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ABSTRACT 

DESIGN AND MAKING OF ASTM A 255-2 STANDARD JOMINY TEST 

TOOLS WITH CARBON STEEL TEST MATERIAL IN AISI 1045 
 

By 

Akhmad Yasser Yasrizal 

 

The formation of a martensitic structure on carbon steel can improve the mechanical 

properties of a material, one of which is its hardness, where the carbon steel material 

is heat treated by being heated at austenite temperature and cooled quickly.The 

cooling rate and carbon content will affect the micro structures formed such as 

martensite, ferrite and pearlite.The purpose of this study was to make a Jominy Test. 

 

Data obtained from hardness tests were analyzed to get the price of increased 

hardness of medium carbon steel material.Then the results data obtained is entered 

into the standard hardenability band.whether it is in the range or not. 

 

Increased hardness in medium carbon steel by 50%. From the data obtained, it shows 

that carbon content is very influential in increasing the hardness of a steel. 

 

In general, the results of the study show that the design of the Jominy Test tool is 

feasible to use, assuming the water spray height on the nozzles is as high as 6.5 cm 

and the distance between the specimens and the nozzles is 12.7 mm. 
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ABSTRAK 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT JOMINY TEST 

STANDAR ASTM A 255-2 DENGAN MATERIAL UJI BAJA 

KARBON SEDANG AISI 1045  
 

Oleh 

Akhmad Yasser Yasrizal 

 

Pembentukan struktur martensit pada baja karbon dapat meningkatkan sifat mekanik 

suatu bahan salah satunya yaitu kekerasanya, dimana material baja karbon tersebut 

dilakukan perlakuan panas dengan dipanaskan pada temperatur austenit dan 

didinginkan dengan cepat. Laju pendinginan dan kadar karbon akan mempengaruhi 

struktur mikro yang terbentuk seperti martensit, ferit dan perlit. Tujuan penelitian ini 

adalah membuat alat Jominy Test. 

 

Data yang didapat dari pengujian kekerasan dianalisis untuk mendapatkan harga 

peningkatan kekerasan dari material baja karbon sedang. Kemudian data hasil yang 

diperoleh dimasukan ke dalam hardenability band (pita mampukeras) yang sudah 

standar, apakah masuk kedalam range yang ada atau tidak. 

 

Peningkatan kekerasan pada baja karbon sedang sebesar 50%. Dari data yang didapat, 

menunjukan bahwa kadar karbon sangat berpengaruh dalam peningkatan kekerasan 

suatu baja. 

 

Secara umum hasil penelitian menunjukan rancangan alat Jominy Test sudah layak 

digunakan, dengan asumsi tinggi semprotan air pada nozel setinggi 6.5 cm dan jarak 

antara spesimen dengan nozel 12.7 mm. 

 

 

Kata kuci : Martensit, Hardenability band, austenit, Jominy Test 
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MOTTO 
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Jika keberadaan Kita dapat menjadi berkah bagi banyak 

orang, barulah Kita benar-benar Bernilai. 

****** 

Kejar dan selesaikan setiap masalah yang ada janganlah Lari 

dan mencari Alasan. 

Mesalah akan terasa ringan dengan bersabar dan berlapang 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dalam era moderen sekarang ini kemajuan dan perkembangan ilmu dan 

teknologi sekarang ini semakin berkembang pesat, kita dituntut untuk bekerja 

dengan cepat, efisien dan menghasilkan produk yang diinginkan dan 

berkualitas. Maka dari itu salah satu cara untuk mempercepat dalam proses 

produksi dan meningkatkan kualitas hasil produksi ialah dengan menggunakan 

alat atau mesin dalam pengerjaan produksi. 

 

Material dari semua elemen mesin dalam proses produksi yang dikerjakan oleh 

mesin, menggunakan logam sebagai material dasarnya. Sifat kekerasan 

(hardness) suatu logam merupakan salah satu persyaratan utama di dalam 

pemilihan suatu elemen mesin. Kekerasan suatu logam, khususnya pada baja, 

dapat langsung digunakan tanpa menambahkan unsur paduan dan dilakukan 

dengan perlakuan panas. Baja dapat diberi perlakuan panas agar dapat 

diperoleh hasil struktur mikro dan sifat yang dibutuhkan. Untuk dapat hasil 

struktur mikro dan sifat yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan melakukan 

proses pemanasan dan pendinginan pada temperatur tertentu. Jenis struktur 

yang ada sangatlah dipengaruhi oleh komposisi kimia dari baja dan jenis 

perlakuan panas yang diterapkan pada baja tersebut. Struktur yang akan ada 
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pada suatu baja ialah ferit, perlit, bainit, sementit dan karbida (Ahmad S, 2009). 

 

Baja dengan kekerasan rendah dapat digunakan untuk komponen yang lebih 

kecil, seperti pisau dan gunting, atau untuk komponen permukaan yang 

mengeras seperti roda gigi. Kekerasan terjadi dimana fraksi volume tinggi 

martensit berkembang. Kekerasan yang lebih rendah menunjukan transformasi 

menjadi mikroit bainit atau perlit (Chandra Kandpal, 2011). 

 

Perlakuan panas pada suhu tertentu yang dilakukan pada baja, dipertahankan 

pada waktu tertentu dan didinginkan bertujuan untuk mengeraskan baja dan 

meningkatkan ketahanan aus pada baja. Kekerasan ialah salah satu sifat 

mekanik dari baja yang sangat tergantung pada kandungan unsur atau 

komposisi kimia, struktur mikro, perlakuan panas dan perlakuan mekanik lain 

( Djafrie, 1983). 

