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ABSTRAK 

ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI LARUTAN AIR GARAM (NaCl) 

PADA SAAT PROSES QUENCHING TERHADAP STRUTUR MIKRO DAN 

KEKERASAN BAJA KARBON ST 37 (C = 0, 303 %) 

 

 

Oleh 

  AGUS SUPRIADI 

Telah dilakukan penelitian terkait analisis pengaruh konsentrasi larutan air garam 

(NaCl) pada saat proses quenching terhadap kekerasan dan struktur mikro pada baja 

karbon ST 37 (C = 0,303 %). Penelitian ini dilakukan dengan metode hardening 

dengan pemanasan awal Pre-heating pada suhu 600 oC selama 30 menit dan 

austenisasi pada suhu 850 oC selama 25 menit. Selanjutnya sampel di quenching pada 

media larutan garam 0%, 5%, 10%, dan 15%. Dengan pengujian menggunakan 

metode Spark-OES diketahui bahawa sampel memiliki konsentrasi unsure karbon 

sebesar 0,303%. Pada penelitian yang dilakukan diketahuikon sentrasi larutan garam 

berpengaruh 71,73% terhadap kekerasan dan 45,03% terhadap ketangguhan baja 

karbon menengah. Selain itu proses hardening yang diakukan mengakibatkan 

transformasi fasa dari ferrit (α) dan perlit menjadi martensit. 

 

 

Kata kunci: Hardening, pre-heating, quenching, ferrit, martensit 
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ABSTRACT 

ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI LARUTAN AIR GARAM (NaCl) 

PADA SAAT PROSES QUENCHING TERHADAP STRUTUR MIKRO DAN 

KEKERASAN BAJA KARBON ST 37 (C =0, 303 %) 

 

 

By 

AGUS SUPRIADI 

Research has been carried out related to the analysis of the effect of the concentration 

salt solution (NaCl) during the quenching on hardness and microstructure of ST 37 (C 

= 0, 303 %) carbon steel. This research was conducted by using the hardening method 

with pre-heating at 600 oC for 30 minutes and austenizing at 850oC for 25 minutes. 

Furthermore, the samples were quenched in salt solution media of 0%, 5%, 10%, and 

15%. By testing using the Spark-OES method, it is known that the sample has a 

carbon element concentration of 0.303%. In the research, it was found that the 

concentration of salt solution had an effect of 71.73% to the hardness and 45,03% to 

the toughness of medium carbon steel. In addition, the hardening process resultes in a 

phase transformation from ferrite (α) and pearlite to martensite. 

 

Keyword: Hardening, pre-heating, quenching, ferrit,  martensite 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya ilmu dan teknologi, di suatu pihak menuntut tersedianya berbagai 

bahan dengan persyaratan – persyaratan dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Di 

lain pihak suatu pemakai juga menuntut persyaratan – persyaratan 

berkembangnya ilmu dan teknologi sesuai dengan pola dan prilaku umat manusia. 

Antara manusia dan teknologi memiliki ikatan keterkaitan yang sangat kuat. Oleh 

karenanya manusia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 

teknologi, begitupun juga sebaliknya. Sementara ini persediaan bahan – bahan 

yang diperlukan manusia untuk mengembangkan kehidupan melalui hasil 

teknologi ciptaannya semakin terasa keterbatasannya. Ini akan menuntut pemakai 

untuk dapat memanfaatkan penggunaan bahan menjadi lebih efektif dan seefisien 

mungkin. Untuk pemakaian dan penggunaan bahan yang lebih efektif dan efisien, 

perlu dikenali dengan baik segala macam sifat bahan. Selain itu perlu memiliki 

wawasan yang luas terkait ketersediaan bahan yang ada. Tidak hanya 

mengandalkan salah satu bahan saja, melainkan harus dapat melihat kemungkinan 

jenis bahan yang lain (Suarsana, 2017) atau mengolah sifat suatu bahan dengan 

cara – cara tertentu. Saat ini sudah mulai banyak di temui metode atau cara untuk 

dapat mengubah sifat suatu bahan menjadi sifat yang lain. Ini sudah banyak 

dilakukan salah satunya nya pada dunia manufaktur.   
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Dalam dunia manufaktur salah satu sifat bahan yang dirubah adalah sifat 

mekanisnya agar dapat disesuaiakan. Karena sifatnya yang mudah dibentuk 

sehingga material yang umumnya berupa logam terus mengalami peningkatan. 

Permintaan logam di pasaran yang terus meningkat diakibatkan banyaknya 

aplikasi penggunaan logam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun saat ini telah 

ditemukan material komposit sebagai pengganti logam, namun tidak semua 

komposit dapat menggantikan fungsi logam. Banyaknya jenis logam yang beredar 

di pasaran mengakibatkan perlunya selektif dalam memilih jenis logam berupa 

besi dan baja yang dibutuhkan. Besi dan baja paling banyak digunakan sebagai 

bahan industri yang merupakan sumber paling besar, dimana sebagian besar 

ditentukan oleh nilai ekonominya. Namun yang paling utama adalah karena 

sifatnya yang bervariasi. Besi dan baja memiliki sifat yang bervariasi mulai dari 

yang lunak dan mudah dibentuk sampai yang paling keras berupa pisau untuk 

pemotong (Surdia dan Saito, 1999). Untuk logam jenis baja sendiri banyak 

digunakan di beberapa sektor industri, kontruksi, dan komponen mesin 

(Nurjayanti dkk, 2013). 

 

Baja adalah logam paduan antara besi (Fe) dan karbon (C) dimana besi sebagai 

unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Baja paduan antara besi 

dan karbon menyajikan reaksi-reaksi dan struktur mikro yang dapat digunakan 

oleh ahli teknik untuk mengubah sifat bahan (Djaprie, 1995). Berdasarkan 

kandungan karbon yang dimiliki, baja digolongkan menjadi beberapa jenis. Baja 

karbon rendah (low carbon steel) memiliki kandungan karbon sekitar 0,1 – 0,3 %. 

Kemudian baja karbon sedang (medium carbon steel) memiliki kandungan karbon 

sekitar 0,3 – 0,6 %. Baja karbon sedang banyak diaplikasikan pada alat-alat 
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perkakas dan bagian mesin seperti industri kendaraan berupa roda gigi, pegas dan 

sebagainya. Selanjutnya baja karbon tinggi (high carbon steel) memiliki 

kandungan karbon sekitar 0,6 – 1,7 %. Baja karbon tinggi banyak digunakan pada 

pembuatan pegas, alat-alat perkakas seperti palu, gergaji, dan alat potong. 

