
1 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Baut adalah salah satu komponen pengikat, banyak digunakan dalam industri 

mekanik, listrik, kimia dan konstruksi, dan bahkan kehidupan sehari-hari dapat 

ditemukan penggunaannya. Baut umumnya selalu digunakan pada kondisi 

kerja yang berbeda, pemilihan material baut juga berbeda, bahan umum baut 

saat ini terbuat dari baja karbon dan bahan stainless steel. 

 

Penggunaan logam dalam perkembangan teknologi dan industri sebagai salah 

satu material penunjang sangat besar peranannya, akan tetapi dalam kehidupan 

sehari-hari banyak faktor yang menyebabkan daya guna logam ini menurun. 

Salah satu penyebab hal tersebut adalah korosi. Bahan logam dari baja karbon 

paling banyak digunakan pada sektor industri. Sifat bahan dan mekaniknya 

dapat diperbaiki melalui perlakuan panas yang berbeda atau dengan 

menambahkan elemen-elemen lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

 

Pada umumnya, baja karbon mudah mengalami degradasi karena serangan 

korosi atmosfer, jika ketahanan korosinya tidak ditingkatkan maka dalam 

waktu singkat ketahanan korosinnya akan lebih serius, hingga kerusakan yang 

mempengaruhi sifat mekanik bahan. Korosi merupakan penurunan kekuatan 

material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan di sekitarnya.  
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Adapun proses korosi yang terjadi disamping disebabkan oleh reaksi kimia 

juga diakibatkan oleh oleh proses elektrokimia. Disini yang dimaksud dengan 

lingkungan di sekitarnya yaitu dapat berupa asam, udara, embun, air tawar, air 

laut, air danau, air sungai dan air tanah [Chamberlain, 1991]. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peaksanaan penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh variasi beban torsi  pada baut stainless steel AISI 304 

terhadap korosi retak tegang dan anil-quench dalam  lingkungan MgCl2 

pada temperatur  150° C 

2. Mengetahui mekanisme kegagalan baut 304SS dalam lingkungan klorida 

MgCl2 yang dicairkan dalam suhu 150° C 

 

C. Batasan Masalah 

1. Bahan yang digunakan adalah baut M15 terbuat dari AISI 304SS dan 

diberi beban torsi sebesar 0, 20 , 40, 60 Nm. 

2. Proses anil-quench dilakukan 1 tahapan yaitu spesimen dipanaskan hingga 

1050° C selama 5 jam kemudian di-quench. 

3. Larutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah MgCl2 yang 

dipanaskan pada suhu sekitar 150° C 

4. Waktu yang digunakan dalam uji korosi ini adalah 3 hari, 5 hari dan 7 hari. 
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D. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah : 

I.   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang akan diambil dengan jelas,   

tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini berisikan tentang dasar teori mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

III. METODE PENELITAN 

Bab ini berisikan alur penelitian, persiapan bahan, pembuatan spesimen, 

alat-alat pendukung pengujian dan pengujian korosi. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dan data dari penelitian yang telah dilakukan, serta 

pembahasan dari hasil-hasil penelitian. 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang 

ingin disampaikan dari pembahasan pengujian dan selama penelitian.   

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan referensi yang digunakan dalam penelitian. 

LAMPIRAN  

Berisikan data-data yang mendukung atau hal-hal yang dirasa perlu. 

 

 