 

Sifat mampu keras baja terjadi karena transformasi martensit melalui proses 

perlakuan panas yang di pengaruhi dengan pengaturan laju pendinginan. Untuk 

setiap jenis baja terdapat ikatan langsung dan konsisten antara kekerasan dan 

laju pendinginan. Akan tetapi ikatan ini tidak linier. Selain itu landasan teori 

kuantitatif yang mencakup unsur paduan, ketidak murnian, besar butir, dan 

suhu austenisasi yang cukup sulit. Maka dibuatlah cara pengujian standar yang 

singkat, untuk dapat memungkinkan oleh ahli teknik memperkirakan 

kekerasan pada penggunan tertentu dan membandingkan kekerasan antara 
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berbagai macam-macam jenis baja, yang di uji pada percobaan Jominy Test 

(Van Vlack,1995 ). 

 

Pada proses percobaan ini, baja dengan bentuk batang bulat dengan ukuran 

tertentu terlebih dahulu dipanaskan di daerah austenit dan  pada ujungnya di 

semprotkan air dengan kecepatan aliran tertentu. Nilai kekerasan sepanjang 

gradien laju pendinginannya dapat kita ukur dengan pengukuran kekerasan 

rockwell dan hasilnya nanti digambarkan dengan kurva kemampukerasan 

disebut (Hardenability). Kemampukerasan (Hardenability) adalah sifat 

mampu suatu material untuk dapat dinaikan kekerasannya hingga kedalam 

tertentu dengan cara kita beri perlakuan panas (hardening) dengan property 

mekanik, hingga terbentukalah fasa martensitnya pada suatu proses pencelupan 

atau penyemprotan dengan media pendingin utuk mencapai kekerasan tertentu. 

Hardenability merupakan perlakuan panas untuk mendapatkan kekerasan pada 

material baja. Perlu di ingat pengertian antara kekerasan dan mampu keras 

tidaklah sama. Jika kekerasan pengertianya ialah dapat dilihat dari ukuran pada 

daya tahanya terhadap deformasi plastis. Sedangkan pengertiannya mampu 

keras ialah suatu kemampuan bahan untuk dapat dikeraskan. Akan tetapi pada 

material tidak semuanya dikeraskan dengan proses tersebut, untuk 

mengetahuinya perlu dilakukan uji hardenability (pengujian untuk mengetahui 

kemampukerasan suatu logam), salah satunya dengan menggunakan metode 

pengujian jominy test (uji jominy) (Van Vlack, 1991) Uji jominy ialah salah 

satu metode untuk mengetahui kemampuan pengerasan logam (baja). Caranya 

yaitu spesimen dipanaskan pada suhu yang ditentukan, kemudian didinginkan 
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dengan menyemprotkan air pada ujung spesimenya (ujung bawah). Setelah 

pengujian dengan alat uji jominy, diukur kekerasnya dengan menggunakan alat 

uji kekerasan, dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Taufiqur Rokhman 

pada pengujianya dengan tekanan air 4 (psi),jarak antara spesimen dari nozel 

12 mm dan ketinggian semprotan air 60 mm berdasarkan ketentuan sesuai 

ASTM A255 dan memanaskan spesimen selama 30 menit dengan suhu 870oC 

berhasil dan sesuai dengan grafik uji hardenability yang menunjukan batas 

kekerasan maksimum dan minum, nilai kekerasan yang paling tinggi terdapat 

pada daerah terdekat dengan semburan air dari nozel (Taufiqur Rokhman, 

2015). 

 

Pada pembuatan dan pengujian alat jominy test dengan standar JIS G 0561 yang 

dikerjakan sekiranya pada tahun 2005 yang dibuat oleh Herry Yuanda 

mahasiswa Universitas Lampung, Terjadi percikan air pada saat spesimen 

disemprotkan, mengenai pinggiran sepesimen yang mengakibatkan hasil data 

yang tidak valid atau error (titik 1,2,3,4,5,6) dan membuat data ketika 

pengujian semakin menyimpang dilihat pada grafik gabungan hardenability 

band & uji kekerasan BKS (S45C). Percikan air dalam percobaan tidak 

diperbolehkan karena hal ini yang dapat menggangu laju pendinginan yang 

seharusnya berlangsung secara bertahap dari ujung spesimen yang diquencing 

(Herry yuanda, 2005). 

 

Maka pada penelitian yang akan dilakukan ini perancangan yang akan dibuat 

akan diubah diameter dan tinggi dari alat uji jominy test sehingga 
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memungkinkan tidak terjadinya percikan air yang diakibatkan pada percobaan 

pembuatan sebelumnya diameter alat uji jominy test  oleh Herry yuanda, 

diamaternya kurang besar yang mengakibatkan air mengenai dinding alat uji, 

terjadilah percikan air yang mengenai pinggiran spesimen. Dengan demikian 

proses pada prancangan pembuatan ala uji jominy test ini diharapkan 

mendapatkan hasil data yang valid.  

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Pada tujuan penelitian ini maka ada beberapa tujuan yang ingin di capai yaitu: 

1. Menghasilkan rancang bangun alat uji Jominy test dengan Standar ASTM 

A255-2  

2. Melakukan pengujian alat uji Jominy test pada spesimen baja karbon 

sedang AISI 1045, untuk menguji kelayakan alat uji 

3. Untuk digunakan pada praktikum di lab material  

 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini akan 

difokuskan pada hal-hal berikut: 

1. Standar yang digunakan untuk pembuatan alat Jominy test adalah ASTM 

A255 

2. Material yang digunakan adalah baja karbon sedang AISI 1045 

3. Hardenability pada spesimen baja karbon sedang 
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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Alat Uji Jominy Test 

Definisi alat uji Jominy ialah sebuah alat bantu dalam proses pendinginan 

(quenching) dalam pengujian mampu keras (hardenability) pada baja. 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan spesimen dengan bentuk baja 

silinder yang berukuran panjang 101 mm, diameter 1 inchi (25.4 mm) dengan 

tinggi semprotan air dari ujung nozel 65 mm (MANUAL BOOK of ASTM 

STANDARDS,1998). 