Salah satu jenis baja yang sering digunakan dalam dunia industri adalah baja 

karbon menengah. Baja tipe tersebut banyak digunakan pada komponen mesin 

karena kelebihan yang dimiliki, yaitu ketahanan aus dan keuletan yang baik. 

Namun beberapa komponen mesin memiliki beberapa masalah mulai dari 

keuletan, kelelahan seperti ketahanan aus akibat tegangan berupa gesekan atau 

gerak bolak – balik seperti pada roda gigi (Surdia dan Saito, 1999).  

Sehingga dalam aplikasi pemakaiannya semua baja akan terpengaruh oleh adanya 

gaya luar berupa tegangan, gesekan, tarikan, maupun tekanan sehingga 

menimbulkan deformasi atau perubahan bentuk. Hal ini sangat merugikan dan 

tidak diharapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya 

peningkatan kekerasan yang lebih. 

Usaha dalam menjaga baja tahan dengan gaya luar tersebut adalah dengan cara 

mengeraskan baja tersebut, yaitu salah satunya dengan perlakuan panas (heat 

treatment). Perlakuan panas dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi proses 

pemanasan dan pendinginan logam/paduannya dalam keadaan padat dan 

terkontrol (Karmin, 2009). Proses perlakuan panas sejatinya tidak hanya 

brerpengaruh terhadap sifat kekerasannya saja. Selain kekerasan sifat – sifat 

mekanis lainnya sperti ketangguhan, keuletan kuat tarik juga akan berpengaruh. 

Untuk memperoleh kekerasan yang baik spesimenn dipanaskan hingga mencapai 
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suhu austenisasi meliputi pemanasan awal, pemanasan lanjut, penahanan waktu 

pada suhu stabil, dan pendinginan (Mizhar dan Tampubolon, 2015). Sedangkan 

menurut (Karmin, 2009) parameter yang berpengaruh pada saat proses pengerasan 

baja adalah kadar karbon dalam baja logam dan beberapa unsur lainnya yang 

terdapat dalam baja, temperatur pemanasan, waktu tahan (holding time), dan laju 

pendinginan. Untuk mengetahui kadar karbon pada spesimen dapat melalui uji 

komposisi kimia. Hasil kekerasan logam baja pada saat proses perlakuan panas 

juga dipengaruhi oleh ketebalan sampel dan volume air quenching yang 

digunakan sebagai media pendingin (Pramono, 2011). Dengan perlakuan tersebut 

maka akan terjadi perubahan struktur mikro yang menandakan terjadinya 

perubahan sifat mekanis. Peningkatan kekerasan dapat pula meningkatkan laju 

keausan sehingga akan lebih tahan terhadap perubahan bentuk akibat gaya luar 

seperti gesekan, tekanan dan lain sebagainya.  

Dalam praktiknya, untuk memperoleh nilai kekerasan baja seringkali ditemui 

kendala. Salah satunya adalah terjadinya distorsi (keretakan) maupun hasil 

kekerasaan yang kurang optimum. Umumnya hal ini terjadi diakibatkan cara 

perlakuan panas yang buruk dimana adanya perbedaan laju pemanasan atau 

pendinginan pada bagian dalam dan bagian permukaan spesimen. Selain itu, 

kesalahan penggunaan media pendingin (quenchant) juga berpengaruh terhadap 

distorsi yang terjadi pada baja (Karmin, 2009). Beberapa  quenchant  yang sering 

digunakan adalah air, air es, minyak, oli, larutan NaOH, larutan polimer, dan  

larutan air garam. Setiap jenis quenchant  memiliki kecepatan pendinginan yang 

berbeda-beda. Dari media yang digunakan, air memiliki kecepatan yang paling 

lambat, sedangkan larutan air garam memiliki kecepatan yang paling tinggi 



5 

 

 
 

(Sumiyanto dan Abdunnaser, 2015). Diantara beberapa media pendingin yang 

umum digunakan, larutan air garam  memiliki kelebihan tersendiri. Dengan 

menggunakan larutan air garam, memungkinkan proses pendinginan yang merata 

pada semua bagian permukaan, karena proses pendinginannya terjadi secara 

teratur dan cepat. Suatu material yang didinginkan pada larutan garam akan 

memiliki ikatan yang lebih keras karena pada bagian permukaan kerja akan 

mengikat oksigen (Jordi dkk, 2017). 

 

Pada penelitian sebelumnya, perlakuan heat treatmentpada baja karbon sedang 

tipe S45C yang merupakan baja karbon menengah akibat pengaruh media 

pendingin berupa larutan garam menunjukkan peningkatan pada sifat mekanis 

baja berupa kuat tarik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan media pendingin lain 

berupa oli dan udara (Yunaidi, 2016). Selain itu penelitian pada baja karbon 

sedang jenis AISI 1040 menggunakan larutan garam menunjukan peningkatan 

kekerasan baja tersebut (Rizal, 2017). Hal ini menunjukkan bahwasanya larutan 

garam memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat mendinginkan spesimen 

lebih baik dibandingkan dengan media pendingin lainnya. Sedangkan untuk 

pengaruh terhadap kekerasan dan mikrostruktur baja karbon sedang belum 

dibahas dalam penelitian tersebut. Oleh karena nya perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut yang dapat menjelasakn seberapa besar pengaruh  larutan garam 

terhadap kekerasan baja karbon ST 37 (C = 0, 303%)  dan baja karbon menengah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh heat treatment terhadap sifat kekerasan dan struktur 

mikro pada baja karbon ST 37 (C = 0, 303%) ? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap kekerasan baja 

karbon ST 37 (C = 0, 303%) ? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh heat treatment terhadap sifat kekerasan dan struktur 

mikro pada baja karbon ST 37 (C = 0, 303%). 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap kekerasan baja 

karbon ST 37 (C = 0, 303%). 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari peneitian ini adalah: 

1. Media pendingin (quenchant)yang digunakan pada saat perlakuan panas 

berupa larutan air garam dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 0, 5%, 

10%, dan 15 %. 

2. Suhu austenisasi yang digunakan pada saat perlakuan panas yaitu 850 oC. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan informasi terkait komposisi kimia, uji kekerasan, dan 

struktrur mikro baja karbon ST 37. 

2. Dapat dijadikan referensi sebagai rujukan ilmiah untuk mengembangkan 

tingkat kekerasan baja karbon ST 37 untuk berbagai aplikasi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Baja dan Baja Karbon 

Baja adalah sebuah logam paduan yang terdiri dari besi (Fe) dan unsur lain. 

