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ABSTRAK 
 

 
 

PENGARUH MEDIA QUENCHING TERSIRKULASI TERHADAP 

KEKUATAN TARIK BAJA AISI 1045 

 
 

Oleh 
 

 
 

Jonathan Tampubolon 
 

 
 

 

Baja karbon AISI 1045 adalah baja paduan karbon sedang yang saat ini banyak digunakan 

sebagai bahan utama pada mesin yaitu gear, batang penghubung piston pada kendaraan 

bermotor, dan untuk membuat poros pada mesin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh media quenching  terhadap sifat mekanik dan struktur mikro Baja AISI 1045 yang 

tersikulasi. Penelitian ini menggunakan spesimen berupa Baja AISI seri 1045 yang 

diberikan perlakuan panas 850 oC selama 60 menit, kemudian di quenching dengan media 

pendingin berupa air, air garam dan oli yang tersirkulasi.  

Selanjutnya dilakukan pengujian tarik terhadap baja AISI 1045 sebelum dan sesudah 

dilakukannya perlakuan panas quenching. Hasil uji tarik yang didapatkan nilai kekuatan 

tarik maksimum sebelum dilakukan perlakuan panas sebesar 693,7 MPa. Hasil uji tarik 

setelah dilakukan perlakuan panas quenching dengan media air, air garam dan oli 

tersirkulasi diperoleh kekuatan tarik maksimum sebesar 2404,3 MPa, 2405,3 MPa, 1978,5 

MPa.. Pengujian struktur mikro hasil yang diperoleh sebelum dilakukan perlakuan panas 

struktur yang mendominasi yaitu ferrit dan pearlit Pearlit dan ferit merupakan fasa awal 

dari baja karbon yang memiliki sifat lunak dan keras, keduanya memiliki butir yang besar 

dan kasar, setelah dilakukan perlakuan panas muncul fasa martensit dimana fasa ini 

memiliki sifat yang keras. 

 

Kata kunci: AISI 1045, quenching, air tersirkulasi, air garam tersirkulasi, Oli SAE 40 

tersirkulasi, kekuatan tarik, struktur mikro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
 

THE EFFECT OF CIRCULATED QUENCHING MEDIA ON TENSILE 

STRENGTH OF AISI 1045 STEEL 

 

 

By 

Jonathan Tampubolon 
 

 
 
 

AISI 1045 carbon steel is a medium carbon alloy steel that is currently widely used as the 

main material in engines, namely gears, piston connecting rods in motor vehicles, and to 

make shafts in engines. This study aims to determine the effect of quenching on the 

mechanical properties and microstructure of circulating AISI 1045 steel. This study used a 

specimen in the form of Steel AISI 1045 series which was given heat treatment at 850°C 

for 60 minutes, then quenched with cooling media in the form of water, salt water, and 

circulating oil. Furthermore, tensile testing of AISI 1045 steel was carried out before and 

after quenching. The tensile test results obtained the maximum tensile strength value before 

heat treatment was 693.7 MPa.heat treatment quenching with water, salt water, and 

circulating oil media obtained maximum tensile strength of 2404.3 MPa, 2405.3 MPa, 

1978,5 MPa. dominating, namely ferrite and pearlite Pearlite and ferrite are the initial 

phases of carbon steel which have soft and hard properties, both have large and coarse 

grains, after heat treatment a martensite phase appears where this phase has hard properties. 

 

Keywords : AISI 1045, quenching, circulating water, circulating brine, circulating oil SAE 

40, tensile strength, micro structure. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Baja memainkan peran penting dalam dunia industri dan otomotif, di mana 

digunakan sebagai bahan utama dalam desain komponen mesin. Sifat mekanik 

baja ini dapat digunakan di berbagai bidang dalam aplikasi yang berbeda. Salah 

satu baja yang digunakan adalah baja AISI 1045 yang tergolong baja karbon 

sedang yang banyak digunakan sebagai material utama pada permesinan 

seperti roda gigi, batang piston dan terutama poros pada kendaraan bermotor. 

 

Baja karbon sedang adalah baja karbon dengan kekerasan dan kekuatan tarik 

yang cukup tinggi sehingga dalam penerapannya di dunia konstruksi dan 

perancangan, baja ini digunakan untuk bahan atau material yang memerlukan 

kekuatan tarik dan kekerasan besar. Dalam aplikasinya baja karbon medium 

banyak digunakan sebagai baja konstruksi mesin, untuk poros, roda gigi, rantai 

dan lain-lain (Sidney, 1992). 