 

Spesimen tersebut lalu dipanaskan mencapai suhu dan waktu yang telah 

ditentukan didalam alat pemanas, setelah itu spesimen dikeluarkan dan 

dilakukan dengan cepat, lalu diletakkan pada dudukan yang berada tepat 

diatas semprotan air pada nozel dari drum penampung air. Hingga kemudian 

spesimen tersebut menjadi dingin dan dilakukan pengujian rockwell dan 

membuat hardenability curve.   

 

Kekerasan adalah suatu kemampuan pada material untuk menahan deformasi 

plastislokal yang diakibatkan dari penetrasi dipermukaan. Eskalasi kekerasan 

bergantung pada sifat mampu keras (hardenability) dari baja itu sendiri. Sifat  

hardenability ialah kemampuan pada material untuk menaikan tingkat 
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kekerasannya dengan serangkain perlakuan panas. Sifat hardenability pada 

baja tergantung pada komposisi kimia dan pada kecepatan pendinginan. 

Karena tidak semua material baja dapat dinaikan tingkat kekerasannya. Baja 

karbon sedang dan baja karbon tinggi material ini dapat ditingkatkan 

kekerasanya, sedangkan pada material baja karbon rendah tidak dapat 

ditingkatkan kekerasannya. 

 

Kandungan pada karbon tinggi dapat mempercepat terbentuknya fasa 

martensit yang menjadi sumber dari kekerasan pada baja. Kekerasan yang 

maksimum hanya bisa dicapai apa bila terbentuknya martensit 100%. 

Material Baja dapat bertransformasi dari fasa austenit keferrit dan karbida. 

Transformasi terjadi pada kenaikan suhu tinggi yang menyebabkan pada 

kemampuan kekerasanya rendah (Siagian, 2016). 

 

B. Pengertian pada Baja 

Baja atau Steel adalah material yang terdapat sebagian besar unsur 

didalamnya adalah besi (Fe). Secara umum baja memiliki komposisi lebih 

dari 90% adalah besi. Setiap semua baja mengandung suatu unsur kedua yaitu 

karbon. Persentase karbon didalam baja berkisar 0-2 % tetapi pada umumnya 

dipasaran kebanyakan baja mempunyai karbon antara 0,15-1 %C. Pada 

material baja dibagi menjadi tiga macam jenis yang berdasarkan unsur 

kandungan karbon didalamnya yaitu : 

1. Baja karbon rendah 

Baja karbon rendah (low carbon steel) memiliki kandungan karbon 

didalam campuran baja karbon kurang dari 0,3%. Pada  baja karbon 
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rendah tidak dapat dikeraskan disebabkan kandungan karbonnya tidak 

cukup untuk membentuk martensit  

 

2. Baja karbon sedang 

Baja karbon sedang memiliki kandungan karbonnya 0,3-0,6 %C (medium 

carbon steel) dan pada baja karbon sedang dengan kandungan karbonnya 

dapat memungkinkan baja untuk dikeraskan dangan melakukan perlakuan 

panas (heat treatment) yang sesuai. 

 

3. Baja karbon tinggi 

Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbonnya 0,6-1,5 %C dan juga 

pada baja karbon tinggi mempunyai kekerasanya tinggi namun pada 

keuletannya lebih rendah, sehingga hampir tidak dapat diketahui jarak 

tegangan lumernya terhadap tegangan proporsional pada grafik tegangan 

regangan. Kebalikan dari baja karbon rendah, pada pengerasan dengan 

perlakuan panas pada baja karbon tinggi tidak memberikan hasil yang 

dinginkan disebabkan martensitnya terlalu banyak sehingga membuat 

baja menjadi getas ( Anggi awal. 2012 ). 

 

C. Mampu Keras (Hardenability) 

Mampu keras dari suatu baja yang sama akan bervariasi tergantung pada 

komposisi kimia dan ukuran butirnya sebagaimana di tunjukan pada gambar1. 

Kurva yang paling atas menunjukan harga kekerasan maksimum sesuai 

dengan batas atas dari rentang kompisi kimia baja yang bersangkutan 

sedangkan kurva yang dibawahnya menyatakan harga kekerasan minimum 
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sesuai dengan batas bawah dari rentang komposisi kimianya. Kedua kurva 

tersebut disebut kurva mampu keras Jominy atau pita mampukeras 

(hardenability-band). 

 

Gambar 1. contoh Hardenability band untuk baja (AISI 8640) menunjukan 

batas kekerasan maksimum dan minimum (Calister D.JR, 1940) 

 

Mampu keras merujuk kepada karakter pada baja yang menentukan dalamnya 

pengerasan sebagai akibat dari dilakukanya pada proses quench dari 

temperatur austenisasinya. Mampu keras tidak dikaitkan dengan kekerasan 

maksimum yang dapat dicapai oleh beberapa jenis baja. Kekerasan 

permukaan dari suatu komponen yang terbuat dari baja tergantung pada kadar 

karbon dan laju pendinginan. Dalamnya pengerasan yang memberikan harga 

kekerasan yang sama hasil dari suatu proses quench merupakan fungsi dari 

mampu keras. Mampu keras semata-mata tergantung pada prosentase unsur-

unsur paduan, besar butir austenit, temperatur austenisasi, lama pemanasan 

dan struktrur mikro baja yang bersangkutan sebelum dikeraskan (Suratman R, 

1994). 
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Komposisi, % C 

Gambar 2.Hubungan antara kekerasan maksimum dan meningkatnya 

kandungan kadar karbon dalam baja karbon (Van Vlack, Lawrence, 1995). 

 

Gambar 2 menunjukan kekerasan maksimum akibat martensit dibandingkan 

dengan kekerasan yang ditimbulkan oleh struktur mikro perlit. Untuk dapat 

mencapai kekerasan maksimum, harus dicegah terjadinya reaksi austenit 

menjadi ferit + karbida selama pencelupan atau penyemprotan. Pada gambar 

di atas terlihat hubungan antara kekerasan dengan meningkatnya kadar 

karbon dalam baja, kekerasan maksimum hanya dapat dicapai bila terbentuk 

martensit 100% (Van Vlack, Lawrence, hal.464). 

