( gas carburizing ) menggunakan gas alam atau hidrokarbon 

maupun propan ( gas karbit ). Diterapkan untuk bagian – bagian yang kecil 

dan dapat dicelup setelah pemanasan dalam dapur. 

c. Karburasi cair ( liquid carburizing ) baja dipanaskan dalam suhu tertentu 

dan dalam dapur yang mengandung garam cyanide sehingga karbon dan 

sedikit nitrogen dapat berdifusi kedalam lapisan luar. Kulit luar memiliki 



6 
 

kadar karbon yang lebih tinggi dan kadar nitrogen lebih rendah. Cara ini 

cocok untuk pengerasan permukaan benda berukuran sedang. 

2.2.1 Proses Karburasi Padat (Pack Carburizing) 

         Pack carburizing dilakukan dengan cara memanaskan benda kerja di dalam 

kotak (case) tertutup rapat berisi bahan karburasi. Bahan karburasi ini terdiri dari 

campuran arang atau kokas dan garam karbonat (sebagai energizer pengaktif 

karbon misalnya BaCO3). Tanpa energizer pun dapat terjadi karburisasi, karena 

temperatur yang tinggi ini mula-mula karbon teroksidasi oleh udara yang 

terperangkap dalam kotak menjadi CO2. Terjadi reaksi (Surdia, T. dan Saito, S., 

1995):  

CO2 + C         2CO 

Pada permukaan baja CO akan terurai : 2CO      CO2 + C 

Dimana C yang dibentuk adalah atom karbon (carbon nascent) yang bersifat aktif 

masuk menyebar (bardifusi) ke dalam fasa austenite dari baja. Dengan adanya 

energizer proses akan mudah berlangsung karena walaupun udara yang 

terperangkap dalam kotak sangat sedikit, tetapi energizer menyediakan CO2. Seperti 

reaksi berikut : 

BaCO3      BaO + CO2 

            CO2 + C             2CO 

Pada permukaan baja CO akan terurai : 2CO  CO2 + C 

 

Gambar 2.1 Pack Carburizing Proces 

(Sumber :  Kampoeng Community, 2014) 
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2.3 Pisau Kuduk  

      Pisau kuduk gedung agung adalah sebuah alat bantu kerja khas daerah Lahat 

yang biasanya digunakan untuk keperluan kerja harian di kebun/hutan untuk 

memotong dan membelah bahan baku makanan ataupun ranting dan pohon senjata 

ini memiliki ke khasan tersendiri yang membedakannya dengan senjata tradisional 

daerah lain yaitu ujung pisaunya sangat runcing dan pada bagian gagang atau 

pegangannya berbentuk bulat. Itulah yang menyebabkan senjata ini disebut kuduk 

betelugh atau kuduk bertelur. Biasanya bahan pembuatannya dari plat baja ataupun 

suspensi mobil.  

       

 

Gambar 2.2 pisau kuduk 

(Sumber : pesonawisatalahat.blogspot.com) 

 

 

2.3.1  Standar Baja Dalam Pembuatan Pisau 

     Secara umun terminologi baja adalah paduan besi dan karbon dengan kadar 

karbon antara 0,2 sampai 2,1% yang berbeda pada beberapa baja. Untuk pembuatan 

pisau semua jenis baja pada dasarnya bisa digunakan yang berbeda adalah hasil 

akhir kekuatan dan ketahanan pisau tersebut. Secara umum penambahan bahan lain 

seperti vanadium, chromium, tungsten, molybdenum sangat mungkin dilakukan 

untuk menambah keunggulan properties dari baja dan yang sering digunakan dalam 

pembuatan pisau antara lain (sumber : pisauku.blogspot.com) : 
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-  150CM : Carbon 1,05%, Mangenese 0,5%, Chromium 14% baja paduan karbon 

tinggi, sangat keras pertama kali digunakan pada pisau tahun 1972 buatan Gerber 

dan Benchmade. 