Secara umum, baja dikelompokkan menjadi baja karbon(carbon steel) dan baja 

paduan (alloy steel) (Karmin, 2009). Baja karbon adalah paduan besi karbon 

dimana unsur karbon sangat menentukan sifat-sifatnya, sedangkan unsur lain yang 

terkandung didalamnya terjadi karena proses pembuatannya. Baja karbon 

mengandung karbon maksimal 1,5%. Karbon terbentuk dalam bentuk wujud 

karbida besi, sehingga dapat meningkatkan kekerasan baja (Khurmi dan Gupta, 

2005). Sifat mekanis sebuah baja karbon dipengaruhi oleh persentase karbon dan 

struktur mikro akibat heat treatment (Syahri dkk, 2017). Pada dasarnya selain 

unsur Fe-C, pada baja karbon juga terdapat beberapa konsentrasi elemen paduan 

lainnya. Ada ribuan campuran logam yang terdiri dari komposisi yang berbeda, 

diantaranya unsur-unsur seperti nikel, krom, molibden, silikon atau mangan dan 

beberapa unsur lain yang jumlahnya sekitar 5% (Djaprie, 1995). 

 

Berdasarkan kandungannya, baja karbon dibedakan menjadi baja karbon rendah 

(low carbon steel) dengan persentase 0,3%, baja karbon sedang (medium carbon 

steel) dengan persentase 0,3%-0,6%, serta baja karbon tinggi (high carbon steel) 

dengan persentase 0,6%-1,7% (Murtiono, 2012). Ketiga jenis baja karbon tersebut 
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memiliki karakteristik dan sifat yang tidak sama. Baja karbon rendah memiliki 

sifat tidak dapat dikeraskan karena kandungan karbon yang sedikit, sehingga tidak 

cukup untuk membentuk martensit. Martensit sendiri merupakan larutan padat 

karbon  kelewat jenuh yang dipaksakan untuk membentuk kisi tetragonal (Surdia 

dan Saito, 1985). Kemudian baja karbon sedang memiliki sifat yang  

memungkinkan untuk dikeraskan sebagian dengan menambahkan perlakuan panas 

yang sesuai. Selanjutnya, baja karbon tinggi merupakan jenis baja yang memiliki 

persentase karbon paling tinggi dibandingkan dengan baja karbon rendah dan baja 

karbon sedang. Pada baja karbon tinggi pengerasan baja akibat perlakuan panas 

tidak memberikan hasil yang optimal. Banyaknya karbon yang membentuk 

martensit mengakibatkan baja yang dihasilkan menjadi getas (Syahri dkk, 2017). 

Selain  baja karbon, terdapat pula jenis baja paduan. Baja paduan adalah sebuah 

baja yang mengandung unsur lain yang berlebih dari  kadar biasanya dalam baja 

karbon. Unsur-unsur tambahan yang biasanya terdapat pada baja paduan selain 

karbon (C) adalah silikon (Si), fosfor (P), mangan (Mn), dan sulfur (S), kuprum 

(Cu), Molibdeum (Mo), Nikel (Ni), dan lain – lain. Untuk memperoleh sifat – 

sifat yang lebih baik, maka kadar dari unsur paduan ditambah. Dengan 

menambahkan kadar dari unsur paduannya, maka akan memperbaiki sifat – sifat 

mekanis seperti tahan korosi, tahan suhu tingi, tahan aus, serta sifat – sifat listrik 

dan kemagnetannya. Penggunaan unsur-unsur paduan yang digunakan untuk 

membuat baja paduan terdiri dari satu macam atau lebih dengan kadar yang 

berbeda-beda tergantung keperluan, sehingga baja paduan banyak jenis dan 

macamnya (Surdia dan Saito, 1985). Kadar unsur paduan pada jenis baja paduan 

dibedakan menjadi baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Baja paduan 
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rendah mengandung unsur paduan dibawah 10%, sedangkan baja paduan tinggi 

mengandung unsur paduan di atas 10%. Jenis baja paduan rendah dikelompokkan 

menjadi baja paduan rendah biasa dan baja paduan berkekuatan tinggi. Pada baja 

paduan rendah biasa memiliki unsur karbon paling sedikit sebesar 0,3% dan 

beberapa unsur lain seperti nikel, khrom, mangan, dan molibdenum sehingga 

memiliki sifat dapat dikeraskan dengan baik. Sedangkan untuk baja paduan 

rendah berkekuatan tinggi memiliki sifat mekanis tahan korosi yang lebih baik 

dari baja paduan rendah biasa (Syahri dkk, 2017). 

Selain itu banyak sekali jenis baja dengan kandungan serta komposisi yang 

bermacam - macam. Oleh karenanya diperlukan adanya penomoran atau 

pemberian kode terhadap jenis baja. Penomoran atau pemberian kode akan 

memudahkan dalam pengelompokkan berdasarkan sifat dan kandungan unsur 

yang terdapat pada baja. Dengan kata lain, penomoran ini akan membedakan jenis 

baja satu dengan baja yang lain. Salah satu contoh jenis penomoran baja adalah 

AISI 1040 yang digolongkan menjadi baja karbon sedang. Untuk 1XXX 

merupakan kode untuk jenis baja karbon, X0XX merupakan kode untuk plain atau 

polos, artinya baja tersebut mengandung unsur- unsur lain yang jumlahnya sangat 

sedikit dan dibatasi seperti mangan (kurang dari 1%), posphor (kurang dari 0,5%), 

silikon (kurang dari 0,03 %),  dan sulfur (kurang dari 0,05%) (Timings, 1998) 

kemudian XX40 menunjukan konsentrasi unsur karbon nya sebesar 0,4% (Bolton, 

1998). 
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B. Struktur Mikro Baja 

Untuk memahami struktur mikro pada baja, dapat diketahui melalui diagram 

keseimbangan baja karbon. Diagram keseimbangan baja karbon adalah sebuah 

gambaran yang semestinya digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan 

perlakuan  panas. Penggunaan diagram ini relatif terbatas karena beberapa metode 

perlakuan panas digunakan untuk menghasilkan struktur yang tidak seimbang 

(non-equilibrium). Akan tetapi pengetahuan mengenai perubahan fasa pada 

kondisi seimbang memberikan ilmu pengetahuan dasar untuk melakukan 

perlakuan panas. Proses perubahan fasa mikrostruktur dan kristal atau 

recrystallisation  pada material dapat melalui proses laku panas (Khurmi dan 

Gupta, 2005). Pada diagram fasa Fe-C, material yang mengandung karbon 

dibawah 2% menjadi perhatian utama dalam perlakuan panas baja. Metode 

perlakuan panas baja didasarkan pada perubahan fasa austenit (γ phasa)  pada 

sebuah sistem diagram fasa Fe-C. Transformasi austenit selama perlakuan panas 

ke fasa lain akan menentukan struktur mikro dan sifat yang didapatkan pada baja. 

