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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH VARIASI WAKTU PACK CARBURIZING ARANG 

TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KEKERASAN DAN KOMPOSISI 

KIMIA BAJA KARBON ST37  

 

 

Oleh: 

 

TOMMY RIZKY PUTRA PERDANA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arang tempurung kelapa 

dalam proses carburizing baja karbon ST37 terhadap kekerasan, komposisi kimia 

dan struktur mikronya. Temperatur yang digunakan dalam proses karburasi 

berlangsung adalah 850ºC dengan waktu tahan 60, 120 dan 180 menit. Baja 

karbon ST37 yang mengandung kadar C = 0,0372 %, Si = 0,40 %, Mn = 0,105 %, 

P = 0,0378 %, S = 0,028 % dan Fe = 93,8 %. Hasil pengujian kekerasan micro 

vickers dengan nilai tertinggi sebesar 218,49 HV pada waktu penahanan 60 menit 

menggunakan arang kayu jati dan sengon sebesar 224 HV. Hasil analisis uji 

komposisi kimia pada arang tempurung kelapa pada waktu penahanan 60 menit 

0,241 %, 120 menit  0,375 %, dan 180 menit 0,323 %, data ini menunjukkan 

bahwa nilai kekerasan spesimen pengaruh arang tempurung kelapa lebih tinggi 

pada proses carburizing di waktu penahanan 120 menit sehingga jumlah karbon 

mampu berdifusi dipermukaan baja karbon tersebut. 

 

Kata kunci: kekerasan, komposisi kimia, arang tempurung kelapa, baja karbon 

ST37 dan karburasi. 
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ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF TIME VARIATION PACK CARBURIZING OF 

COCONUT SHELL CHARCOAL TOWARDS THE ENDURANCE AND 

CHEMICAL COMPOSITION OF LOW CARBON STEEL ST37 

 

 

By 

 

TOMMY RIZKY PUTRA PERDANA 

 

 

This research is aimed to know the influence of coconut shell charcoal in the low 

carburizing process of ST37 towards the endurance and to know the effect of 

carburizing process on the chemical composition and microstructure of low 

carbon steel ST37. The temperature used in the carburizing procces id 850ºC with 

holding time of 60 , 120, and 180 minutes. Low carbon steel ST37 which contains 

of C = 0.0372%, Si = 0.40%, Mn = 0.105%, P = 0.0378%, S = 0.028% and Fe = 

93.8%. The results of micro vickers hardness test with the highest value of 218,49 

HV at 60 minutes of holding time using coconut shell charcoal of 218,49 HV. The 

analysis of the chemical composition of coconut shell charcoal 0.241% at 60 

minutes of holding time,120 minutes is 0,375%, and 180 is 0,323%. this data 

shows that the hardness value of specimens influences coconut shell charcoal is 

higher in the carburizing process at 120 minutes holding time, so that the amount 

of carbon is able to diffuse on the surface of carbon steel. 

 

Key words: hardness, chemical compositon coconut shell charcoal, low carbon 

steel ST37 and carburizing
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MOTTO 

 

 

Practice makes perfect 

 

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah 

kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; 

dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari 

mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu 

melewati batas. (QS. Al Kahf (18) : 28) 

 

Kau boleh mengejar dunia tetapi 

Jangan tinggalkan urusan akhirat mu 

 

 

Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik 

~Pandji Pragiwaksono~ 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Baja merupakan jenis logam yang sangat banyak digunakan dalam bidang 

teknik mesin. Di alam, baja berbentuk biji besi murni atau besi kasar dan 

jumlah nya yang banyak membuat baja tersedia banyak  sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. Baja memiliki keunggulan dalam sifat mekanik 

yaitu memiliki kekuatan dan keuletan yang baik, serta memiliki sifat 

(machineability) dan (moldable) yang mudah dan mampu cor yang baik 

sehingga dapat dicetak sesuai keinginan dan kebutuhan manusia, serta 

harganya yang murah merupakan salah satu keunggulan baja. 

 

Kekerasan merupakan salah satu sifat mekanik baja yang berhubungan 

dengan ketahanannya terhadap keausan. Sampai saat ini, dalam fungsi kerja 

biasanya ada elemen yang saling bergesekan, sehingga mempercepat 

keausan. Elemen itu terdiri dari roda gigi (rantai, gear dan gearbox) , piston 

dan poros. Elemen-elemen tersebut kerjanya bersinggungan satu sama lain, 
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menjadikan permukaannya akan mengalami keausan dan menyebabkan 

elemen tersebut mengalami pengurangan usia pakai dan kerusakan. 

Peningkatan sifat mekanik baja karbon sering mengandung beberapa elemen 

paduan. Unsur paling dominan dapat mempengaruhi sifat-sifat baja adalah 

kandungan karbon, meskipun kandungan lainnya tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Sebagian besar atau setidak-tidaknya presentase kandungan 

karbon mempengaruhi sifat mekanik pada baja, misalnya dalam hal 

kekerasan, keuletan, sifat mampu bentuk dan sifat mekanik lainnya. 

Kekerasan baja sangat tergantung pada karbon yang terkandung dalam baja. 

 

Carburizing merupakan proses peningkatan kekerasan permukaan dengan 

cara memanaskan logam (baja) hingga suhu lebih dari 850⁰C pada tempat 

yang mengandung karbon. Baja pada suhu sekitar 850⁰C memiliki afinitas 

terhadap karbon. Karbon diserap oleh logam sehingga membentuk larutan 

padat dari karbon besi dan pada lapisan permukaan luarnya mempunyai kadar 

karbon tinggi. Bila terdapat cukup waktu, atom karbon akan memiliki 

peluang untuk berdifusi ke bagian-bagian dalam dengan baik. Nilai pelapisan 

bergantung pada waktu dan suhu yang digunakan. Berdasarkan media 

karbonisasinya, secara umum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu karburisasi 

padat (solid carburizing), karburisasi cair (liquid carburizing), karburisasi gas 

(gas carburizing). 
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Aras (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh waktu tahan pada proses 

pack carburizing media arang kemiri barium carbonat terhadap sifat mekanik 

baja karbon rendah. Media karbon yang dipakai adalah arang kemiri dengan   

presentase berat sebesar 80% dan BaCO3 sebesar 20%. Proses pack 3 

carburizing dilakukan pada suhu 950°C waktu proses selama 4 dan 5 jam. 

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu 950⁰C dengan holding time 

selama 5 jam dapat mencapai kekerasan permukaan tertinggi (370,78 

kg/mm²). 

 

Irfan (2012) melakukan penelitian tentang pack carburizing menggunakan 

arang kayu asam terhadap sifat mekanik dan struktur mikro terhadap baja 

yang nilai karbonnya rendah. Pada media karbon yang dipakai yakni arang 

kayu asam pada persentase berat 80% dan CaCO3 20%. Proses pack 

carburizing dilakukan pada suhu panas sebesar 900°C dan 950°C dengan 

waktu penahannya 3 jam. Hasilnya menunjukan bahwa 950°C memberikan 

kekuatan keras permukaan tertinggi (609.74 kg/mm2). 