-  420 : Carbon 0,2-0,6%, Mangenese 1%, Chromium 12-14%. Tidak termasuk 

yang mahal tapi keras. 

-  420HC: Carbon 0,5-0,7%, Mangenese 0,35-0,9%, Chromium 13,5%. Popular 

untuk pisau buatan Gerber and Buck. 

- 440A : Carbon 0,6-0,7%, Mangenese 1%, Chromium 16-18%. Paduan tinggi 

dengan chromium contoh pisau SOG SEAL 2000. 

- 440B : Carbon 0,7-0,9%, Mangenese 1%, Chromium 16-18%. Dipakai oleh 

Randall Knives 

- 440C : Carbon 0,9-1,20%, Mangenese 0,4%, Chromium 17%, Vanadium 0,5%. 

Paling popular paling banyak pisau memakai bahan ini. 

- ATS34 : Carbon 1,05%, Mangenese 0,4%, Chromium 14%. Satu jenis Cuma yang 

ATS buatan jepang. 

- AUS-8 : Carbon 0,7-0,8%, Mangenese 1%, Chromium 13-14,5%, Nickel 0,5%, 

Vanadium 0,1-0,25%, Molybdenum 0,1-0,3%. Dipakai oleh Spyderco, SOG, 

Kershaw dll. 

- S30V : Carbon 1,45%, Chromium 14%, Molybdenum 2%, Vanadium 4%. 

Ketahanan pisau tinggi termasuk paling bagus untuk pemakai Spyderco, LoneWolf, 

Banchmade. 

- CPM440V : Carbon 2,15%, Mangenese 0,4%, Chromium 17%, Vanadium 5,5%, 

Molybdenum 0,4%. Sangat keras dipakai oleh Kershawfolding knives. 
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Gambar 2.3 Knife Steel Hardness 

(Sumber : knifeinformer.com) 

 

2.4 Karakteristik Baja Karbon 

2.4.1 Struktur Besi Murni 

Struktur logam terdiri atas butir kristal yang saling mengikat kuat satu sama lain 

dalam bentuk dan ukuran yang berlainan. Kristal-kristal tersebut terdiri dari bagian-

bagian terkecil suatu unsur atom. Atom besi tersusun di dalam sebuah “kisi ruang”, 

dimana terdiri atas jaringan berbentuk kubus. Peletakan atom dalam kubus dapat 

dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Besi alfa (besi α)  

       Delapan atom berada pada pojok kubus dan sebuah atom ke sembilan 

ditengahnya (di pusat ruang). Susunan atom ini disebut juga kubik pemusatan ruang 

(body centered cubic). Sampai temperatur ruangan 708 º C, besi α bersifat magnetis. 

Mulai 768 º C sampai 911 º C, body centered cubic (bcc) menjadi tidak magnetis 

lagi (Schonmetz dkk, 1985). 

2. Besi gamma (besi γ) 

       Pada temperatur 911 º C ikatan kubik pemusatan ruang berubah menjadi   besi 

γ kubik pemusatan sisi (face centered cubic). Pada setiap sudut kubus terdapat satu 
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atom dan enam atom lainnya berada di tengah ke enam bidang sisi kubus. Jadi 

sebuah kubus γ terdapat empat belas atom.   

3. Besi delta (besi δ) 

       Temperatur 1392 º C besi γ yang berpusat sisi (fcc) berubah kembali menjadi 

kubik pemusatan ruang (bcc) yang disebut besi δ. Namun besi δ terakhir ini 

mempunyai jarak atom yang lebih besar. 

2.4.2 Baja Karbon 

Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa 

elemen lainnya, termasuk karbon. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar 

antara 0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Elemen berikut ini selalu ada 

dalam baja: karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, 

nitrogen dan aluminium. Selain itu, ada elemen lain yang ditambahkan untuk 

membedakan karakteristik antara beberapa jenis baja diantaranya: mangan, nikel, 

krom, molybdenum, boron, titanium, vanadium dan niobium. Dengan 

memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis 

kualitas baja bisa didapatkan. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur 

pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom 

besi. Baja karbon ini dikenal sebagai baja hitam karena berwarna hitam, banyak 

digunakan untuk peralatan pertanian misalnya sabit dan cangkul. 

Penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan 

(hardness) dan kekuatan tariknya (tensile strength), namun di sisi lain membuatnya 

menjadi getas (brittle) serta menurunkan keuletannya (ductility). 

Meskipun baja sebelumnya telah diproduksi oleh pandai besi selama ribuan 

tahun, penggunaannya menjadi semakin bertambah ketika metode produksi yang 

lebih efisien ditemukan pada abad ke-17. Dengan penemuan proses Bessemer di 

pertengahan abad ke-19, baja menjadi material produksi massal yang membuat 

harga produksinya menjadi lebih murah. Saat ini, baja merupakan salah satu 

material paling umum di dunia, dengan produksi lebih dari 1,3 miliar ton tiap 
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tahunnya. Baja merupakan komponen utama pada bangunan, infrastruktur, kapal, 

mobil, mesin, perkakas, dan senjata. Baja modern secara umum diklasifikasikan 

berdasarkan kualitasnya oleh beberapa lembaga-lembaga standar. 

2.4.3 Jenis-jenis baja karbon 

Berdasarkan jumlah kandungan karbonnya baja dibagi menjadi 3 jenis yaitu, 

baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. 

1. Baja karbon tinggi 

Baja karbon tinggi (high carbon steel) mengandung kadar karbon antara 

0,56% -1,7% C dan setiap satu ton baja karbon tinggi mengandung karbon antara 

70 – 130 kg. Baja ini mempunyai kekuatan paling tinggi dan banyak digunakan 

untuk material tools. Berkebalikan dengan baja karbon rendah, pengerasan 

dengan perlakuan panas pada baja karbon tinggi tidak memberikan hasil yang 

optimal dikarenakan terlalu banyaknya martensit sehingga membuat baja 

menjadi getas (Syekhoni, 2017). Salah satu aplikasi dari baja ini adalah dalam 

pembuatan kawat baja dan kabel baja. Berdasarkan jumlah karbon yang 

terkandung didalam baja maka baja karbon ini banyak digunakan dalam 

pembuatan pegas, alat-alat perkakas seperti: palu, gergaji atau pahat potong. 

Selain itu baja jenis ini banyak digunakan untuk keperluan industri lain seperti 

pembuatan kikir, pisau cukur, mata gergaji dan lain sebagainya. 

2. Baja karbon sedang 

Baja karbon menengah (medium carbon steel) mengandung karbon antara 

0,25% - 0,55% C dan setiap satu ton baja karbon mengandung karbon antara 30 

– 60 kg. Dan dengan kandungan karbonnya memungkinkan baja untuk 

dikeraskan sebagian dengan perlakuan panas (heat treatment) yang sesuai 

(Syekhoni, 2017). baja karbon menengah ini banyak digunakan untuk keperluan 

alat-alat perkakas bagian mesin. Berdasarkan jumlah karbon yang terkandung 

dalam baja maka baja karbon ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

seperti untuk keperluan industri kendaraan, roda gigi, pegas dan sebagainya. 
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3. Baja karbon rendah 

Baja karbon rendah (low carbon steel)mengandung karbon antara 0,025% – 

0,25% C. setiap satu ton baja karbon rendah mengandung 10 – 30 kg karbon. 

Baja karbon ini dalam perdagangan dibuat dalam plat baja, baja strip dan baja 

batangan atau profil. Baja karbon rendah mengandung unsur karbon dengan 

kadar sekitar 0,05-0,3 persen. Baja karbon rendah tidak dapat dikeraskan karena 

kandungan karbonnya tidak cukup untuk membentuk struktur martensit 

(Syekhoni, 2017). Karakteristik utama baja ini ialah gampang ditempa dan 

mudah diolah menggunakan mesin. Baja karbon rendah dengan kadar antara 

0,05-0,2 persen biasanya dipakai untuk membuat bodi mobil, struktur bangunan, 

pipa, rantai, sekrup, paku. Sementara baja karbon rendah yang memiliki kadar 

di kisaran 0,2-0,3 persen umumnya digunakan untuk membuat gigi kendaraan, 

baut, dan jembatan. 