Perubahan fasa Fe-C yang terjadi dapat dilihat pada diagram fasa Fe-C. Beberapa 

perubahan fasa yaitu perubahan fasa ferit atau Fe (α phasa), austenit (γ phasa), 

sementit atau besi karbida (Fe3C), pearlit (struktur lamelar yang terdiri dari ferit 

dan sementit), dan martensit (strukutur dengan sifat keras dan getas). Adapun 

diagram fasa Fe-C dapat dilihat sebagaimana tampak pada gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1. Diagram fasa Fe-C (Timings, 1998). 

fasa ferrit (α phasa) memiliki struktur kristal body centered cubic (BCC), dimana 

fasa ferrit memiliki karbon maksimum 0,03% pada suhu 723 oC hingga 0,006 % 

padasuhu ruang. Sifat-sifat yang dimiliki ferrit adalah lembut, ulet dan kekerasan 

yang relatif rendah. Kemudian fasa austenit (γ phasa) memiliki karbon lebih 

merata dibandingkan dengan ferrit. Fasa austenit terbentuk ketika karbon larut 

pada besi dan struktur kristal berubah menjadi face centered cubic (FCC). Jumlah 

karbon maksimum yang dapat terbentuk sekitar 1,7 % pada suhu 1150 oC. 

Selanjutnya, sementit (fasa besi karbida) merupakan kombinasi dari besi (Fe) dan  

karbon (C) membentuk Fe3C (Timings, 1998). Struktur mikro baja karbon akan 

berpengaruh terhadap sifat mekanis baja tersebut. Seperti struktur mikro ferrit dan 

perlit yang berpengaruh terhadap sifat kekerasan pada baja (Sari dkk, 2018). 
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Sedangkan sifat mekanis baja dipengaruhi oleh cara mengadakan ikatan karbon 

dan besi. Perubahan struktur pada perlakuan panas besi dan baja diharapkan 

mempunyai kekuatan statik dan dinamik sepertikeuletan, mudah diolah, tahan 

korosi dan mempunyai sifat elektromagnetik yang baik agar dapat dipakai sebagai 

bahan untuk konstruksi dan mesin-mesin. Ketika fasa ferrit yang terbentuk  

dibawah temperatur kritis A1 sebagaimana tampak pada gambar 2.1 kemudian 

suhu dinaikkan melebihi temperatur kritis tertentu, maka struktur akan berubah 

menjadi austenit. Fasa austenit merupakan larutan padat antara unsur besi dan 

karbon dan memiliki bentuk kristal FCC (Face Centered Cubic). Kelarutan 

karbon pada fasa austenit lebih besar dibandingkan dengan fasa ferrit, yaitu 

mencapai 2,14% (Handoyo, 2015). Berikut struktur mikro ferrit dan austenit yang 

ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut, 

 
  (a)       (b) 

Gambar 2.2. (a) Struktur mikro ferrit, dan (b) struktur mikro austenit 

(Handoyo,2015). 

 

Baja berupa ferrit pada suhu kamar (dalam keseimbangan), dapat diproses 

menjadi berbagai struktur dengan jalan perlakuan panas. Ferrit menunjukkan titik 

mulur yang jelas dan menjadi getas pada suhu rendah. Sedangkan austenit 

menunjukkan titik mulur yang jelas tanpa kegetasan pada keadaan dingin (Surdia 



13 
 

 
 

dan Saito, 1985). Berbagai mikrostruktur yang paling kuat dan keras adalah 

martensit. Martensit merupakan fasa tunggal yang tidak seimbang yang terjadi 

karena transformasi dekomposisi dari austenit pada saat proses quenching. 

Adapun struktur mikro martensit dapat dilihat seperti tampak pada gambar 2.3 di 

bawah ini: 

 
Gambar 2.3. Struktur martensit (Yunaidi,  2016). 

 

Pembentukan martensit terjadi akibat dekomposisi austenit yang memiliki struktur 

FCC (face centered cubic) dalam sementit.  Martensit juga terjadi pada suhu 

dibawah suhu eutektoid namun masih di atas suhu ruang. Karena suhu austenit 

tidak stabil, maka terjadi pemusatan ruang secara serentak. Pada reaksi ini tidak 

terjadi difusi, melainkan terjadi suatu pergeseran. Karena terjadi tanpa difusi, 

reaksi ini berlangsung sangat cepat. Semua karbon yang tertinggal tetap dalam 

larutan padat. Struktur pemusatan ruang yang terjadi berbentuk tetragonal atau 

BCT (body centered tetragonal) dan berbeda dengan ferit (Djaprie, 1995). Karena 

laju dekomposisi austenit yang sangat cepat, konsekuensinya kemungkinan baja 

yang telah melalui proses quench akan mengalami keretakan (crack) akibat 

pengaruh internal stress (Sitompul dan Dharma, 2018). 
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C. Perlakuan Panas 

Pembentukan lembaran baja untuk memperoleh bahan yang memiliki sifat 

kekuatan tinggi dan deformasi plastis untuk berbagai aplikasi dapat dilakukan 

dengan teknik perlakuan panas (Sari, 2017). Perlakuan panas atau heat treatment 

dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi proses pemanasan dan pendinginan 

logam/paduannya dalam keadaan padat dan terkontrol (Khurmi dan Gupta, 2005). 

Teknik perlakuan panas pada baja, merupakan hal yang sudah umum digunakan 

untuk memperoleh sifat kekuatan dan deformasi plastis yang baik untuk berbagai 

aplikasi (Sari, 2017). Perlakuan panas pada logam memiliki tujuan untuk 

mendapatkan sifat-sifat yang spesifik (Adawiyah dkk, 2014). Akibat proses 

perlakuan panas ini, maka terjadi perubahan mikrostruktur pada logam. Sifat-sifat 

spesifik yang diinginkan meliputi kekuatan, keuletan, kehilangan tegangan 

internal, dan tegang tarik logam. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perlakuan panas diantaranya suhu pemanasan, waktu yang dibutuhkan selama 

pemanasan, laju pendinginan dan lingkungan atmosfer (Handoyo, 2015). 

 

Perlakuan panas meliputi perlakuan subkritis, austenisasi, dan pendinginan cepat. 