 

D. Kurva Mampu Keras 

Bagi setiap jenis baja pada umumnya saling berhubungan langsung dan 

konsisten antara kekerasan dengan laju pendinginan, dimana semakin tinggi 

unsur karbon maka pada laju pendinginannya akan semakin tinggi dan akan 

mengahasilkan angka kekerasan yang meningkat. Pengujian Jominy 

dilakukan pada batang bulat dengan ukuran standard tertentu, dipanaskan 
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dengan temperatur suhu di daerah austenit dan digantungkan pada dudukan 

lalu disemprotkan air pada ujungnya dengan kecepatan aliran dan tekanan 

tertentu seperti pada gambar 3a di bawah. Nilai kekerasan sepanjang gradien 

laju pendinginan diukur menggunakan pengukur kekerasan Rockwell dan 

hasilnya nanti digambarkan sebagai kurva mampu keras sebagaimana 

diperlihatkan pada gambar 3b. 

 

Pada gambar 3b menunjukan bahwa ujung batang bulat yang disemprotkan 

air mengalami proses pendinginan yang sangat cepat, oleh sebab itu 

mempunyai kekerasan makasimum untuk kadar karbon baja yang sedang 

diuji. Pada laju pendinginan pada titik-titik menjauhi ujung penyemprotan 

lebih rendah. 

 

 

Gambar 3a. Percobaan Jominy (Penyemprotan 

ujung)rokhman_taufiq@yahoo.com – www.taufiqurrokhman.com 

12.7mm 
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Gambar 3b. Nilai kekerasan sepanjang gradien laju pendinginan. 

rokhman_taufiq@yahoo.com – www.taufiqurrokhman.com 

 

Data laju pendinginan pada gambar 4, umumnya berlaku untuk berbagai jenis 

baja karbon oleh karena memiliki berat jenis, kapasitas panas dan daya hantar 

panas yang setara, ketiga sifat ini mempengaruhi difusitas termal, sedangkan 

baja tahan karat tidak mengikuti pola gambar 4 ini karena unsur paduan yang 

tinggi oleh sebab itu mengurangi konduktifitas termal meskipun tidak 

seberapa pengaruhnya terhadap berat jenis dan atau kapasitas panas. Baja 

tahan korosi jarang dicelup untuk keperluan pengerasan.   

 

 
 

Gambar 4. Hubungan antara laju pendinginan (700OC) dan jarak Dqe dari 

ujung yang dicelup pada batang Jominy(Van Vlack, Lawrence, 1995). 
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E. Penggunaan kurva Hardenability 

Kurva Hardenability Jominy besar sekali manfaatnya dan praktis karena (1) 

bila laju pendinginan baja telah diketahui, kekerasanya dapat langsung dibaca 

dari kurva hardenability untuk baja tersebut, dan (2) bila kekerasan pada 

suatu titik dapat diukur, laju pendinginan dari titik tersebut dapat diperoleh 

dari kurva hardenability (mampu keras) baja tersebut. 

 

Secara komersil, kurva mampu keras dari berbagai macam-macam jenis 

material baja berubah karena ada perbedaan dalam komposisi. Oleh karena itu 

biasanya untuk setiap olahan baja dibuat benda uji Jominy, khususnya untuk 

material baja yang akan mengalami perlakuan panas, celup dan temper. 

 

 
 

Gambar 5 Kurva mampu keras untuk lima jenis baja komposisi dan ukuran 

butir tertentu ( Van Vlack .L.H. Addison Wesley, 1982 ). 

 

Pada gambar 5 terlihat kurva mampu keras baja AISI-SAE 1040 dengan besar 

butir dan komposisi tertentu dari efek pendinginan, kekerasan menurun jauh 
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dari ujung bar. Semakin besar kedalaman yang menembus kekerasan, 

semakin besar hardenability paduan. Setiap komposisi paduan memiliki band 

hardenability khususnya. Perhatikan bahwa kekerasan pada akhir meningkat 

padam dengan meningkatnya kadar karbon dan yang 1040, 4140, dan 4340 

baja memiliki kandungan karbon yang sama (0,40 %) karena pendinginan 

sangat cepat maka terbentuk martensit. Dekat ujung, kekerasan turun karena 

laju pendinginan tidak cukup cepat untuk menghindarkan terbentuknya ferit 

dan karbida. 

 

F. Prinsip Pengerasan 

Prinsip pengerasan permukaan baja  yang digunakan pada proses ini yaitu 

dengan cara pembentukan struktur martensit yang bersifat keras. 

Pembentukan struktur martensit dilakukan dengan cara memanaskan baja 

sampai dengan suhu temperatur austenit, kemudian didinginkan dengan cepat 

secara kontinyu menggunakan air atau oli. 

 

Lama pemanasan pada temperatur austenit tergantung pada jenis baja dan 

temperatur pemanasan yang dipilih dari rentang temperatur yang telah 

ditetapkan pada standar pengujian Jominy untuk baja yang bersangkutan 

sebagaimana pada tabel 1. 
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Tabel 1. Temperatur pemanasan baja karbon (Van Vlack, Lawrence.,1982 ). 

Angka Maksimum dari komposisi kimia Temperatur 

Normalizing 

Derajat Celcius 

Temperatur 

Quenching 

Derajat Celcius 
Ni % C % 

Antara 0 - 3.00 

Antara 0.00 - 0.25 

0.26 - 0.36 

Diatas 0.37 

925 

900 

870 

925 

870 

845 

Diatas 3.00 

Antara 0.00 - 0.25 

0.26 - 0.36 

Diatas 0.37 

925 

900 

870 

845 

815 

800 

Catatan: Toleransi Temperatur = 5oC 

 

G. Perlakuan panas(Heat Treatment) 

Perlakuan panas (Heat Treatment) merupakan salah satu proses yang 

digunakan untuk membuat sifat fisik dan struktur logamnya berubah dengan 

cara memanaskan benda uji pada electiric terance tungku pada temperature 

rekristalisasi selama rentang waktu tertentu, selanjtunya benda uji 

didinginkan dengan media pendingin seperti udara, air, air garam, oli dan 

solar yang masing-masing memiliki kerapatan pendinginannya yang berbeda-

beda. 