 

Iqbal (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh variasi temperatur panas 

terhadap perubahan sifat mekanik pada pelaksanaan pengkarbonan padat baja 

AISI 1020. Waktu yang digunakan selama proses pengkarbonan adalah 2 jam 

dengan suhu panas berbeda terdiri dari 850°C, 900°C dan 950°C. Dalam 

pelaksanaan pengkarbonan, sumber karbonnya adalah arang tempurung 

kelapa dan diaduk dengan 25% BaCO untuk katalisnya. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa temperatur 950°C memberikan kekerasan permukaan 

paling tinggi (883 kg/mm2). 

Kandungan karbon dari berbagai jenis arang berbeda satu sama lain. Ada 

beberapa jenis cangkang yang sangat sering digunakan menjadi arang. Arang 

adalah bahan alami yang mengandung karbon yang diperoleh dari 

pembakaran tidak sempurna dari tempurung kelapa. Pembakaran tempurung 

kelapa yang tidak sempurna berarti bahwa senyawa karbon kompleks tidak 

teroksidasi menjadi karbon dioksida, suatu proses yang dikenal sebagai 

pirolisis. Ketika terjadi pirolisis, energi panas meningkatkan oksidasi 

sehingga sebagian besar molekul karbon kompleks terurai menjadi karbon 

atau arang.  Semakin rendah kadar abu, air, dan zat   yang  menguap maka 

semakin tinggi pula  kadar fixed carbonnya dan mutu arang  tersebut  juga  

akan semakin tinggi. Kotoran tempurung kelapa juga bisa dimanfaatkan 

menjadi arang tempurung kelapa yang dapat meningkatkan sifat mekanik 

baja komersil dengan metode pack carburizing. 

 

Beberapa katalis heterogen yang telah digunakan pada pembuatan metil ester 

yakni KNO3/ Al2O3, MgO, SrO, CaO, dll. CaO lebih banyak digunakan 

karena CaO tergolong bahan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan CaO yang 

diperoleh dari limbah kerang telah banyak dipelajari belakangan ini seperti 

kerang tiram, kerang darah, kerang batik, cangkang kepiting lumpur, dan 

golden apple, snail shell telah dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku CaO 

dan efektifitasnya sebagai katalis pada pack carburizing telah dievaluasi. 



5 

 

 
 

Menurut data yang ada perikanan tangkap Indonesia jumlah kerang darah 

yang di hasilkan sebanyak 34.382 ton/tahun, pemanfaatan cangkang kerang 

sebagai katalis pada pembuatan metil ester dapat mengurangi limbah 

perairan. Cangkang kerang darah mengandung kalsium karbonat (CaCO3), 

pembakaran cangkang kerang selain memproduksi abu juga mengubah 

kandungan yang terdapat di abu cangkang yang mengandung CaO sebesar 

69,02%. Abu kerang yang mengandung CaO direaksikan dengan metanol 

(CH3OH) akan membentuk kalsium metoksida (Ca(OCH3)2) yang dapat 

mempercepat terjadi nya proses pack carburizing. 

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan baja AISI 1020 sebagai bahan uji 

untuk proses pack carburizing. Baja AISI 1020  merupakan jenis baja 

konstruksi yang memiliki sifat kuat dan kekerasan yang cukup tinggi (F.R. 

Ahmad dan Soeharto, 2013), dengan tensile strength (kekuatan tarik) sebesar 

40 kg/mm2. Baja ini memiliki kandungan karbon (C) sebesar 0,20 % 

memiliki ferrite yang lebih banyak dibandingkan pearlite, menjadikannya 

baja karbon rendah. Kualitas baja karbon rendah dapat ditingkatkan, 

khususnya untuk ditingkatkan dari tidak mampu dikeraskan menjadi mampu 

dikeraskan (Kuswanto Bambang, 2010). 
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Untuk mendapatkan parameter lain pada proses pack carburizing dengan 

beberapa variasi, maka sehubungan dengan uraian diatas peneliti akan 

meneliti mengenai, 

PACK CARBURIZING ARANG TEMPURUNG KELAPA PADA BAJA 

ST37 DENGAN KATALIS CANGKANG KERANG HIJAU 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

    Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui pengaruh serbuk dengan menggunakan cangkang kerang hijau 

sebagai katalis media karbon padat pada proses pack carburizing ditinjau 

dari kekerasan baja karbon rendah ST37. 

2. Mengetahui pengaruh serbuk dengan menggunakan cangkang kerang hijau 

sebagai katalis media karbon padat pada proses pack carburizing ditinjau 

dari perubahan komposisi kimia baja karbon rendah ST37. 

 

1.3 Batasan Masalah 

     Berdasarkan uraian diatas agar penelitian berjalan dengan sesuai, maka 

peneliti membatasi masalah penelitiannya sebagai berikut : 

1. Baja yang dipakai adalah baja karbon rendah ST37. 

2.  Temperatur karburisasi yang digunakan adalah 850℃ 

3. Waktu penahanan yang digunakan yakni 60 menit, 120 menit, dan 180 

menit. 

4. Karbon aktif yang digunakan adalah arang tempurung kelapa. 

5. Katalisator yang digunakan adalah serbuk cangkang kerang hijau. 
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6. Pengujian yang dilakukan adalah uji kekerasan micro vickers dan uji 

komposisi kimia. 

7. Media quenching yang digunakan adalah air. 

8. Tungku pemanasan yang digunakan adalah mesin furnace. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam menyusun laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori komposit, bahan-bahan 

penyusun komposit, proses metalurgi serbuk komposit, kampas rem, 

keausan dan pengujian keausan. 

 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

 

Berisikan tentang metode yang dilakukan penulis untuk 

mengumpulkan informasi, alat dan bahan yang digunakan, tempat 

dan waktu penelitian serta menerangkan alur proses penelitian, 

sebagaimana proses pengambilan data yang dilakukan. 
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BAB IV. DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Berisikan tentang data pengamatan yang diperoleh, hasil 

pengujian dan pembahasan. 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berisikan simpulan yang diperoleh dari hasil pengujian dan 

                     pembahasan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

  



 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Definisi Carburizing 

Penambahan karbon yang dikenal dengan carburizing atau karburisasi, 

dilakukan dengan pemanasan pada temperatur yang cukup tinggi yaitu pada 

temperatur austenit dalam lingkungan yang mengandung atom karbon aktif, 

sehingga atom karbon aktif berdifusi masuk ke dalam permukaan baja 

sehingga mencapai kedalaman tertentu. Setelah terjadi proses difusi 

dilanjutkan dengan pendinginan secara cepat (quenching) untuk mendapatkan 

permukaan yang lebih keras, namun liat dan tangguh bagian tengahnya. 