Pada tahap perlakuan subkritis, perlakuan panas yang diberikan bertujuan untuk 

mendapatkan struktur perlit diantara matriks austenit.  Subkritis dilakukan pada 

suhu sedikit di bawah suhu kritis A1 yang tampak pada gambar 2.1 yaitu pada 

suhu 723oC. Selanjutnya perlakuan austenisasi bertujuan untuk mendapatkan 

struktur austenit yang homogen. Secara umum, untuk baja karbon penggunaan 

suhu austenisasi berkisar 30oC - 50oC di atas suhu A3 yang tampak pada gambar 

2.1 (Khurmi dan Gupta, 2005). Kesetimbangan kadar karbon austenit akan 
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bertambah dengan naiknya suhu austenisasi. Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa perlakuan panas juga melibatkan pendinginan. Pendinginan 

secara cepat terhadap logam seperti baja dan besi bertujuan untuk meningkatkan 

kekerasan alami logam tersebut. Pada proses pendinginan baja karbon setelah 

proses pemanasan akan terjadi dekomposisi fasa. Untuk memperoleh fasa yang 

diinginkan dibutuhkan perlakuan yang tepat. Salah satunya adalah dengan 

memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk dekomposisi fasa tersebut. Untuk 

itu, akan lebih mudah dengan memahami diagram transformasi isotermal atau 

times temperatur transformations (TTT) seperti tampak pada gambar 2.4 berikut 

ini : 

 
Gambar 2.4. Diagram TTT pada baja karbon menengah (Zhao dan  Notis,  1995). 

 

 

Pada gambar 2.4 diatas merupakan diagram isotermal pada baja menengah dengan 

konsentrasi karbon 0,46%. Diagram transformasi isotermal memperlihatkan 

permulaan dan ahir reaksi dengan waktu sebagai variabel. Pada baja eutektoid 

(AISI 1080) proses dekomposisi austenit menjadi martensit berlangsung setelah 

satu detik dan akan terdekomposisi sempurna setelah 10 detik. Sedangkan pada 
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baja dengan kandungan karbon lebih rendah yaitu 0,45 % transformasi isotermal 

berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan baja eutektoid (Djaprie, 1995). 

Sehingga untuk menghasilkan struktur yang keras berupa martensit perlu 

pendinginan secepat mungkin. Kekerasan itu sendiri merupakan kemampuan 

bahan untuk menahan penetrasi dari luar (Adawiyah dkk, 2014). 

 

D. Media Quenching 

Media quenching merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sifat 

kekerasan pada baja akibat perlakuan panas. Quenching itu sendiri merupakan 

suatu proses pendinginan secara cepat menggunakan media pendingin tertentu 

untuk memperoleh nilai kekerasan optimum pada baja (Karmin, 2009). Pada 

umumnya, media quenching yang biasa digunakan untuk proses pengerasan pada 

logam diantaranya air, oli, air es maupun air asin. Pilihan penggunaan media 

quenching pada saat proses pengerasan juga akan berpengaruh dan menentukan 

terhadap sifat kekerasan logam yang dihasilkan (Timings, 1998). Ketika baja 

diberi pendingin secara cepat setelah proses pemanasan hingga mencapai fasa 

austenit, maka akan terjadi perubahan struktur mikro pada logam tersebut. Dengan 

pendinginan secara cepat, maka transformasi struktur menjadi perlit dan ferrit atau 

perlit dan sementit tidak sempat terjadi. Sebagai gantinya, struktur akan berubah 

menjadi martensit. Apa yang terjadi saat pendinginan secara cepat adalah fasa 

austenit yang memiliki struktur kristal FCC (face centered crystal) berubah 

menjadi BCT (body centered tetragonal). Martensit merupakan struktur yang kuat 

dan dapat dihasilkan dari baja karbon. Apabila diamati menggunakan mikroskop 

maka struktur martensit terlihat berbentuk jarum (Timings, 1998). 
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Struktur mikro berupa martensit memiliki kekerasan yang tinggi. Untuk 

memperoleh struktur martensit, maka harus didinginkan hingga mencapai laju 

pendinginan kritis dari baja yang bersangkutan. Untuk itu, baja harus didinginkan 

dengan media pendingin tertentu yang umumnya ditentukan oleh jenis baja 

tersebut. Berbagai variasi penggunaan media quenching terhadap baja pada saat 

perlakuan panas terus dikembangkan untuk memperoleh struktur mikro yang 

terbaik dan sesuai dengan kebutuhan yanng diinginkan. Sehingga penggunaan 

media pendingin pada saat proses quenching harus diperhatikan dengan baik. Hal 

ini dikarenakan kemampuan media pendingin dalam mendinginkan spesimen 

berbeda-beda. Perbedaan kemampuan media pendingin dalam mendinginkan 

spesimen disebabkan oleh suhu, kekentalan, kadar larutan dan bahan dasar media 

pendingin (Syahri dkk, 2017). Berikut beberapa karakteristik media pendingin 

yang umumnya digunakan. Air memiliki viskositas yang rendah sehingga 

kekentalan cairan kurang, hal ini mengakibatkan laju pendinginan cepat. Namun 

air murni kurang baik digunakan sebagai media quenching (Karmin, 2009). 

Selanjutnya media pendingin oli memiliki kekentalan dan viskositas lebih tinggi 

dibandingkan dengan air dan air garam. Dengan demikian viskositas akan 

berpengaruh terhadap hasil quenching (Handoyo, 2015). Kemudian air garam 

memiliki massa jenis yang besar, akan tetapi lebih kecil dari air dan memiliki 

kekentalan yang rendah. Dengan karakteristik yang seperti itu laju 

pendinginannya lebih lambat namun memiliki laju pendinginan yang lebih teratur 

dan cepat (Jordi dkk, 2017). 
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E. Larutan Garam 

Air asin merupakan salah satu media pendingin yang sering digunakan dalam 

proses heat treatment. Air asin merupakan sebuah larutan yang terbuat dengan 

mencampurkan garam pada zat pelarut berupa air (Timings, 1998) atau zat pelarut 

lainnya. Pemakaian larutan garam sebagai media quenching dianggap sebagai 

metode yang cukup baik diaplikasikan pada berbagai jenis logam untuk 

meningkatkan sifat mekanis pada logam. Penggunaan larutan garam dalam proses 

quenching telah lama digunakan, bahkan dari abad ke - 18. Pada saat itu 

penggunaan bak larutan garam diketahui mempunyai beberapa keuntungan antara 

lain mudah dalam pengaturan dan pemeliharaan serta hasilnya memiliki kualitas 

yang konsisten/seragam (Yunaidi, 2016). Kemampuannya yang baik dalam 

menyerap panas menjadikan alasan penggunaan larutan air garam dipilih menjadi 

media pendingin. 