 

Sifat-sifat logam yang terutama sifat mekanik yang sangat dipengaruhi oleh 

struktur mikrologam disamping posisi kimianya, contohnya pada suatu logam 

atau logam paduan akan memiliki sifat mekanis yang berbeda-beda struktur 

mikronya diubah. Dengan melakukan pemanasan atau pendinginan dengan 

kecepatan tertentu maka bahan-bahan logam dan logam paduan pada 

strukturnya menunjukan perubahan.  
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Perlakuan panas adalah proses gabungan antara suatu proses pemanasan atau 

pendinginan dari suatu logam atau paduannya dalam keadaan padat untuk 

mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Untuk mendapatkan hal ini maka 

kecepatan pendinginan dan batas temperature sangat menetukan. 

 

Beberapa jenis logam yaitu pada baja memiliki sifat-sifat yang khusus 

sebagai akibat penambahan unsur paduan. Salah satu unsur paduan yang 

penting adalah karbon (C) dimana dapat mengontrol sifat baja. Jika besi di 

padu dengan karbon, tranformasi yang terjadi pada rentang temperatur 

tertentu erat kaitanya dengan kandungan karbon. Berdasarkan pemaduan 

antara besi dengan karbon, karbon berbeda di dalam besi yang dapat 

berbentuk larutan atau berkombinasi dengan besi membentuk karbida besi 

(Fe3C). Diagaram yang menampilkan hubungan antara temperatur dimana 

terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang 

lambat, dengan kadar karbon disebut diagram fasa. Diagram ini akan 

merupakan dasar pemahaman untuk seluruh rentang paduan besi karbon yang 

mencakup baja dan besi cor. Kadar karbonya pada diagram tersebut bervariasi 

dari nol sampai 6,67 %. 

 

Diagram Fe-Fe3C yaitu diagram yang menampilkan hubungan antara 

temperatur dan kandungan karbon (%C) selama pemanasan lambat. Diagram 

fase yang paling sederhana adalah diagram tekanan-temperatur dari zat 

tunggal, seperti air. Pada sumbu-sumbu yang terdapat pada diagram 

berkoresponden dengan tekanan dan temperatur. Diagram fase pada ruang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumbu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Temperatur
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tekanan-temperatur menunjukkan garis kesetimbangan atau sempadan fase 

antara tiga fase padat, cair, dan gas( Agung, 2009). 

 

Gambar 2.6 Diagram Fasa Fe –Fe3C 

( www. https://novadany11.files.wordpress.com/2015/06/fec-

phasediagramwallpaper2.gif ) 

 

H. Diagram TTT 

Efek dari waktu dan temperatur secara struktur mikro dari baja karbon dapat 

digambarkan dalam diagram Time Temperature Transformation(TTT). 

Diagram ini banyak digunakan pada berbagai macam logam baja, sebagai 

contoh sebuah benda uji dipanaskan dan secara langsung dapat diikatkan 

sebagai austenit. Lalu secara cepat beda uji tadi dicelupkan ke dalam bak 

yang berisi cairan sehingga dapat langsung menurunkan suhu dari benda uji 

tadi yang telah dipanaskan. Berikut adalah gambar diagram TTT untuk baja 

karbon eutectoid, hypo eutectoid dan hyper eutectouid. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Padat
http://id.wikipedia.org/wiki/Cair
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas
https://novadany11.files.wordpress.com/2015/06/fec-phasediagramwallpaper2.gif
https://novadany11.files.wordpress.com/2015/06/fec-phasediagramwallpaper2.gif
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1. Baja eutectouid ( C=0,8% ) 

 

Gambar 7 Diagram fasa dan TTT pada baja karbon eutectoid(Van Vlack, 

Lawrence, 1995). 

 

Keterangan: 

1. Sekitar 723 OC 

Austenit berada pada fasa yang stabil. Untuk temperatur dibawahnya 

austenit tersebut menjadi stabil. 

 

2. Dari 723 OC ke 566 OC 

Pada temperatur terendah austenit mulai bertransformasi dan 

menyelesaikan proses tersebut. Transformasi ini adalah menjadi perlit, 

sehingga pada daerah “hidung” dari diagram di atas memperlihatkan 

transformasi dari austenit pada kondisi optimum. 

 

3. Dari 566 OC turun ke 215 OC 

Waktu yang di butuhkan austenit untuk mulai transformasi dan 

menyelesaikannya mulai meningkat. Proses difusi berlangsung terlalu 

lamban dan membentuk “ bainit”. 
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4. Dari 215 OC turun ke -20 OC 

Austenit yang tidak stabil membentuk martensit. Proses pembentukan 

martensit dimulai pada temperatur 215 OC. Jumlah dari martensit 

tergantung dari waktu yang digunakan dan temperatur dari baja itu sendiri 

 

5. Dibawah -20 OC 

Seacara keseluruhan adalah martensit. 

 

2. Baja hypo eutectoid (C<0,8 %) 

 

 

Gambar 8 Diagram fasa dan TTT pada baja karbon hypo eutectoid(Van 

Vlack, Lawrence, 1995). 

 

Dari gambar di atas, jika dilihat perbandingan dengan grafik sebelumnya 

yaitu baja karbon eutectoid maka terdapat perbedaan pada komposisi 

eutectoid dari baja karbon itu sendiri. Dari grafik terlihat bahwa diagram 

tersebut lebih condong kekiri, hal ini menyebabkan transformasi menjadi 

lebih cepat 
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3. Baja hyper eutectoid (C>0,8%) 

Sebaliknya untuk baja hyper eutectoid, terlihat pada gambar 2.9 bahwa 

peningkatan jumlah karbon membuat “ hidung “ dari diagram TTT 

condong ke kanan di bandingkan baja eutectoid. 