 

Difusi merupakan pergerakan atom atau molekul dalam suatu bahan yang 

membentuk komposisi seragam. Hukum pertama Fick’s menyatakan bahwa 

difusi suatu unsur dalam bahan substrat merupakan fungsi dari koefisien 

difusi dan gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi adalah jumlah atom yang 

terdapat disekitar substrat dibandingkan dengan jumlah atom dalam substrat. 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju difusi yaitu, temperatur, 

komposisi, dan waktu (Smallman, Bishop, 2000). Pendinginan cepat pada 

proses carburizing bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang lebih keras 

akibat perubahan struktur mikro pada permukaan baja yang telah 
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dikarburisasi. Dari berbagai struktur mikro, martensit adalah yang paling 

keras dan paling tahan namun paling getas (Callister, 2007). 

 

 

 

Gambar 2.1. pemodelan proses difusi: (a) secara Interstisi, (b) Secara 

Substitusi. 

 

      Proses carburizing dibedakan berdasarkan media karburisasinya, yaitu gas, 

cair dan padat. Pack carburizing merupakan metode carburizing yang paling   

umum, yang lebih sederhana dibanding metode cair dan gas, karena dapat 

dilakukan dengan peralatan sederhana. Pada metode ini, komponen 

ditempatkan dalam kotak berisi media karburisasi yang saat pemanasan pada 

suhu austenisasi (842-953)℃ akan melepaskan gas CO2 dan CO. 

Pembentukan karbon monoksida ditingkatkan oleh energizer atau katalis, 

seperti barium karbonat (BaCO3), kalsium karbonat (CaCO3), kalium 

karbonat (K2CO3), dan natrium karbonat (Na2CO3), yang terdapat pada 
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kompleks karburisasi. Kandungan karbon setiap jenis arang berbeda-beda. 

Semakin tinggi kandungan karbon pada arang, maka penetrasi karbon 

terhadap permukaan baja akan semakin baik pula (Y. Lakhtin, 1975). 

 

 

Gambar 2.2. proses pack carburizing 

(Sumber: ASM Handbook volume 4, heat treating (ASM International), 1990) 

 

Gas CO ini bereaksi dengan permukaan baja karbon rendah membentuk atom 

karbon yang kemudian terdifusi masuk ke dalam baja mengikuti persamaaan : 

2CO + Fe → Fe (C) + CO2...................................................................... (2.1) 

2.2 Mekanisme Proses Terjadinya Difusi 

Mekanisme proses terjadinya difusi dapat dibagi menjadi dua cara yaitu 

substitusi dan interstisi. Pada proses pack carburizing, pertumbuhan dan 

pembentukan lapisan merupakan proses difusi dengan mekanisme 
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kekosongan (vacancy). Ketika sebuah atom mengisi kekosongan maka akan 

menimbulkan kekosongan baru dalam susunan atom tersebut. Kekosongan 

baru tersebut dapat diisi oleh atom lain di sebelah lubang yang ditinggalkan 

oleh atom pertama.  

Pergerakan keseluruhan dari atom-atom melalui mekanisme kekosongan 

disebut difusi. Atom-atom dapat bergerak didalam kisi-kisi kristal dari satu 

atom ke atom lainnya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. memiliki cukup energi aktivasi, 

2. memiliki pergerakan panas atom yang cukup, 

3. terdapat cacat kristal atau kekosongan pada kisi-kisi kristal, 

4. adanya perbedaan ukuran atom terlarut dan pelarut kurang dari 15% ( Van 

Vlack, Lawrence, 2004).  

Kekosongan atom dalam logam atau paduan menciptakan ketidakstabilan 

yang mengarah pada pergerakan atom untuk mengisi kekosongan melalui 

mekanisme interstisi dan substitusi. Suhu pada proses pack carburizing juga 

berpengaruh besar pada proses difusi. Kenaikan temperatur pada permukaan 

logam meningkatkan munculnya kekosongan atom dalam logam. 

1. Interstisi solid solution 

Interstisi solid solution terjadi ketika atom unsur paduan memiliki ukuran 

lebih kecil daripada atom dari matriks logamnya. Untuk menggambarkan 

energi aktivasi secara skematis ditunjukkan pada gambar 2.1-a. Atom 

karbon berukuran cukup kecil dengan jari-jari atom r = 0,07 nm. Atom 
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logam terlarut akan dapat menempati posisi interstisi antara beberapa atom 

besi atau atom logam pelarut. Atom dapat berpindah jika memiliki energi 

yang cukup. Atom tersebut dapat berpindah dari satu posisi antara atom 

baja ke lokasi interstitial berikutnya jika bergetar dalam arah kekosongan 

kristal. 

2. Substitusi solid solution 

Mekanisme difusi substitusi solid solution yang lain juga digambarkan 

pada gambar 2.1-b. Difusi ini terjadi apabila atom dari logam terlarut dan 

logam pelarut mempunyai ukuran yang sama atau hampir sama namun 

tidak lebih dari 15%. Bagian dari atom pelarut diganti oleh atom unsur 

paduan (terlarut) sehingga mekanisme kekosongan menjadi dominan. 

Kekosongan yang terjadi merupakan bagian dari suatu struktur yang cacat 

(Van Vlack, Lawrence, 2004). 

3. Kedalaman difusi 

Lapisan akan terbentuk ketika karbon berdifusi ke permukaan benda kerja. 

Waktu tahan pada proses pack carburizing sangat mempengaruhi 

ketebalan lapisan yang dihasilkan. Ketebalan lapisan yang terbentuk 

sebanding dengan difusivitas karbon. Hubungan antara waktu proses 

dengan ketebalan lapisan dirumuskan menurut persamaan berikut : 

X = √√𝐷. 𝑇...............................................................................................2.2 

Dimana :  

X = tebal lapisan 

D = koefisien difusi 

t = waktu proses 
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Menurut persamaan 2.2 diatas, penambahan ketebalan lapisan oksida 

carburizing merupakan fungsi akar terhadap waktu oksidasi (difusi). 

Hubungan antara ketebalan lapisan yang dihasilkan dari proses dan waktu 

difusi tidak hanya berlaku pada peristiwa oksidasi logam saja, namun 

persamaan ini juga dapat digunakan pada proses difusi lainnya. 

 

2.3 Katalisator 

     Katalis adalah suatu zat atau substansi yang dapat mempercepat reaksi 

(mengarahkan atau mengendalikannya) tanpa terkonsumsi oleh reaksi, tetapi 

bukan tanpa bereaksi. Katalis mempengaruhi laju reaksi, tanpa mengalami 

perubahan secara kimia pada akhir reaksi. Peristiwa / fenomena / proses yang 

dilakukan oleh katalis ini disebut katalisis. Istilah negative catalyst  

(inhibitor) mengacu pada zat yang menghambat atau memperlambat reaksi 

(stadelman, 2000). Katalis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

  1. katalis homogen 

katalis homogen adalah katalis yang memiliki fasa yang sama dengan 

reaktan dan produk. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai 

kelemahan yaitu dapat mencemari lingkungan dan tidak dapat digunakan 

kembali. Selain itu, katalis homogen biasanya hanya digunakan pada skala 

laboratorium atau pada industri bahan kimia tertentu, sulit dilakukan 

secara komersial, pengerjaan dalam fase cair dibatasi pada kondisi suhu 

dan tekanan sehingga peralatan yang lebih kompleks dan perlu dilakukan 

pemisahan antara produk dan katalis. 