 

Pengunaan media pendingin berupa larutan garam memiliki keuntungan 

tersendiri. Beberapa keuntungan menggunakan larutan garam sebagai media 

pendingin adalah suhunya merata didalam larutan air garam, hal ini 

memungkinkan pendinginan yang merata pada seluruh bagian logam, dan tidak 

menimbulkan bahaya oksidasi, karburasi (penambahan unsur karbon) atau 

dekarburasi pada saat proses pendinginan (Syahri dkk, 2017). Tak hanya itu, 

pendinginan menggunakan larutan garam relatif lebih cepat dari media pendingin 

yang lain. Bahan yang didinginkan dalam larutan garam akan memiliki ikatan 

yang lebih keras karena pada permukaannya memiliki kadar zat arang yang lebih 

tinggi (Yunaidi, 2016). Selain itu penggunaan larutan garam dapat meminimalisir 
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terjadinya kerugian berupa keretakan atau distorsi yang terjadi pada saat proses 

quenching. Keseragaman kondisi quenchant penting untuk meminimalisir adanya 

cracking, distorsi, dan ketidakseragaman kekerasan. Dengan demikian, berarti 

selama proses quenching sebisa mungkin perpindahan panasnya seragam atau 

dengan kata lain, suhu larutan pendingin pada bak harus tetap dijaga seragam. 

Sehingga setiap bagian dari spesimen yang di quench  tetap didinginkan pada 

temperatur yang sama (Pramono, 2011). 

 

F. Uji Mekanis 

Baja yang telah melewati perlakuan panas akan berpengaruh terhadap 

mikrostrukturnya. Pada dasarnya perubahan mikrostruktur yang terjadi 

disebabkan oleh transformasi ikatan-ikatan atom pada baja tersebut. Proses 

transformasi pada ikatan atom tejadi selama perlakuan panas diberikan pada baja. 

Struktur mikro pada baja akan menentukan tingkat kekerasan dari baja. Untuk 

mengetahui tingkat kekerasan dilakukanlah uji mekanis berupa uji kekerasan. 

Kekerasan merupakan ketahanan bahan terhadap goresan atau penetrasi pada 

permukaan bahan. Prinsip kerja alat uji kekerasan memiliki tiga metode, yaitu 

rockwell, brinell, dan vikers. Metode brinell dan vikers menentukan angka 

kekerasannya dengan mentikberatkan pada perhitungan kekuatan bahan terhadap 

daya luas penampang yang menerima pembebanan, sedangkan pada metode 

rockwell ditentukan dengan menitikberatkan pada kedalaman indentor saat uji 

(Wibowo, 2006). Dengan kata lain, kekerasan didefinisikan sebagai kemampuan 

bahan untuk menahan indentasi atau penekanan. Uji ini bertujuan untuk 

menentukan kekerasan suatu material  dalam bentuk daya tahan terhadap indentor 
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yang ditekan pada permukaan material tersebut. Untuk pengujian kekerasan 

brinell merupakan pengujian standar industri dengan penekanan yang terbuat dari 

bola baja dengan ukuran dan beban yang besar, sehingga bahan yang lunak atau 

keras sekali sulit untuk di ketahui nilai kekerasaannya (Surdia dan Saito, 1985). 

Sedangkan prinsip untuk uji kekerasan dengan menggunakan metode rockwell 

yaitu dengan menggunakan penetrator yang ditekankan ke dalam benda kerja 

dengan pembebanan dan kedalaman indentasi. Sehingga dari kedalaman indentasi 

yang dihasilkan diperoleh harga kekerasan spesimen uji (Effendi, 2009). Selain uji 

kekerasan dengan kedua metode di atas, terdapat metode lain yang sering 

digunakan untuk mengetahui harga kekerasan suatu spesimen uji yaitu dengan 

metode vikers. Pengujian dengan menggunakan metode vikers mengikuti prinsip 

brinell. Sebuah indentor didefinisikan sebagai sebuah bentuk persegi yang 

ditekankan pada sebuah spesimen uji untuk dilakukan pengujian dengan beban 

mulai dari 1 kgf – 120 kgf (ASTM E92 - 17, 2017). Nilai kekerasan yang 

diperoleh dihitung dengan membagi beban dengan luas permukaan indentasi. 

Skema pengujian menggunakan metode vikers dapat dipahami melalui gambar  

2.5 berikut: 

 
Gambar 2.5. Skema uji kekerasan vikers (ASTM E92 - 82,  1997). 

𝛼 
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Dengan 𝛼 adalah sudut permukaan indentor (136 °), P adalah beban uji (kgf), dan  

d adalah diagonal d1 dan d2. Pada uji kekerasan dengan menggunakan metode 

vikers memungkinkan untuk mengetahui nilai kekerasan suatu spesimen uji. Hasil 

indentasi dengan menggunakaan indentor yang berupa piramid akan 

menghasilkan area berbentuk piramid pula. Sehingga nilai kekerasan yang 

dipengaruhi oleh besarnya beban terhadap luas area yang dihasilkan. Secara 

matematis dapat di tuliskan sesuai dengan persamaan 2.1 berikut: 

HV = 
𝐹 (𝐾𝑔𝑓)

𝐴𝑠 (𝑚𝑚2)
    (2.1) 

     AS = 
𝑑𝑣

2

2 𝑠𝑖𝑛
𝛼

2

     (2.2) 

dengan HV adalah nilai kekerasan (HV),  F adalah beban uji (kgf), AS adalah luas 

permukaan hasil indentasi (mm2), dv adalah rata-rata diagonal (d1 dan d2) (μm),  α 

adalah sudut permukaan indentor (136o) (ASTM E92-17, 2017).  

  

Selain uji kekerasan, uji mekanis lainnya berupa uji ketangguhannya melalui 

impact testing. Pengujian dengan menggunakkan impact testing umumnya 

menggunakan metode impact charpy atau metode izod. Seperti diketahui bahwa 

pengujian ketangguhan yang umum digunakan yaitu menggunakan metode impact 

charpy dan izod. Perbedaan dari kedua metode ini terletak pada pengujiannya. 

Dimana pada metode impact charpy kedua ujung spesimen uji dijepit dan posisi 

spesimen dalam keadan horizontal kemudian penekanan ditekankan pada bagian 

tengah. Sedangkan pada metode izod posisi spesimen uji dalam keadaan vertikal 

dan salah satu ujung spesimen dijepit. Untuk penekanan ditekankan pada salah 

satu ujung yanng lainnya. Pengujian ini berguna untuk mellihat perubahan 
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dampak yang ditimbulkkan oleh adanya benturan. Pada uji ini dapat diartikan 

sebagai suatu tes yang mengukur kemampuan suatu  bahan dalam menerima 

beban tumbuk yang diukur dengan besarnya energi yang diperlukan untuk 

mematahkan spesimen. Secara matematis nilai ketangguhan suatau material dapat 

ditulis melalui persamaan 2.3 berikut: 

H = 
𝐸

𝐴
                                                       (2.3) 

dengan H adalah nilai ketangguhan (J/mm2),  E adalah energi yang diserap  (J),  A 

adalah luas penampang takikan (mm2). Pada pengujian ini akan diketahui nilai 

ketangguhan dari baja melalui perubahan deformasi plastik yang terjadi akibat uji. 