 

 

Gambar 9 Diagram fasa dan TTT pada baja karbon hyper eutectoid(Van 

Vlack, Lawrence, 1995). 

 

I. Diagram CCT 

Baja yang keras dan kuat dapat dibuat dengan memanaskan baja karbon pada 

temperatur kritisnya sehingga struktur mikronya menjadi austenit, lalu 

dengan pendinginan yang cepat austenit diubah menjadi martensit. Maka 

untuk mengetahui sifat-sifat logam yang mengalami proses pendinginan 

dibuatlah diagram CCT (Continuous Cooling Transformation) sebagaimana 

pada gambar 10. Berikut adalah contoh dari diagram CCT pada baja karbon 

dengan kandungan karbon 0,8 %C (baja eutectoid). 
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Gambar 10 Diagram fasa dan CCT pada baja karbon eutectoid(Vlanck 

L.H, 1995).  

 

Dari grafik diatas  menggambarkan kurva yang transformasi laju pendinginan 

kontinyu (garis tebal), dimulai dari 1000 OF/s dari kondisi austenit, 

transformasi ini membuat austenit berubah menjadi martensit. Pada laju 

pendinginan diantara  perlit pada laju pendinginan diantara 1000 OF/s dan 60 

OF/s austenit mulai berubah menjadi perlit, yang disuperimpose pada diagram 

IT (garis tipis) baja karbon eutectoid, tampak bahwa dengan pendinginan 

kontinyu lebih mudah diperoleh martensit, karena kurva transformasi 

bergeser ke kanan. 

 

J. Baja karbon AISI 1045 

 Baja karbon AISI 1045 adalah jenis baja yang tergolong dalam baja paduan 

karbon sedang yang banyak digunakan sebagai bahan utama pada mesin 

seperti poros, gear, dan batang penghubung piston pada kendaraan bermotor. 

Baja karbon sedang merupakan salah satu material yang banyak diproduksi 
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dan digunakan untuk membuat alat-alat atau bagian-bagian mesin, karena 

baja karbon sedang memiliki sifat yang dapat dimodifikasi, sedikit ulet 

(ductile) dan tangguh (toughness). 

 

Baja AISI sendiri merupakan standarisasi baja American Iron and Steel 

Institude dengan kode 1045 berdasarkan nomenklatur yang di keluarkan oleh 

AISI DAN SAE (Society of Automotive Engineers), 1045 menunjukan bahwa 

45 adalah kandungan atau kadar karbon pada baja tersebut yaitu 0,45 %. Sifat 

mekanik dari baja AISI 1045 sangat baik dimana baja AISI 1045 memiliki 

karakter sifat mekanik yang mampu las, mesin, serta tingkat kekerasan dan 

ketahanan aus yang baik. Dalam penggunaannya baja AISI 1045 biasanya 

dapat digunakan untuk pembuatan komponen–komponen mesin serta alat-alat 

perkakas. 

 

Adapun data-data dari baja ini adalah sebagai berikut :  
 

1. AISI 1045 diberi nama menurut standar american iron and steel institude 

(AISI) dimana angka 1xxx menyatakan baja karbon, angka 10xx 

menyatakan karbon steel sedangkan angka 45 menyatakan kadar karbon 

persentase (0,45 %). 

 

2. Penulisan atau pengolongan baja AISI 1045 ini menurut standar yang lain 

adalah sama dengan DIN C 45, JIS S 45 C, dan UNS G 10450: 

 

3. Menurut penggunaanya termasuk baja kontruksi mesin. 
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4. Dengan meningkatnya kandungan karbon maka kekutan tarik dan 

kekerasan semakin menjadi naik sedangkan kemampuan regang, keuletan, 

ketangguhan dan kekerasan semakin menjadi naik sedangkan kemampuan 

regang, keuletan, ketangguhan dan kemampuan lasnya menurun. 

 

5. Kandungan unsur pada AISI 1045 menurut standard ASTM A 827-85 

adalah sebagai berikut : 

 

      Tabel 2. Unsur pada baja AISI 1045(http//www.strindustries.com, 2006) 

Unsur % Sifat mekanis lainnya 

Karbon 0,42 – 0,50 Tensile strength 

Mangan 0,60 – 0,90 Yield strength 

Fosfor 
Maksimum 

0,035 
Elongation 

Sulfur 
Maksimum 

0,040 
Reduction in area 

Silicon 0,15 – 0,40 Hardness 

 

Selanjutnya sifat sifat mekanik yang terdapat pada baja AISI 1045 juga perlu 

untuk kita ketahui agar data yang dilakukan dapat memenuhi kriteria 

pengujian yang akan kita lakukan pada saat proses penelitian. 

Berikut adalah sifat mekanik yang terdapat pada baja AISI 1045 : 
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Table 3. Sifat-sifat mekanik baja AISI 1045 (http//www.strindustries.com, 

2006) 

SIFAT MEKANIK BAJA AISI 1045 

Berat Spesifik 
7.7 – 8.03 

( x1000kg/m3 ) 

Modulus Elastisitas 190 – 210 Gpa 

Kekuatan geser 505 Mpa 

Kekuatan Tarik 585 Mpa 

Kekerasan 179.8 

Elongation 12 % 

 

K. Martensit 

Martensit adalah fasa yang ditemukan oleh seorang metalografer yang 

bernama A.Martens. Fasa tersebut merupakan larutan padat dari karbon yang 

lewat jenuh pada besi alfa. Sifatnya sangat keras dan diperoleh jika baja dari 

temperatur austenitnya didinginkan dengan laju pendinginan yang lebih besar 

dari laju pendinginan kritisnya. 

 

Pembentukan martensit berbeda dengan pembentukan ferit dan perlit, secara 

umum tidak tergantung pada waktu. Pada diagram TTT atau CCT terlihat 

martensit mulai terbentuk pada temperatur Ms (lihat diagram TTT dan CCT). 