2.4.4 Diagram fasa Fe-Fe3C 

Diagram Fasa Fe-Fe3C adalah diagram yang menampilkan hubungan antara 

temperatur dimana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan 

pemanasan yang lambat dengan kadar karbon. Tidak seperti struktur logam murni 

yang hanya dipergunakan oleh suhu, sedangkan struktur paduan dipengaruhi oleh 

suhu dan komposisi. Diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan 

untuk perlakuan panas terhadap kebanyakan jenis baja yang kita kenal, seperti 

Gambar berikut ini. 
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Gambar 2.4 Diagram Fasa Baja Karbon 

Beberapa istilah dalam diagram kesetimbangan Fe-Fe3C dan fasa-fasa yang 

terdapat didalam diagram diatas akan dijelaskan dibawah ini. Berikut adalah batas-

batas temperatur kritis pada diagram Fe-Fe3C (Anonimous C, 2012):  

1. A1 adalah temperatur reaksi eutektoid yaitu perubahan fasa γ menjadi 

α+Fe3C (perlit) untuk baja hypoeutectoid.  

2. A2 adalah titik Currie (pada temperatur 769 oC), dimana sifat magnetik besi 

berubah dari feromagnetik menjadi paramagnetik.  

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

pula dengan naiknya batas kelarutan karbon seiring dengan turunnya 

temperatur.  

4. Acm adalah temperatur transformasi dari fasa γ menjadi Fe3C (sementit) yang 

ditandai pula dengan penurunan batas kelarutan karbon seiring dengan 

turunnya temperatur.  

5. A123, adalah temperatur transformasi γ menjadi α+Fe3C (perlit) untuk baja 

hypereutectoid. 
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2.4.5 Struktuk mikro baja karbon 

Berikut ini beberapa fasa yang sering ditemukan didalam baja karbon. 

a. Ferit  

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

sedikit menampung atom karbon. Batas maksimum kelarutan karbon 0,025%C 

pada temperatur 723˚C, struktur kristalnya BCC (Body Center Cubic). Pada suhu 

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

magnetik sampai suhu 768˚C. Sifat-sifat ferit adalah ketangguhan rendah, keuletan 

tinggi, ketahanan korosi medium dan struktur paling lunak diantara diagram Fe3C.  

 

Gambar 2.5 Ferit 

b. Perlit  

Fasa perlit merupakan campuran mekanis yang terdiri dari dua fasa, yaitu ferit 

dengan kadar karbon 0,025% dan sementit dalam bentuk lamellar (lapisan) dengan 

kadar karbon 6,67% yang berselang-seling rapat terletak bersebelahan. Jadi perlit 

merupakan  struktur mikro dari reaksi eutektoidlamellar.  

 

Gambar 2.6 perlit 
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c. 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 akan 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 2.7 Sementit 

(Sumber : Rahman, 2014) 

 

 

d. Austenit  

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 1184˚C, struktur kristalnya 

FCC (Face Center Cubic).  

e. Martensit   

Martensit merupakan fasa diantara ferit dan sementit bercampur, tetapi bukan 

lamellar, melainkan jarum-jarum sementit. Fasa ini terbentuk austenit meta stabil 

didinginkan dengan laju pendinginan cepat tertentu. Terjadinya hanya presipitasi 

Fe3C unsur paduan lainnya tetapi larut transformasi isotermal pada 260˚C untuk 

membentuk dispersi karbida yang halus dan matriks ferit.  
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Gambar 2.8 Morfologi Martensit : (a) martensit bilah (b) maetensit pelat 

(Sumber : Dimas, 2014) 

f. Bainit  

Bainit merupakan fasa yang kurang stabil yang diperoleh dari austenit pada 

temperatur yang lebih rendah dari temperatur transformasi ke perlit dan lebih tinggi 

dari transformasi ke martensit. 