Hasil dari pengujian impact harus menentukan energi yang digunakan untuk 

membengkokkan atau menghancurkan spesimen test yang digunakan. Sehingga 

dapat di simpulkan bahwa uji ketangguhan merupakan suatu aktivitas energi yang 

digunakan untuk dapat mematahkan suatu bahan dalam satu satuan volume 

(Suarsana, 2017). Dari uji ini maka akan diperoleh beberapa informasi seperti 

ketangguhan dan keuletan dari spesimen uji (Timings, 1998). 

 

G. Pengujian Metallografi (Struktur mikro) 

Metallografi merupakan salah satu pengujian yang banyak digunakan dalam dunia 

fabrikasi logam. Dengan menggunakan metallografi dapat diketahui informasi 

terkait struktur mikro logam yang kelak dapat digunakan untuk menjelaskan 

berbagai karakteristik logam. Mengetahui struktur mikro pada bahan logam 

merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan mengetahui struktur mikro 

pada logam, maka kita dapat mengetahui sifat mekanis pada bahan logam 

tersebut. Pengujian metallografi dapat dilakukan dengan menggunakan alat 
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berupa mikroskop optik. Pengamatan struktur mikro banyak teknik yang 

digunakan seperti pengamatan menggunakan mikroskop optik, Scanning Electron 

Microscopy (SEM), maupun difraksi sinar – X. Analisis pengujian metallografi ini 

dilakukan secara visual. Artinya analisis ini berdasarkan citra atau gambar yang 

diperoleh dari hasil pengujian (Tiandho dkk, 2018). 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di laboratorium teknik mesin SMK N 2 Bandar Lampung, 

LIPI Tanjung bintang, Bandan Riset Industri dan Standarisasi (BARISTAND), 

dan  Laboratorium Teknik ITERA dari bulan Agustus 2020 – Oktober 2020. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Furnace, alat untuk memanaskan sampel. 

2. Optical Emission Spectrometry (OES) spektromaxx digunakan untuk 

menganalisis unsur kimia dalam material logam.  

3. Grinding, digunakan untuk menghaluskan permukaan sampel. 

4. Mesin sekrap, digunakan untuk membentuk bidang sudut dengan alur V. 

5. Mesin Frais, digunakan untuk membuat spesimen datar, dalam percobaan 

ini digunakan untuk membuat spesimen dengan bentuk balok dan kubus. 

6. Mesin Bubut, digunakan untuk membuat spesimen dengan bentuk silinder. 

7. Vikers Hardnes Tester, digunakan untuk mengetahui nilai kekerasan baja. 

8. Impact Testing, digunakan untuk mengetahui ketangguhan baja. 

9. Mikroskop Optik, digunakan untuk uji mikrostruktur pada spesimen. 
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10. Tang crush, digunakan untuk memindahkan logam dari dapur pemanas ke 

media pendingin. 

11. Neraca, digunakan untuk menimbang  

12. Spatula, digunakan saat menimbang 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Garam dapur (NaCl) sebagai zat terlarut. 

2. Aquades sebagai zat pelarut. 

3. Baja karbon menengah. 

 

C. Preparasi Sampel 

Preparasi smpel baja dilakukan dengan cara baja dipotong  untuk 

memeperoleh ukuran yang diinginkan. Preparasi spesimen baja dalam 

penelitian ini dapat dilihat seperti tampak pada gambar 3.1.  Preparasi 

spesimen sampel baja ini dibuat dengan bentuk sebagai berikut:  

1. Bentuk silinder dengan diameter 20 mm dan ketebalan 20 mm 

sebanyak 13 sampel digunakan untuk uji kekerasaan vikers. 

2. Bentuk kubus dengan ukuran 10 mm x 10 mm x 10 mm sebanyak 5 

sampel digunakan untuk karakterisasi mikrostruktur mikroskop optik. 

3. Bentuk persegi panjang dengan ukuran 50 mm x 10 mm x 10 mm 

sebanyak 13 sampel digunakan untuk uji ketangguhan. 

4. Sampel yang sudah siap uji diberikan kode guna mempermudah dalam 

penyajian data. Kode sampel ditunjukan pada tabel 3.1. berikut, 
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Tabel 3.1.  Pengkodean sampel 

No Kode sampel Keterangan 

1 A Sampel tanpa perlakuan 

2 B Sampel dengan konsentrasi larutan garam 0 % 

3 C Sampel dengan konsentrasi larutan garam 5 % 

4 D Sampel dengan konsentrasi larutan garam 10 % 

5 E Sampel dengan konsentrasi larutan garam 15 % 

 

 

Berikut beberapa tahapan  preparasi sampel yang dapat dilihat melalui Gambar 

3.1.  

Mulai

Baja AISI 

1040

Pemotongan Baja AISI 

1040

Spesimen dengan 

ukuran 10 mm x 10 

mm x 10 mm

Spesimen silinder 

dengan diameter 20 

mm dan ketebalan 

20 mm

Spesimen dengan 

ukuran 50 mm x 10 

mm x 10 mm di 

takik 45 º 

Spesimen di haluskan 

dengan mesin grinding

Selesai

Gambar 3.1. Diagram preparasi spesimen sampel baja. 

 

D. Preparasi Larutan Garam 

Pada penelitian ini akan dingunakan larutan air garam sebagai media 

pendingin. Larutan air garam yang digunakan akan divariasikan dengan 
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konsentrasi tertentu sesuai prosedur yang telah ditentukan. Konsentrasi sendiri 

merupakan nilai bagian suatu zat (garam) terhadap jumlah total campuran. 

Perlu dikatahui larutan air garam ini terbuat dari campuran garam yang 

memiliki fasa padat (solid) dan aquades yang memiliki fasa cair (liquid) 

kemudian dicapurkan hingga homogen. Sehingga dalam hal ini untuk 

menentukan konsentrasi larutan digunakan perumusan persen massa terhadap 

volume (% m/v) yang dirumuskan menggunakan persamaan (3.1), 

% A       = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 (𝑔)

1500 𝑚𝑙
   x 100 %    (3.1) 

dengan % A merupakan konsentrasi larutan yang diinginkan. Untuk diagram 

alir preparasi larutan air garam dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut: 

Mulai

NaCl Aquades

Menimbang NaCl sebanyak 

0 g, 12,5 g, 25 g, dan 37,5 g

Melarutkan NaCl dengan 

aquades 250 ml

Larutan garam 

0 %, 5 %, 10 %, 

dan 15 %

Selesai

Gambar 3.2. Diagram preparasi larutan garam. 
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E. Uji Komposisi Kimia 

Uji komposisi kimia bertujuan untuk mengetahui kandungan atau unsur kimia 

yang terdapat pada baja.Pengujian ini dilakukan menggunakan alat Optical 

Emission Spectrometry (OES). Spektrometer emisi adalah salah satu alat analisa 

kimia untuk menentukan unsur – unsur logam. Prinsip umum dari pengukuran ini 

adalah dengan mengukur intensitas dari energi atau radiasi yang dipancarkan 

dalam bentuk sinar oleh atom -  atom yang mengalami perubahan tingkat energi 

elektron (eksitasi, de-eksitasi). 