Jika pendinginan dilanjutkan, austenit akan bertransformasi ke martensit. 

Makin rendah temperaturnya, makin banyak austenit yang bertransformasi ke 

martensit dan pada titik Mf pembentukan martensit berakhir. Pada contoh ini, 

martensit mulai terbentuk pada temperatur sekitar 200 
o
C (Ms) dan berakhir 
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pada temperatur sekitar 29 
o
C yaitu pada saat martensit hampir 100%. Bahwa 

pembentukan martensit tidak tergantung pada waktu dijelaskan dengan 

adanya garis horizontal pada diagram TTT/CCT. Pada 100
o
C, sekitar 90% 

martensit telah terbentuk dan perbandingan ini tidak akan berubah terhadap 

waktu sepanjang temperaturnya konstan.  

 

L. Pengujian Rockwell 

Untuk mengukur ketahanan plastis pada permukaan material, dapat dilakukan 

dengan spesimen standard terhadap penetrator yang biasa dikenal dengan 3 

cara yaitu brinnel, vickers dan rockwell. Dari ketiga cara tersebut, salah satu 

metode yang paling effisien adalah metode rockwell, metode ini paling umum 

digunakan dengan cara kombinasi variasi indenter dan beban untuk sebuah 

material dari lunak hingga keras. Pengujian rockwell dilakukan dengan 

indentasi dalam keadaan beban konstan dan memperhitunkan kedalaman 

indentasi terhadap suatu material untuk untuk penentu nilai kekerasan. 

Peletakkan spesimen pada alat dilakukan secara bergantian lalu di lakukan 

perhitungan nilai kekerasannya menggunakan h2−ho = (130−TH) 0,02, lalu 

benda uji pertama ditekan oleh indentor dengan beban minor dan dilanjutkan 

dengan penekanan beban mayor, setelah itu beban mayor diambil sehingga 

hanya beban minor yang tersisa. Uji kekerasan dibedakan pada bola baja 

keras dan intan kerucut yang dapat dibagi menjadi rockwell(dengan beban 

minor 10Kg, mayor 60, 100, 150Kg) dan rockwell superficial (dengan beban 
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minor 3Kg, mayor 15, 30, 45Kg) didasari beban minor dan mayor, skala 

kekerasan dapat dilihat pada tabel 4 (Wahyuni,2013). 

 

Tabel 4 . Skala kekerasan (Wahyuni,2013) 

Simbol Indenter Beban Mayor (Kg) 

A Intan 60 Kg 

B Bola 
1

6
inch 100 Kg 

C Intan 150 Kg 

D Intan 100 Kg 

E Bola 
1

8
Inch 100 Kg 

F Bola 
1

16
 Inch 60 Kg 

G Bola 
1

16
 Inch 150 Kg 

H Bola 
1

8
 Inch 60 Kg 

I Bola 
1

8
 Inch 160 Kg 

 

Menurut Nugraheni, dkk, pada pengujian rockwell jika pembebanan diberikan 

melalui indenter setelah gaya yang diberikan dilepaskan maka berdampak 

pada nilai yang ditunjukkan oleh penyimpangan jarum, semakin tinggi 

penyimpangan maka nilai kekerasan pada material cukup tinggi.karena dapat 

tahan oleh penekanan tiga titik. Pada nilai kekerasan metode rockwell 

perbedaan ditentukan oleh kedalaman penetrsi indenter dan juga memiliki 

hubungan yang linear, yang menentukan penggunaan rockwell untuk material 

rendah, sedang dan tinggi (Nugraheni, 2016). 
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Yes 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian  

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selesai 

Perumusan Masalah 

Mulai 

Studi Literatur 

Perancangan & Pembuatan Alat Uji 

 

Hasil & Kesimpulan 

Analisis & Pembahasan 

Setting Alat dan Kalibrasi 

Pengujian Kekerasan Rockwell 

& Pengambilan Data 

Masukan data ke hardenability 

hhHardenaabilityband 

No 
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B. Rancangan Penelitian 

1. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan untuk pengujian menggunakan adalah baja karbon 

sedang. Alat yang digunakan untuk melakukan penelitan mampu keras 

(Hardenability) ini adalah alat Jominy Test. Adapun komponen yang 

digunakan untuk membuat dan merancang Jominy adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Komponen yang digunakan untuk merancang alat uji Jominy 

Nama Jumlah Keterangan 

Drum plastik 1 Tinggi x diamter : 70 mm x 50 mm 

Pompa Air 1 

Daya Hisap : 9 meter 

Daya Dorong : 24 meter 

Kapasitas Max : 42 Ltr/Min 

Ukuran pipa : 1” X 1” 

Pipa PVC 1 1/2” dengan Panjang : 4m 

Plat Baja 1 Panjang x Lebar x Tebal : 500mm x 100mm x 4mm 

Stop Kran 1 Standar untuk pipa ½” 

Sambungan pipa 4 Standar untuk pipa ½” 

Drat Luar dan 

Dalam 
6 Standar untuk pipa ½” 

Nozel 1 Standar untuk pipa ½” 

Papan kayu 4 Panjang x Lebar x Tebal : 170cm x 15cm x 2cm 

Roda 4 Standar 
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2. Rancangan Alat 

Adapun ukuran sepesimen dan rancangan alat yang akan dibuat adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 11. Ukuran Spesimen ASTM A255-2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Geometri Spesimen ASTM A255-2 
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Gambar 13. Geometry Spesimen 

            yang akan digunakan 

 

 

Gambar 14. Geometry Drum  

 

 

 
 

Gambar 15. Alat Uji Jominy Test 
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3. ProsedurPengujian 

Pada prosedur pengujiannya untuk melaksanakan proses pengujian, 

diperlukan suatu benda uji dengan panjang 101 mm dan pada diameter 

benda uji 25.4 mm. Pada ujung benda spesimennya dibuat lebih lebar 

ukuran diameternya 28 mm (lihat gambar 16) agar memudahkan pada saat 

benda uji atau spesimen tersebut digantungkan pada peralatan 

quenchdengan jarak nozel ke spesimen 12.7 mm. 