Menurut Dimas (2014), bainit adalah struktur mikro hasil dari reaksi eutectoid 

non lamellar sedangkan perlit dihasilkan dari reaksi eutectoid lamellar. Bainit 

merupakan struktur mikro yang merupakan campuran fasa ferit dan cementite 

(Fe3C). Pada suhu 350-550 °C akan terbentuk bainit atas (upper bainit) sedangkan 

pada 250-350 °C akan terbentuk bainit bawah (lower bainit). 

 

Gambar 2.9 Bainit Atas  

(Sumber :Dimas, 2014) 
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Gambar 2.10 Bainit Bawah  

(Sumber : Dimas, 2014) 

 

2.5 Batubara 

Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah 

batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya 

adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-

unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen (Wikipedia, 2010). 

Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia 

yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Analisis unsur 

memberikan rumus formula empiris seperti C137H97O9NS untuk bituminus dan 

C240H90O4NS untuk antrasit. (Wikipedia, 2010). 

2.5.1 Kelas dan jenis batubara 

Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, 

panas dan waktu, batu bara umumnya dibagi dalam lima kelas: antrasit, bituminus, 

sub-bituminus, lignit dan gambut. 

1. Antrasit adalah kelas batu bara tertinggi, dengan warna hitam berkilauan 

(luster) metalik, mengandung antara 86% - 98% unsur karbon (C) dengan 

kadar air kurang dari 8%. 

2. Bituminus mengandung 68 - 86% unsur karbon (C) dan berkadar air 8-10% 

dari beratnya. Kelas batu bara yang paling banyak ditambang di Australia. 
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3. Sub-bituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh 

karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan 

bituminus. 

4. Lignit atau batu bara coklat adalah batu bara yang sangat lunak yang 

mengandung air 35-75% dari beratnya. 

5. Gambut, berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang 

paling rendah (Wikipedia, 2010). 

 

Gambar 2.11 Jenis-jenis Batubara 

(Sumber : SMIAGIUNDIP, 2014) 

 

2.6 Perlakuan panas 

Proses perlakuan panas pada umumnya untuk memodifikasi struktur mikro 

baja sehingga meningkatkan sifat mekanik, salah satunya yaitu kekerasan 

(Smallman dan Bishop, 1999). 

Perlakuan panas (heat treatment) adalah suatu proses mengubah sifat mekanis 

logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan 

pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa mengubah komposisi kimia. 

Ada berbagai perlakuan panas yang biasa digunakan pada proses pengolahan 

baja. Perlakuan panas yang paling sering digunakan adalah annealing, quenching, 

dan tempering. Annealing adalah perlakuan panas terhadap baja yang dilakukan 

dengan memanaskan baja hingga temperatur cukup tinggi untuk membuat baja 

lunak. Proses ini terjadi dalam tiga tahapan, pemulihan, rekristalisasi, dan 
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penumbuhan butir. Temperatur yang dibutuhkan untuk annealing bergantung pada 

jenis annealing dan kandungan elemen campuran dalam baja. 

Quenching dan tempering awalnya melibatkan pemanasan baja hingga fasanya 

berubah menjadi austenit lalu dilakukan pendinginan menggunakan media 

pendingin oli atau air. Penurunan temperatur yang tiba-tiba menghasilkan struktur 

martensit yang keras dan getas. Baja lalu diproses melalui proses tempering yang 

merupakan salah satu jenis dari annealing. Pada proses ini sebagian dari struktur 

martensit akan berubah menjadi sementit, atau spheroidite untuk mengurangi 

tegangan internal dan cacat dalam baja, sehingga baja lebih ulet dan lebih tahan 

terhadap keretakan. 