2. Katalis heterogen 
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 Katalis heterogen merupakan katalis yang fasanya tidak sama dengan reaktan 

dan produk. Katalis heterogen umumnya berbentuk padat dan sering 

digunakan pada reaktan berbentuk cair dan gas. 

 

2.4 Baja Karbon Rendah 

 

 Baja merupakan jenis logam yang banyak digunakan dengan unsur karbon 

sebagai salah satu campuran dasarnya. Selain itu, baja juga mengandung 

unsur-unsur lain seperti sulfur (S), fosfor (P), silikon (Si), mangan (Mn), dan 

sebagainya yang jumlahnya terbatas. Sifat-sifat baja secara umum sangat 

dipengaruhi oleh kandungan karbon dan struktur mikronya. Struktur mikro 

dalam baja karbon memiliki pengaruh disebabkan perlakuan panas dan 

komposisi baja. Karbon dengan unsur campuran lain dalam baja membentuk 

karbid yang dapat meningkatkan kekerasan, ketahanan gores dan ketahanan 

suhu baja. Perbedaan presentase karbon dalam campuran logam baja karbon 

merupakan salah satu cara mengklasifikasikan baja. Berdasarkan kandungan 

karbonnya, baja dibedakan menjadi tiga jenis, salah satunya adalah baja 

karbon rendah. Baja karbon rendah (low carbon steel) mengandung karbon 

pada campuran baja karbon kurang dari 0,3%. Baja ini bukan baja keras 

karena kandungan karbonnya kurang dari 0,3%. Baja karbon rendah tidak 

dapat dikeraskan karena kandungan karbonnya tidak mencukupi untuk 

membentuk struktur martensit (Purwanto, 2012). 

Baja karbon rendah memiliki ciri khusus antara lain: 
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a. Tidak akan merespon perlakuan panas yang dimaksudkan untuk 

membentuk martensit. 

b. Metode penguatannya dengan “cold working” struktur mikronya terdiri 

ferrite dan pearlite. 

c. Relatif lunak, ulet dan tangguh. 

d. Kemampuan las dan kemampuan mesin yang baik 

e. Harga murah. 

 

2. 5 Baja AISI 1020 

 

Baja AISI 1020 merupakan salah satu baja kadar karbon rendah dengan unsur 

karbon <0,3%, sedangkan unsur lainnya seperti (1,40-1,70)% Ni, (0,90-

1,40)% Cr, dan (0,20-0,30)% Mo. Baja AISI 1020 setara dengan baja DIN 

CK22.C22, JIS S20C. Komposisi kimia dari baja AISI 1020 menurut standar 

AISI (American Iron and Steel Institute) dan DIN CK22.C22 dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Komposisi baja AISI 1020 

 

(Sumber : ASM handbook vol.1, 1993) 

 

 

 

Kode  C(%) Si(%)                      Mn(%)           Mo(%)    P(%) Cr(%) 

AISI 

1020 

0,20-0,30 0,15-0,35 0,50-0,70 0,20-0,30 0,035 

(maks.) 

0,90-

1,40 
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2.6 Perlakuan Panas 

Perlakuan panas atau heat treatment merupakan salah satu cara untuk 

mengubah struktur logam dengan cara memanaskan spesimen. Prosse 

pamanasan logam ini biasanya dilakukan didalam sebuah elektrik furnace 

(tungku) yang tertutup dengan temperatur rekristalisasi selama periode waktu 

tertentu kemudian didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, air 

garam, oli, dan solar. Berbagai media dipilih dengan kerapatan pendinginan 

yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Sifat mekanik logam sangat 

dipengaruhi oleh struktur mikro selain oleh komposisi kimianya. Logam atau 

paduan akan menunjukkan sifat mekanik yang berbeda ketika struktur mikro 

diubah (Van Vlack, Lawrence, 2004). Ketika dipanaskan atau didinginkan 

pada kecepatan tertentu, bahan logam dan paduan menunjukkan perubahan 

dalam struktur mikronya. Perlakuan panas merupakan kombinasi dari proses 

pemanasan dan pendinginan logam atau paduan dalam keadaan padat untuk 

mencapai sifat-sifat tertentu. Kecepatan pendinginan dan batas temperatur 

sangat menentukan sifat-sifat logam yang mengalami perlakukan panas (Van 

Vlack, Lawrence, 2004). 

2.7 Quenching 

Proses quenching merupakan proses pengerasan dimana logam dipanaskan 

hingga mencapai batas austenit yang homogen. Waktu pemanasan harus 

cukup untuk mencapai tingkat kehomogenan austenit.  Proses selanjutnya 

adalah baja tersebut dicelupkan ke dalam media pendingin, tergantung pada 

laju pendinginan yang diinginkan untuk mencapai kekerasan baja. Pada saat 

pendinginan yang cepat, fase austenit tidak sempat berubah menjadi ferrite 
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atau pearlite karena tidak ada kesempatan bagi atom-atom karbon yang telah 

larut dalam austenit untuk mengadakan pergerakan difusi dan bentuk 

sementit. Media pendingin yang digunakan pada proses quenching 

bermacam-macam, diantaranya : 

1. Air 

Air memiliki senyawa kimia dengan rumus H2O. Dalam satu molekul air 

tersusun atas dua atom hydrogen terikat secara kovalen pada satu atom 

oksigen. Air memiliki ciri-ciri tidak berwarna, tidak terasa dan tidak 

berbau. Air memiliki titik beku 0℃ dengan titik didih 100 ℃ (Halliday dan 

Resnick, 1985). Air memiliki koefisien viskositas sebesar 0,001 Pa pada 

temperatur 20 ℃ (Giancoli, 1998). Proses quenching dengan 

menggunakan media air memberikan kinerja pendinginan yang lebih cepat 

dibandingkan dengan oli (minyak) karena air dapat dengan mudah 

menyerap panas yang melewatinya sehingga proses terjadinya dingin 

dengan cepat. Kapasitas panas air hingga 10 kali lipat dari minyak. 

Sehingga didapatkan hasil kekerasan dan kekuatan yang baik pada baja. 

Namun, penggunaan media pendingin air harus diperhatikan secara cermat 

karena dapat menyebabkan tegangan dalam, distorsi dan retak. 

2. Minyak 

Minyak yang digunakan sebagai fluida pendingin pada perlakuan panas 

merupakan minyak yang dapat membentuk lapisan karbon pada kulit 

(permukaan) benda kerja. Minyak yang sering digunakan sebagai media 

quenching yaitu minyak bakar atau oli. Viskositas oli dan bahan dasar oli 

memiliki pengaruh besar dalam proses pendinginan benda kerja. Oli 
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dengan viskositas rendah memiliki kapasitas penyerapan panas lebih baik 

daripada oli dengan viskositas yang lebih tinggi karena penyerapan panas 

akan lebih lambat. Untuk oli mesin dengan kode SAE 10 pada temperatur 

30 ℃ memiliki koefisien viskositas hingga 200 x 10-3
 Pa (Giancoli, 1998). 