F. Proses Heat Treatment 

Proses perlakuan panas (heat treatment) dilakukan menggunakan tungku pemanas 

atau furnace dan dilakukan di Badan Riset Industri dan Standarisasi 

(BARISTAND). Langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses perlakuan 

panas dapat dilihat sebagaimana tampak pada gambar 3.3 berikut: 

1. Pre-heating 

Sebelum dilakukan pemanasan hingga suhu austenisasi, baja karbon 

menengah dilakukan proses perlahuan pemanasan awal. Tujuan dilakukan 

pemanasan awal agar panas terdistribusi secara merata, sehingga hasil 

yang diperoleh lebih baik. Biasanya suhu yang digunakan suhu dibawah 

temperatur kritis (Surdia dan Saito, 1985). Suhu yang digunakan dalam 

pemanasan awal  yaitu 600 oC selama 30 menit (Ayodeji dkk, 2011).  

2. Austenisasi 

Setelah dilakukan proses awal, selanjutnya dilakukan proses austenisasi 

pada suhu 850 oC selama 25 menit (Adawiyah dkk, 2014). 
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3. Pendinginan cepat (Quenching) 

Proses pendinginan cepat menggunakan media pendingin berupa air 

garam. Konsentrasi air garam yang digunakan sebanyak 0%, 5%, 10%, 

dan 15%. Proses Quenching dilakukan dengan mencelupkan sampel dalam 

larutan air garam kurang dari  5 detik. Adapun proses heat treatment yang 

dilakukan dapat dijelaskan melalui Gambar 3.3. berikut:  

 
Gambar 3.3. Diagram alir penelitian. 
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G. Uji Kekerasan 

Uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui nilai kekerasan pada masing-masing 

sampel. Uji kekerasan baja karbon menengahdilakukan pada spesimen sampel 

dengan bentuk silinder dan menggunakan metode vikers. Prinsip kerja dari 

metode ini adalah dengan menekan beberapa bagian sampel tiga buah titik pada 

masing – masing spesimen dengan menggunakan alat uji. Analisis uji ini 

menitikberatkan pada kedalaman indentor bahan uji. Pengujian ini menggunakan 

alat analog hardness tester.Sebelum diuji, permukaan sampel harus dalam 

keadaaan rata. Nilai kekerasan yang diambil adalah nilai rata-rata dengan tiga kali 

perlakuan pada daerah yang berdekatan. 

 

H. Karakterisasi Struktur Mikro 

Pada penelitian ini karakterisasi struktur mikro menggunakan mikroskop optik. 

Tujuannya untuk mengetahui fasa yang terbentuk akibat perlakuan panas dan 

membandingkan dengan sifat mekanisnya. Untuk memperoleh gambar yang baik 

maka spesimen uji akan melewati beberapa tahapan perlakuan. Tujuannya agar 

citra atau gambar yang dihasilkan dari proses karakterisasi mikroskop terlihat 

baik. Tahapan tersebut diawali dengan mounting atau pencetakan yang dilakukan 

terhadap setiap sampel. Perlakuan ini penting untuk dilakukan agar memudahkan 

tahap selanjutnya dalam memegang sampel. Selanjutnya adalah tahap polishing 

atau pemolesan. Pemolesan dilakukan menggunakan amplas nomor 100, 120, 400, 

800, 1000, 1200 dan yang terahir menggunakan beludru. Pada tahap pemolesan 

akan terjadi penghapusan goresan – goresan akibat pemotongan dan 
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penggerindaan pada tahap sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu tahap 

pengetsaan. Proses pengetsaan menggunakan bahan nital 2%.  Pada tahap ini 

terjadi pengikisan mikro terkendali yang menghasilkan alur pada permukaan 

akibat  crystal faceting  yaitu  orientasi  kristal yang berbeda (batas butir), dan 

akan terjadi reaksi kimia yang berbeda intensitasnya.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan terkait pengaruh konsentrasi larutan 

garam terhadap sifat mekanis dan struktur mikro pada spesimen adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan uji komposisi kimia menggunakan metode Spark-OES 

Spectromaxx diketahui bahwa unsur karbon yang terkandung di dalam 

spesimen uji sebesar 0,303 %,sehingga spesimen uji yang digunakan termasuk 

dalam golongan baja karbon menengah (medium carbon steel). 

2. Konsentrasi larutan garam berpengaruh terhadap peningkatan nilai kekerasan 

baja karbon ST 37 dengan kekerasan tertinggi sebesar 487,49 ±10-2 HV dengan 

konsentrasi larutan garam sebesar 15 %. 

3. Penambahan jumlah konsentrasi larutan garam mempengaruhi struktur mikro 

pada spesimen. Terlihat bahwa struktur berupa ferrit dan pearlit pada spesimen 

yang tidak melewati proses hardening berubah menjadi struktur martensit 

setelah proses hardening. 

4. Konsentrasi larutan garam C berpengaruh terhadap nilai kekerasan H sebesar 

71,73% dengan persamaan garis eksponensial H = 136,91e0,0683C.. 

5. Konsentrasi larutan garam C berpengaruh terhadap nilai ketangguhan T sebesar 

45,03% dengan persamaan garis eksponensial T = 0,2449e0,0287C. 
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B. Saran 

Hardening merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk merubah 

sifat mekanis suatu material. Namun untuk memperoleh sifat mekanis yang 

diinginkan harus memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan 

sifat mekanis pada suatu material. Selain itu dalam pengujian kekerasan 

sebaiknnya setiap sampel diambil lebih dari 3 titik dan pengambilannya merata di 

setiap spesimen hal ini akan berguna agar diketahui nilai kekerasan secara merata. 

Kemudian takikan pada uji ketangguhan harus memiliki ukuran yang sama agar 

menghasilkan nilai ketangguhanyang baik. Selain itu dalam analisis metalografi 

perlu metode pengolahan citra dengan menggunakan perangkat lunak Wolfram 

Mathematica agar dapat ditentukan presentase dari beberapa fasa penyusun 

paduan logam, ukuran butir, aspek rasio, serta sebaran distribusi ukuran butir yang 

terdapat dalam logam.  
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