2.7 Quenching  

Quenching adalah proses perlakuan panas dimana prosesnya dilakukan dengan 

pendinginan yang relatif cepat dari temperatur austenisasi (umumnya pada jarak 

temperatur 815˚C – 870˚C) 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 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 (ASM International, 2005). 

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 steel dan high 

alloy steels tujuan proses quenching adalah untuk meminimalisasi keberadaan batas 

butir karbida atau untuk meningkatkan distribusi ferit (ASM International, 2005). 
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Menurut Aksten (1990) media pendinginan cair atau sering disebut quenchants 

yang paling umum digunakan adalah air dan solusinya (air garam dan solusi 

kaustik), minyak, dan solusi polimer. 

a.    Air 

Air adalah media pendinginan yang paling umum digunakan. Air 

menghasilkan tingkat pendinginan mendekati tingkat maksimum. Keunggulan air 

sebagai media pendingin adalah murah, mudah tersedia, mudah dibuang dengan 

minimal polusi atau bahaya kesehatan. Air juga efektif dalam menghilangkan 

scaling dari permukaan bagian baja yang di-quenching. Oleh karena itu air sering 

digunakan sebagai media quenching karena tidak mengakibatkan distorsi 

berlebihan atau retak. Air banyak digunakan untuk pendinginan logam nonferrous, 

baja tahan karat austenitic, dan logam lainnya yang telah diperlakukan panas. 

Air sebagai media pendingin memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama 

yaitu tingkat pendinginan yang cepat pada suhu yang lebih rendah dimana distorsi 

dan retak lebih mungkin terjadi sehingga pendinginan air biasanya terbatas pada 

pendinginan sederhana. Kelemahan kedua menggunakan air biasa adalah 

menimbulkan lapisan/selimut uap sehingga dapat menyebabkan jebakan uap yang 

dapat menghasilkan kekerasan yang tidak rata dan distribusi tegangan yang tidak 

menguntungkan, menyebabkan distorsi atau bintik lembut. Pendinginan dengan air 

pada produk baja juga dapat menyebabkan karat sehingga penanganan harus cepat. 

Umumnya, air akan memberikan kecepatan pendinginan seragam jika 

dipertahankan pada suhu 15 sampai 25°C (55-75°F) dan menghasilkan kecepatan 

lebih besar dari 0,25 m/s (50ft/min). 

b.    Larutan soda kaustik 

Larutan soda kaustik (5-10% NaOH) digunakan dalam banyak hal dengan hasil 

yang lebih baik dibandingkan dengan air. Larutan soda kaustik mendinginkan lebih 

cepat dan lebih menyeluruh atau seragam, menghasilkan sifat mekanik yang lebih 

baik di semua bagian benda. Jika larutan soda kaustik dipanaskan dahulu sampai 

pada temperatur 55-70°C (130-160°F) dapat menghasilkan pendinginan drastis 
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tanpa menimbulkan keretakan pada benda. Soda kaustik hanya dapat digunakan 

dalam sistem tertutup dengan ketentuan yang dibuat untuk pendinginan, operator 

harus dilindungi terhadap kontak langsung dengan larutan soda kaustik tersebut. 

Larutan soda kaustik harus sering diperiksa dan konsentrasi yang tepat harus 

dipertahankan. 

c.    Larutan garam (brine) 

Larutan garam (brine) sering berhasil digunakan. Jika larutan garam 

dipanaskan dahulu sebelum digunakan sampai sekitar 40°C (100°F) dapat 

menghasilkan hasil yang hampir sama baiknya dengan pendinginan solusi kaustik 

(soda kaustik), tetapi jauh lebih efektif bila panas. Seperti solusi kaustik, larutan 

garam memerlukan sistem tertutup. Larutan garam tidak berbahaya untuk operator 

seperti yang soda kaustik panas, tetapi korosif  pada peralatan besi dan baja. 

d.    Oli 

Pendinginan minyak sering digunakan ketika bagian tipis benda atau sifat yang 

diperlukan setelah perlakuan panas tidak tinggi. Minyak dapat meminimalisir retak 

dan sangat efektif dalam mengurangi distorsi. Dari empat media yang pendinginan, 

minyak cenderung untuk memberikan pendinginan lambat dari benda dan air garam 

yang paling cepat. Kadang-kadang memerlukan media pendingin yang memiliki 

kemampuan mendinginkan antara minyak dan air. 