3. Udara 

Pendinginan menggunakan media udara dilakukan pada  proses perlakuan 

panas yang membutuhkan pendinginan lambat. Pada proses ini, udara yang 

bersirkulasi di ruang pendinginan dioperasikan dengan kecepatan yang 

rendah. Udara sebagai media pendingin menyebabkan logam pada proses 

quenching berkesempatan untuk membentuk kristal dan memungkinkan 

elemen lain dari udara untuk mengikat secara bersama. Udara mempunyai 

titik didih -194 ℃ dan nilai koefisien viskositasnya 0,018 x 10-3
 Pa 

(Giancoli, 1998). 

1. Pendinginan langsung (Direct Quenching) 

Proses pengerasan dengan pendinginan secara langsung dilakukan pada 

media karburisasi. Proses pengerasan ini  memberikan efek kemampuan 

untuk pengelupasan benda kerja sehingga menghasilkan permukaan benda 

kerja yang getas. 

 

Gambar 2.3. Grafik pendinginan langsung 
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Grafik pada gambar 2.3 merupakan pendinginan yang dilakukan secara 

langsung dimana material yang diberi perlakuan panas atau heat treatment 

langsung dimasukkan ke dalam media pendingin. Media  pendingin yang 

digunakan biasanya berupa air. 

2. Pendinginan tunggal (Single Quenching) 

Pendinginan secara tunggal atau Single Quenching merupakan 

pendinginan terhadap benda kerja setelah proses karburisasi dan 

sebelumnya telah didinginkan pada suhu kamar. Skeman pendinginan 

tunggal dapat pada Gambar 2.4.  

 

Gambar 2.4. Pendinginan Tunggal (Single Quenching) 

Tujuan dari metode ini adalah untuk memperhalus gradien komposisi serta 

memperbaiki difusisitas dari atom-atom karbon. 

3. Double Quenching 

Proses pengerasan baja karbon dengna metode double quenching 

merupakan proses pendinginan atau pengerasan benda kerja yang telah 

dikarburisasi dengan mendinginkan benda kerja pada temperatur kamar 

selanjutnya dipanaskan kembali di luar kotak karbon. 
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2.8 Uji Kekerasan Mikro 

Kekerasan suatu material dapat diartikan sebagai ketahanan terhadap 

deformasi plastis atau deformasi permanen (Dieter, 1998).  Pengukuran 

kekerasan suatu material tergantung pada cara melakukan pengujian. 

Terdapat tiga jenis pengukuran kekerasan, yaitu: 

1. Kekerasan goresan (scratch hardness) 

2. Kekerasan lekukan (indentation hardness) 

3. Kekerasan pantulan (rebound) 

Pada pengukuran kekerasan logam, hanya kekerasan lekukan yang menarik 

banyak perhatian dalam kaitannya dengan bidang rekayasa (Callister, 2001). 

Pada pengukuran kekerasan lekukan dapat dilakukan menggunakan indentor 

yang terbuat dari piramida intan dengan menggunakan beban antara 100-1000 

g. Pengukuran kekerasan mikro digunakan pada permukaan benda yang 

sempit dengan ketebalan yang tipis, serta pada area kritis. Jenis metode 

pengukuran kekerasan mikro dibagi menjadi dua yaitu kekerasan mikro 

vickers dan knoop.  

Metode pengukuran kekerasan mikro dijelaskan sebagai berikut: 

1. Metode Vickers 

Metode pengukuran kekerasan mikro vickers ini hampir sama dengan 

metode vickers biasa namun menggunakan beban yang lebih kecil. 

Pengujian kekerasan dengan metode mikro vickers bertujuan untuk 

mengetahui kekerasan suatu material dalam lapisan, yaitu daya tahan suatu 

material terhadap indentor intan dan mempunyai bentuk geometri 
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berbentuk piramid. Persamaan untuk mencari kekerasan mikro vickers 

ditunjukkan sebagai berikut: 

            VHN =    1,854 x P   ............................................................................. (2.2) 

                      d2 

 

Dimana:  

VHN  = Vickers Hardness Number, 

P  = Beban yang diberikan (kgf), 

d  = Panjang diagonal rata-rata hasil indentasi. 

2. Metode Knoop 

Metode pengukuran kekerasan mikro knoop menggunakan geometri 

indentor berbentuk knoop yang memiliki alas dengan perbandingan 

diameter 7 : 1. Metode ini memungkinkan indentor knoop menjangkau 

daerah-daerah yang lebih sempit dan tipis dari vickers. 

 

2.9 Uji Komposisi Kimia (Spektrometer Emisi) 

Uji komposisi kimia pada logam bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur 

yang terkandung di dalamnya. Pengujian komposisi kimia logam 

menggunakan alat  Spektrometer emisi atau seringkali disebut Optical 

Emission Spectrometer (OES). OES digunakan untuk menganalisis unsur 

logam dan campurannya secara cepat, akurat, dan mudah. OES merupakan 

alat uji spektrometer. Dalam industri pengecoran logam, OES banyak 

digunakan karena memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat digunakan 

untuk mengembangkan produk dari satu komposisi ke komposisi lain yang 

bervariasi dengan keakurasian yang tinggi. Alat uji mengguakan spektrometer 
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akan mendeteksi komposisi atau kandungan unsur-unsur yang terkandung 

dalam suatu logam melalui intensitas dan panjang gelombang yang 

dipancarkan. Jenis atom suatu unsur memiliki panjang gelombang tertentu 

sebanding dengan kadar konsentrasi unsurnya (BBLM Bandung, 1997). 

Sehingga panjang gelombang untuk masing-masing unsur akan berbeda satu 

sama lain.  

Proses pengujian spektrometer memerlukan persiapan benda uji yang akan 

dianalisis agar mendapatkan analisis komposisi yang benar. Persiapan yang 

kurang baik akan menyebabkan ketidak akuratan pembacaan komposisi 

sampel yang akan diuji. Persiapan sampel uji komposisi OES adalah sebagai 

berikut : 

1. logam atau baja yang akan diambil untuk sampel uji telah bersih dan bebas 

dari slag atau oksida,  

2. permukaan sampel uji harus rata. Perataan dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu sesuai dengan material uji. Baja menggunakan 

kertas amplas, cast iron menggunakan gerinda, non ferous menggunakan 

mesin bubut. 

3. sampel uji harus memiliki homogenitas yang cukup baik, 

4. sampel uji memiliki area yang cukup untuk menutup spark (dianalisa) agar 

pengujian kekerasan dapat dilakukan lebih dari satu kali pada titik yang 

berbeda. 

Beberapa keuntungan dalam analisa komposisi logam menggunakan 

spectrometer, khususnya penggunaannya pada pengecoran logam (Zaenal H. 

George, 1997), antara lain:  
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1. Waktu analisa cepat 

Analisis komposisi kimia menggunakan OES kurang lebih hanya 

membutuhkan waktu 1 menit. Kecepatan ini dapat membantu dalam 

proses pengukuran komposisi pada proses alloying logam cair  sehingga 

lebih menghemat panas dan waktu. 