 

 

Gambar 16. Benda uji yang telah dilakukan proses pemesinan dan 

digantung pada peralatan quench 

 

Benda uji tersebut kemudian dilakukan proses pemesinan yang 

disesuaikan dengan ukuran yang telah ditentukan. Salah satu ujung yang 

lain dari benda uji yang akan nantinya didinginkan dengan disemprotkan 

air, permukaannya harus dihaluskan. Setelah itu melakukan kalibrasi 

ketinggian air yang dingingkan dengan mengatur katup pada pipa dan 

ketinggian air kurang lebih 65 mmpada ketinggian tersebut di harapkan 

dapat memancarkan air yang hanya mengenai ujung spesimennya. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah. 
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Gambar 17a. Ilustrasi pengaturan ketinggian semprotan air 

 

 

Gambar 17b. Ilustrasi pengujian semprotan air mengenai ujung spesimen 

 

Benda uji tersebut dipanaskan dari suhu normal hingga mencapai suhu 

austenitsasinya yaitu 850 OC dan ditahan hingga 30 menit. Setelah itu 

proses pemanasan selesai, benda uji segera di ambil dari furnace dan 

segera diletakan langsung dengan cara digantungkan pada peralatan 

quench ( lihat gambar 18 ) dan kemudian salah satu ujungnya diquench 

dengan air yang bertemperatur 24-25oC. 
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Gambar 18a. Ilustrasi pengambilan spesimen pada furnace 

 

 

Gambar 18b. Ilustrasi  spesimen uji yang panas, sedang diquench dengan 

semprotan air 

 

Lamanya waktu pemindahan spesimen dari tungku sampai diletakan pada 

peralatan quench tidak boleh lebih dari 10 detik sebagaimana dilihatkan 

pada gambar 19. Sesaat setelah batang uji diletakkan, air segera 

disemprotkan dan lama waktu pendinginannya kurang lebih selama 20 

menit. Berdasarkan hal ini, ujung batang uji akan mengalami pendinginan 

yang sangat cepat. Laju pendinginan akan menurun ke arah salah satu 
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ujungnya yang lain. Dengan demikian, sepanjang batang uji akan terjadi 

variasi laju pendinginan. 

 

Gambar 19. Ilustrasi pemindahan spesimen uji jominy ke peralatan 

quench 

 

Kemudian spesimen yang telah dingin maka proses selanjutnya ialah 

melakukan uji kekerasanya dengan menggunakan uji Rockwell C dan 

hasilnya diplot pada diagram mampu keras yang setandar, dapat dilihat 

pada gambar 20. 

 

 

Gambar 20. Ilustrasi pengujian kekerasan menggunakan Rockwell C 
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4. Standar dan kalibrasi Alat 

Adapun standar yang digunkan dalam proses perancangan alat Jominy 

adalah menggunakan standar ASTM A255-2.  

Rancangan alat dikalibrasi menggunakan pita mampu keras 

(hardenability band) seperti contoh yang ditunjukkan pada gambar 21. 

Dimana kurva yang paling atas menunjukan kekerasan maksimum, dan 

kurva yang bawah menunjukan kekerasan minimum. Alat dapat 

dinyatakan layak untuk digunakan dalam skala laboratorium apabila 

kekerasan yang dihasilkan setelah pengujian dapat berada di dalam pita 

mampu keras ( hardenability band), apabila kekerasan hasil pengujian 

menggunakan alat yang dirancang masih diluar pita mampu keras, maka 

perlu dikalibrasi ulang sampai dicapai kekerasan yang diinginkan sesuai 

dengan hardenability band. 

 

Contoh standar hardenabilty band untuk kalibrasi alat Jominy test : 

a. Baja Karbon Medium (BKM) 

Tabel 6. Batas Max dan Min dari Hardenability BKS (AISI 1045) 

www.timkensteel.com 

1045 H 

Titik dari 

ujung 

semprotan 

(2m) 

Kekerasan 

(HRC) 

Max Min 

1 62 55 

2 61 52 

3 59 42 

4 56 34 

5 52 31 

6 46 29 

http://www.timken/
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7 38 28 

8 34 27 

9 33 26 

10 32 26 

11 32 25 

12 31 25 

13 31 25 

14 30 24 

15 30 24 

16 29 23 

17 29 22 

18 28 21 

19 27 20 

20 26 ... 

 

 

 
Gambar 21. Hardenability band BKS (AISI 1045) www.timkensteel.com 

 

http://www.timken/
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan terhadap spesimen 

Baja Karbon Sedang (BKS) AISI 1045 dengan menggunakan alat Jominy test 

yang telah dibuat, 

 

1. Dalam perancangan dan pembuatan alat quench yaitu Jominy Test dengan 

standar ASTM dengan metode A255 telah berhasil dan layak digunakan 

untuk penilitian hardenability 

 

2. Dari hasil pengujian pada baja karbon sedang AISI 1045 dengan 

menggunakan alat uji Jominy test bahwa nilai kekerasannya yang paling 

tinggi terdapat pada ujung yang dekat dengan semprotan air dari nozel 

 

3. Baja Karbon Sedang (BKS) mampu di tingkatkan kekerasanya dengan hasil 

nilai tertingginya mencapai 58 HRC dari kekerasan awalnya 36 HRC. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan pada proses Jominy test Yaitu : 

 

1. Pada saat mengeluarkan spesimen atau benda uji dari furnace menuju 

proses Jominy harus dilakukan secepat mungkin karena udara bebas dapat 

mempengaruhi hasil proses Jominy. 

 

2. Perlu kesabaran dan perlu penyempurnaan yang lebih efisien dalam 

pembuatan rancangan alat jominy test. 
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