 

Gambar 2.12 Diagram quenching 

(Sumber : Hendro, 2011) 
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2.8 Pengujian Sifat Mekanis  

Sifat mekanik suatu bahan adalah kemampuan bahan untuk menahan beban-

beban yang dikenakan kepadanya. Dimana beban-beban tersebut dapat berupa 

beban tarik, tekan, bengkok, geser, puntir,atau beban kombinasi (Iqbal, 2013). 

Beberapa sifat mekanis logam antara lain: 

1. Kekuatan (strenght) 

Menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan 

bahan tersebut menjadi patah. 

2. Kekerasan (hardness) 

Dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap goresan , 

pengikisan (abrasi), penetrasi. Sifat ini berkaitan erat dengan sifat keausan (wear 

resistance). 

3. Kekenyalan (elasticity) 

Menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan 

terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. 

4. Kekakuan (stiffness) 

Menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan / beban tanpa 

mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk (deformasi) atau defleksi. 

5. Plastisitas (plasticity) 

Menyatakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis 

(yang permanen) tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Sifat ini sangat 

diperlukan bagi bahan yang akan diproses dengan berbagai proses pembentukan 

seperti, forging, rolling, extruding dan sebagainya. Sifat ini sering juga disebut 

sebagai keuletan atau kekenyalan (ductility). Bahan yang mampu mengalami 

deformasi plastis yang cukup tinggi dikatakan sebagai bahan yang mempunyai 

keuletan atau kekenyalan tinggi, dimana bahan tersebut dikatakan ulet atau kenyal 

(ductile). 
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2.9 Uji Kekerasan Rockwell 

     Metode ini sebenarnya merupakan gabungan dari metode Brinnell  dan Vickers,  

sehingga hasilnya pun cukup presisi dan cepat. Pengujian rockwell mirip dengan 

pengujian brinell, yakni angka kekerasan yang diperoleh merupakan fungsi derajat 

indentasi. Beban dan indentor yang digunakan bervariasi tergantung pada kondisi 

pengujian. Berbeda dengan pengujian brinell, indentor dan beban yang digunakan 

lebih kecil sehingga menghasilkan indentasi yang lebih kecil dan lebih halus. 

Banyak digunakan di industri karena prosedurnya lebih cepat. Metode ini  

digunakan  dengan  cara  menekankan  penetrator  dengan  indentor  bola  baja 

diameter 1/16  dan intan  yang berbentuk  kerucut  dengan  sudut  puncak 1200 ke 

permukaan material yang diuji dengan beban penekanan sesuai dengan indentor 

yang dipakai (sumber : alatuji.com). 

Identor yang dipakai dalam pengujian metode Rockwell : 

a) Untuk logam-logam yang lunak digunakan bola baja diameter 1/16 dengan 

beban 100 kg 

b) Untuk baja-baja yang keras digunakan intan dengan sudut 120o dengan 

beban 150 kg, metode Rockwell digunakan untuk menguji material dari 

yang lunak sampai yang keras. 

Keuntungan dan kerugian metode Rockwell yaitu : 

a) Proses pengujiannya cepat dan tepat sehingga dapat digunakan untuk 

pengujian kekerasan bahan secara massal. 

b) Bekas penekanan kecil sehingga tidak merusak permukaan material. 

c) Tidak dapat digunakan pada bahan/material yang tipis tebalnya dibawah 

1mm. 

 

Gambar 2.13 Proses Penekanan Indentor 
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Tabel 2.1 Hubungan Penetrator dan Beban Untuk Metode Rocwell 

 

 
 

Tabel 2.2 Skala Kekerasan Dan Pemakaiannnya 
 

 