2. Produk coran berkualitas tinggi 

Tingkat akurasi yang tinggi dihasilkan dari spektrometer. Spektrometer 

akan mengontrol ketepatan komposisi material uji sehingga didapatkan 

logam coran berkualitas tinggi. Hal ini juga dapat dengan cepat diketahui 

komposisi yang tepat dengan menambahkan unsur pada proses pembuatan 

logam paduan. 

3. Bahan baku tambahan dapat dihemat 

Kontrol komposisi kimia yang baik akan menghasilkan proses alloying 

yang dapat dipantau dengan tepat dan cepat sehingga pemakaian bahan 

baku lebih efisien. 

4. Spektrometer dapat menguji bermacam-macam jenis logam 

Penggunaan OES untuk mengetahui komposisi logam dapat dilakukan 

pada berbagai macam logam tergantung pada basic atau kebutuhan. Basic 

spektrometer mempunyai range analisa standarisasi dan kalibrasi yang 

baku untuk mendapatkan keakurasian hasil ujinya. 

 

2.10 Cara kerja Optical Emission Spectroscopy (OES) 

Semua alat OES terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu : 

a. Sumber listrik 
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Sumber listrik pada OES memiliki fungsi merangsang terjadinya atom 

dalam sampel logam sehingga memancarkan cahaya spark atau emisi optic 

dan garis. Untuk memancarkan emisi optik, sebagian kecil luasan sampel 

yang tertutup spark harus dipanaskan hingga ribuan derajat celcius. 

Sumber tegangan tinggi dari listrik dilewatkan dalam spektrometer melalui 

bagian yang disebut elektroda. Beda potensial listrik yang terjadi antara 

sampel dan elektroda menghasilkan debit listrik. Dua bentuk debit listrik 

dapat dibuat yang merupakan on/off event yang dapat digambarkan seperti 

sambaran petir atau percikan. Ketika debit listrik melewati sampel saat 

pemanasan dan penguapan material terjadi di permukaan akan menarik 

atom dari material yang kemudian memancarkan garis emisi unsur 

karakteristik. Rangkaian multi-discharge pada tegangan bagian elektroda 

dapat dimatikan maupun dinyalakan. Kedua mode operasi yang digunakan 

tergantung pada elemen yang terbentuk, sehingga diukur dengan akurasi 

yang diperlukan. 

b. Sistem optik 

Cahaya yang terjadi merupakan garis ganda dari emisi optik pada sampel 

yang diuapkan dan  disebut sebagai  plasma akan memasuki spektrometer. 

Pemisahan cahaya yang datang pada sebuah gradasi defraksi pada sebuah 

spektrometer dengan unsur spesifik dan detektor yang sesuai dengan 

panjang gelombang dari intesitas cahaya. Intensitas cahaya dapat diukur 

apabila sebanding dengan konsentrasi yang mengimbangi unsur dalam 

sampel. 

c. sistem komputerisasi 
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Proses kalibrasi data yang diperoleh dilakukan pada sistem komputer 

dengan jalan menerima intensitas yang telah diukur untuk memperoleh 

konsentrasi suatu unsur di dalam suatu benda uji. Peran operator 

diminimalkan oleh sistem user interface sehingga hasil dapat secara 

langsung disimpan atau dicetak kemudian.  

OES dapat digunakan untuk analisis secara kualitatif maupun kuantitaif. 

Puncak spektral menghasilkan spektrum yang menunjukkan puncak 

intensitas dalam cahaya terhadap panjang gelombangnya. Intensitas 

puncak memberikan indikasi jumlah atau persentase suatu unsur di dalam 

sampel. Perhitungan komposisi unsur sampel tersebut berdasarkan 

kalibrasi dengan bahan referensi dengan sertifikat yang telah dimiliki, 

sehingga dapat digunakan sebagai analisis kuantitatif. Tahapan-tahapan 

proses ini dapat dilakukan dengan cepat kurang lebih 3 hingga 30 detik 

secara akurat. Hal ini memberikan keuntungan penggunaan OES yang 

lebih cepat dibandingkan menggunakan uji komposisi teknik lainnya. OES 

juga dapat digunakan untuk mengukur kadar karbon (C) dan nitrogen (N) 

pada sebuah spesimen logam (https://www.oxford-instruments.com). 

 

2.11 Cangkang kerang hijau 

 

     Cangkang kerang hijau diperoleh dari kerang hijau (P. viridis) yang dikenal 

dengan istilah green mussels. Kerang hijau merupakan hewan lunak 

(mollusca) yang hidup di laut, mempunyai dua cangkang seperti pada 

umumnya dengan warna kas hijau. Kerang hijau merupakan kerang yang 

termasuk dalam jenis kelas Pelecypoda. Sepasang cangkang katup ini 

https://www.oxford-instruments.com/
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     disebut sebagai Bivalvia. Kerang hijau disebut juga pelecys yang memiliki 

arti kapak kecil dan podos yang memiliki arti kaki. Jadi kerang hijau dapat 

diartikan sebagai hewan berkaki pipih seperti mata kapak. Insang berlapis 

pada kerang hijau disebut denga istilah Lamelli branchiate (Sa’adah, 2010). 

 

     Kerang jenis ini memiliki ciri-ciri khusus seperti terlihat dari warna 

cangkangnya yang berubah dari gradasi warna gelap ke gradasi warna cerah 

kehijauan. Kerang hijau tidak memiliki kepala bahkan otak. Organ yang 

dimiliki kerang ini berupa mulut, ginjal, jantung, dan anus (Martin, 2005). 

Bagian-bagian tubuh kerang akan nampak ketika mendapat sayatan 

memanjang dan melintang. Lapisan terluar kerang hijau merupakan 

sepasang cangkang yang berfungsi untuk melindungi seluruh tubuh kerang 

dari gangguan luar. Mantel jaringan khusus kerang hijau memiliki bentuk 

tipis namun kuat, merupakan pembungkus seluruh tubuh yang lunak. Pada 

bagian belakang mantel terdapat sifon yang berbentuk dua lubang. Sifon atas 

berfungsi untuk mengalirkan air sedangkan sifon bawah berfungsi sebagai 

pintu masuk air. Insang kerang hijau terdiri  dari dua pasang dan berlapis. 

Pada insang kerang hijau banyak mengandung pembuluh darah. Kaki kerang 

hijau berbentuk pipih, apabila kerang akan berjalan maka kaki akan bergerak 

ke anterior. Di dalam rongga tubuh berbagai organ pencernaan yang 

menembus jantung, sistem peredaran darah, dan ginjal (Kastawi, 2008). 

 

     Pada cangkang kerang hijau terdapat kandungan kitin. Kitin merupakan 

biopolimer golongan polisakarida yang memiliki gugus aktif berupa 
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     NHCOCH3 yang berada pada ikatan karbon kedua dan gugus OH yang 

berada pada ikatan karbon ketiga dan ikatan karbon keenam (Asto, 2014). 

Menurut Anonymous dan Erryana, dkk (2012), pemanfaatan kitin dari 

kerang pada bidang industri dan diaplikasikan sebagai pengikat bahan 

pencemar baik bahan organik maupun anorganik. Menurut Sandford dalam 

Erryana Martati, dkk (2012) penggunaan kitin pada bidang industri tidak 

menyebabkan keracunan, ramah lingkungan, dan mudah terdegradasi oleh 

mikroorganisme. Kitin dapat digunakan sebagai flukolan dan pengkelat ion 

logam. Oleh karenanya, pada penelitian ini menggunakan cangkang kerang 

hijau sebagai katalis.    

 

     Beberapa katalis heterogen yang banyak digunakan dalam pembuatan metil 

ester yakni MgO, SrO, CaO, KNO3/ Al2O3. CaO merupakan katalis 

heterogen yang paling banyak digunakan karena merupakan bahan ramah 

lingkungan. Pemanfaatan CaO yang didapatkan dari limbah kerang dapat 

diperoleh dari kerang batik, cangkang kepiting lumpur, kerang tiram, kerang 

darah, dan golden apple, snail shell telah dimanfaatkan sebagai sumber 

bahan baku CaO dan dievaluasi keefektifannya sebagai katalis pada pack 

carburizing
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dengan judul “PENGARUH VARIASI WAKTU PACK 

CARBURIZING ARANG TEMPURUNG KELAPA PADA BAJA ST37 

DENGAN KATALIS CANGKANG KERANG HIJAU” mulai dilaksanakan 

pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juni 2021 di UPT Balai 

Pengolahan Mineral Lampung yang berlokasi di kecamatan Tanjung 

Bintang-Lampung Selatan. Pengujian komposisi kimia dilakukan di UPT 

Balai Pengolahan Mineral Lampung, LIPI Tanjung Bintang, Lampung. 

Pengujian kekerasan baja yang telah mengalami pack carburizing bertempat 

di Laboratorium Teknologi Material Pusat Teknologi Material- BPPT, 

gedung 224 kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan. 

Bahan serta peralalatan yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk 

menunjang tercapainya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Baja karbon rendah (ST 37) 

Adapun bahan yang digunakan dalam pengujian adalah Baja ST 37, 

dimana spesimen asli dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Baja ST 37 

b. Kitosan dari arang tempurung kelapa 

Kitosan sebagai media pada proses pack carburizing digunakan arang yang 

terbuat dari tempurung kelapa yang telah mengalami proses pirolisis. 

 

Gambar 3.2 Arang tempurung kelapa 

c. Bubuk Cangkang Kerang Hijau 

 

Bubuk cangkang kerang hijau digunakan sebagai katalisator untuk 

mempercepat laju reaksi (difusi) saat proses pack carburizing. 
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Gambar 3.3 Bubuk Cangkang Kerang Hijau 

d. Air 

 Media pendingin yang digunakan pada proses quenching adalah air 

aquades dengan pH 7 atau pH netral. Air setiap kali proses quenching 

dilakukan penggantian untuk menjaga kualitas air yang digunakan. 

2.  Alat yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tungku pemanas (furnace)  

Tungku pemasan yang digunakan pada penelitian ini merupakan tungku 

dengan tipe muffle furnace. Tungku ini diguankan sebagai dapur pemanas 

saat proses karburisasi. 

 

Gambar 3.4. Tungku pemanas (furnace) 

b. Alat uji kekerasan (micro vickers) 
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Alat uji kekerasan mikro hardness digunakan untuk mengukur kekerasan 

baja yang telah mengalami proses pack carburizing  maupun raw material. 

 

 

Gambar 3.5 Alat uji kekerasan (micro vickers) 

 

c.  Alat uji komposisi kimia 

Alay uji kimia OES digunakan untuk mengetahui komposisi unsur-unsur 

kimia pada baja ST37 dan baja hasil pack carburizing. 

pada material logam. 

 

Gambar 3.6 Optical Emission Spectroscopy 



   33 
 

 
 

d. Gerindag listrik 

Gerinda atau penghalus (polishing) digunakan digunakan untuk 

menghaluskan permukaan spesimen baja. Alat ini dilengkapi dengan kertas 

amplas. Dalam penggunaannya kertas amplas dipakai berdasarkan urutan 

dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Pada akhir pengerjaan 

pengamplasan dilakukan pekerjaan polishing menggunakan cairan alumina 

agar permukaan baja benar-benar halus dan mengkilap. 

 

Gambar 3.7 Gerinding listrik 

e. Kotak sementasi 

Kotak sementasi terbuat dari plat baja berukuran (15 x 12 x 12) cm sebagai 

tempat untuk menimbun baja dengan campuran cangkang kerang hijau dan 

arang tempurung kelapa saat proses karburisasi. 

 

Gambar 3.8 Kotak sementasi 
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f. Bak air 

Bak air digunakan sebagai tempat penampungan air untuk media pendingin 

proses quenching. 

 

Gambar 3.9 Bak media quenching 

g. Tang penjepit 

Sebagai alat untuk membentuk kawat baja yang akan dipasang di spesimen 

baja. 

 

Gambar 3.10 Tang penjepit 
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h. Kawat baja 

Sebagai alat yang akan dipasang di spesimen baja agar mempermudah dalam 

pengambilan baja dalam keadaaan panas. 

 

Gambar 3.11 kawat baja 

 

i. Pinset 

Sebagai alat dalam pengambilan kawat yang menempel pada baja dalam 

keadaan panas. 

 

Gambar 3.12 pinset 
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3.1 Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian pada penelitian  ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan 

antara lain sebagai berikut : 

1. Persiapan spesimen 

Material yang akan diuji pada penelitian ini merupakan baja karbon rendah 

ST37. Berikut adalah tahapann proses pembuatan spesimen : 

a. Pemotongan spesimen 

Baja ST37 dipotong dengan menggunakan mesin potong gerinda tangan 

dengan ukuran spesimen (4 x 3 x 2) cm berdasarkan standar ASTM E384-

17. 

b. Proses polishing 

Proses polishing dilakukan menggunakan mesin poles yang telah 

dilengkapi amplas berukuran 500, 800 dan 1200 secara berurutan. Proses 

poleshing ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran dan membentuk 

struktur permukaan spesimen yang baik. 

c. Proses pembilasan 

Proses pembilasan dengan menggunakan air yang berfungsi untuk 

membersihkan sisa bekas pengamplasan. 

2. Persiapan carburizing compound 

Berikut merupakan tahapan proses pembuatan carburizing compound 

a. Menyiapkan katalisator (CaCo3) 

      Katalis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cangkang 
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      kerang hijau. Katalis ini diperoleh dengan cara menghaluskan cangkang 

kerang hijau dengan menggunakan alat penggiling (blander) yang 

sebelumnya sudah dikeringkan dan tumbukan untuk proses penghalusan. 

b. Menyiapkan karbon aktif 

Sumber karbon aktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah arang 

tempurung kelapa. Karbon aktif ini diperoleh dengan cara menghaluskan. 

          c. Proses pencampuran (compound) 

Setelah karbon aktif dan katalis tersedia, tahap selanjutnya adalah 

mencampurkan karbon aktif dan katalis. Perbandingan komposisi yang 

digunakan adalah 90% karbon dan 10% katalis. 

3. Pelaksanaan karburisasi 

Berikut merupakan tahapan proses karburisasi : 

a. Benda uji (ST 37) sebelumnya diambil data kekerasan mikro vickers dan 

komposisi kimia awal menggunakan OES. 

b. Benda kerja ST 37 dililitkan dengan menggunakan kawat baja sebagai 

tempat pengait untuk mempermudah proses pengambilan benda uji (ST 37) 

dalam keadaan panas. 

b. Benda uji (ST 37) diletakkan ke dalam kotak sementasi lalu ditimbun 

dengan campuran antara karbon dari kitosan cangkang kerang hijau dengan 

bubuk katalis dari arang tempurung kelapa, hingga menutupi permukaan 

seluruhnya. 

c. Masukan kotak sementasi ke dalam furnace, dan furnace ditutup, nyalakan 

furnace. Tunggu sampai temperatur akhir pemanasan 850°C dengan waktu 
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    penahanan 60 menit. Kemudian setelah proses tersebut, Matikan furnace, 

lalu buka furnace, dan keluarkan kotak sementasi dari dalam dengan 

menggunakan tang penjepit. 

d.Angkat benda uji (ST 37) dari dalam kotak sementasi dengan menggunakan 

gancu dan salah satu spesimen di masukkan ke dalam media pendingin 

berupa air, biarkan hingga dingin. 

e. Angkat benda uji (ST 37) dari dalam media pendingin tersebut, bersihkan 

dari sisa-sisa proses karburisasi, lalu amplas salah satu sisi hingga bersih 

untuk proses pengujian kekerasan dan komposisi kimia. 

    f. Untuk penahanan waktu 120 menit dan 180 menit, gunakan langkah-langkah 

proses pack carburizing dengan cara yang sama. 

 

4. Pengujian spesimen 

a. Pengujian kekerasan 

Uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat Micro Hardness 

Vickers Testing Machine di Laboratorium Teknologi Material Pusat 

Teknologi Material BPPT, gedung 224 kawasan Puspiptek Serpong, 

Tangerang Selatan, dengan skala micro vickers. Uji kekerasan micro 

vickers menggunakan indentor piramida intan yang dasarnya berbentuk 

bujur sangkar. Pengujiaan kekerasan ini dilakukan tidak pada bagian atas 

permukaan, melainkan dengan arah melintang sebanyak 5 titik untuk 

masing-masing spesimen dengan beban indentor 0,3 N dan lama indentasi 

selama 12 detik. 
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b. Pengujian komposisi kimia 

Uji komposisi kimia ini dilakukan di UPT. Balai Pengolahan Mineral LIPI, 

Tanjung Bintang, Lampung, dengan alat OES (Optical Emission 

Spectroscopy). Pengujian komposisi kimia dilakukan untuk mengetahui 

perubahan dan peningkatan unsur karbon (C) sebelum dan sesudah proses 

karburisasi. Titik pengujian komposisi kimia dilakukan pada permukaan 

baja. 

 Data-data yang ditampilkan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.1. Nilai kekerasan baja karbon rendah (ST 37) sebelum proses pack 

carburizing. 

Raw material ST37 

Titik Nilai Kekerasan (Hv) Rata-rata 

1   

2  

3  

4  

5  
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Tabel 3.2. Nilai kekerasan baja karbon rendah (ST 37) sesudah proses pack 

carburizing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3. Nilai kekerasan baja karbon rendah (ST 37) sesudah proses pack 

carburizing dan quenching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kekerasan (HV)  

Rata-rata (HV) Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 

1     

2     

3     

4     

5     

No Kekerasan (HV)  

Rata-rata (HV) Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 

1     

2     

3     

4     

5     
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Tabel 3.4. Penambahan jumlah karbon (C) pada baja karbon rendah (ST 37) 

sebelum dan sesudah proses pack carburizing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sampel uji 
Unsur utama baja (wt.%) 

C Si Mn P S Fe 

1         Tanpa pelapisan       

2 
Dicarburisasi 

60menit 
      

3 
Dicarburisasi 

120 menit 
      

 4 Dicarburisasi 

180 menit 
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3.2 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai  

Persiapan spesimen baja ST 37 

 

Persiapan Alat dan Bahan: 

1. Serbuk cangkang kerang hijau 

2. Arang tempurung kelapa 

3. Kontak sementasi 

 

Percampuran karbon aktif dan  katalisator 

katalisator 

 
Proses Pack Carburizing T 850°C 

 

Variasi 1 

60 menit 

Variasi 2 

120 menit 
Variasi 3 

180 menit 

Pendinginan (quenching) Pembersihan (pengamplasan) 

Pengujian: 

a. Uji kekerasan Micro Vickers 

b. Uji komposisi kimia (OES) 

Hasil dan pembahasan 

Simpulan dan saran 

Selesai 

 

 

 



 
 

 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Terjadi peningkatan kekerasan satelah proses carburizing didapatkan nilai 

rata-rata pada penahanan 60 menit 218,49 HV, pada penahanan 120 menit 

sebesar 210.6 HV, dan pada penahanan 180 menit sebesar 213,72 HV. 

Terjadi peningkatan secara acak diakibatkan pengambilan data secara acak 

pada permukaan hasil potong spesimen melintang. 

2. Peningkatan nilai kekerasan tertinggi dihasilkan dari baja hasil proses 

pelapisan pack carburizing arang tempurung kelapa dengan waktu 

penahanan 60 menit dengan rata-rata nilai yaitu sebesar 218,49 HV. 

Didapatkan hasil peningkatan kekerasan sebesar 18,05% dibandingkan 

dengan nilai rata-rata dari raw material, nilai terendah didapatkan hasil 

dengan waktu penahanan 120 menit dengan rata-rata nilai yaitu sebesar 

210.6 HV. 

3. Terjadi peningkatan jumlah carbon setelah proses carburizing dari nilai  

pada penahanan 60 menit sebesar 0,241 (wt.%), pada penahanan 120 

menit  sebesar 0,375 (wt.%) dan pada penahanan 180 menit sebesar 0,323 
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4. (wt%). Pada hasil uji komposisi kimia variasi temperatur 120 menit 

kemungkinan yang diuji pelapisan karbon yang terdifusi pada atom logam 

merata sehingga membentuk senyawa yang keras.   

5.Peningkatan jumlah karbon tertinggi dihasilkan dari hasil proses pelapisan 

pack carburizing arang tempurung kelapa dengan waktu penahanan 120 

menit sebesar 0,375 (wt%) maka didapatkan hasil peningkatan nilai karbon 

sebesar 908,06%, terendah didapatkan hasil dengan waktu penahanan 60 

menit sebesar 0,241 (wt.%) maka didapatkan hasil peningkatan nilai karbon 

sebesar 547,84%. 

 

5.2 Saran 

      Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini, yaitu 

1. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan pengujian kekerasan 

variasi titik secara berurutan untuk mengetahui sejauh mana karbon 

tersebut mampu berdifusi. 

2. Waktu penahanan saat proses pack carburizing sebaiknya divariasikan 

lebih lama agar mendapatkan hasil difusi karbon yang lebih maksimal. 
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