 

Baja AISI 1045 adalah baja karbon kualitas sedang. AISI sendiri merupakan 

standarisasi baja American Iron and Steel Institute dengan angka 1045 

menunjukkan bahwa 45 adalah kandungan atau kadar karbon pada baja 

tersebut yaitu 0,45% sedangkan angka 10 menunjukkan plain karbon. Baja 

AISI 1045 adalah baja karbon sedang dengan kandungan karbon dalam baja 

antara 0,43% hingga 0,50%. Pada penggunaanya baja AISI 1045 biasanya 

digunakan untuk komponen-komponen otomotif seperti komponen roda gigi 

pada berbagai kendaraan bermotor yang pada penggunaanya sering mengalami 

gesekan dan tekanan sehingga ketahanan aus dan kekuatan kekerasan baja 
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sangat diperlukan untuk memperpanjang umur baja. Untuk meningkatkan 

kekuatan dari baja AISI 1045 maka perlu dilakukannya perlakuan panas 

terhadap baja tersebut. 

 

Untuk menghasilkan baja karbon medium yang memiliki kekerasan dan 

kekuatan tarik yang tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan, maka baja 

karbon medium dapat diberikan perlakuan panas (heat treatment) untuk 

merubah sifat mekanik (kekerasan dan kekuatan tarik). Perlakuan panas (heat 

treatment) adalah suatu proses mengubah sifat mekanis logam dengan cara 

mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan 

pendinginan dengan atau tanpa mengubah komposisi kimia. Tujuan proses 

perlakuan panas untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. 

Berbagai metode digunakan dalam proses perlakuan panas, salah satunya 

adalah metode quenching yang mana pada metode quenching tersebut terjadi 

proses pendinginan baja secara cepat sehingga dapat menghasilkan kekerasan 

yang lebih tinggi (Glyn dkk, 2001). 

 

Heat treatment yang paling cocok untuk menghasilkan kekerasan dan kekuatan 

tarik yang tinggi adalah quenching karena menghasilkan martensit dengan 

harga kekerasan maksimum. Pada saat proses quenching telah terjadi 

perpindahan panas dari baja yang dipanaskan ke media pendingin yang 

digunakan, dengan laju dan suhu tertentu akan menghasilkan sifat mekanik 

logam tersebut.  

 

Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh quenching terhadap 

kekuatan tarik pada baja AISI 1045 diantaranya Yose Rizal (2014), pada jurnal 

APTEK dengan judul “Analisa Pengaruh Media Quenching Terhadap 

Kekuatan Tarik Baja 1045” dimana pada penelitian ini menggunakan media 

quenching  berupa oli SAE 50 dan air dimana pada media air pendinginan cepat 

yang memungkinkan terjadinya keretakan pada spesimen hal ini 

mengakibatkan  beban tarik menjadi terlihat lebih rendah dari raw material. 



3 

 

 

 

Selanjutnya Putu Dharma Wijaya (2015), yang dilakukan di Universitas 

Lampung dengan judul “Pengaruh Holding Time Pada Proses Quenching 

Terhadap Perubahan Kekuatan Tarik Dan Ketangguhan Baja AISI 1045.” Pada 

raw material kekuatan tarik yang didapat sebesar 0,77kN/mm2 dan spesimen 

yang mengalami proses quenching, kekuatan tariknya mengalami peningkatan 

sebesar 47,53% yaitu sebesar 1,136kN/mm2. 

 

Pada tahun 2020 pengujian yang diuji oleh Galang Goldy, Universitas Jember, 

dengan judul “Analisis Variasi Media Pendingin Terhadap Kekuatan Tarik 

Baja Aisi 1045 Dengan Perlakuan Panas Quenching”. Pengujian ini 

menggunakan berbagai media pendingin yaitu oli SAE 10 dan SAE 140 yang 

digunakan untuk mengetahui nilai uji tarik dan sifat karakteristik yang terjadi 

serta daya tahan baja tersebut.Berdasarkan metode pengujian yang digunakan 

diperoleh hasil adalah penggunaan media pendingin Oli SAE 10 dan Oli SAE 

140 sangat berpengaruh terhadap nilai kekuatan uji tarik dan terbentuknya 

struktur mikro yang dihasilkan serta dari semua pengujian tarik dilakukan, nilai 

rata-rata tertinggi diperoleh dengan penggunaan media pendingin Oli SAE 140 

dengan hasil nilai tegangan luluh 1009,94 MPa, tegangan maksimum 1173,41 

MPa, tegangan patah 1123,86 MPa dan untuk kekuatan uji tarik terendah 

terjadi pada material tanpa perlakuan dengan nilai tegangan luluh 499,37 MPa, 

tegangan maksimum 730,62 MPa, dan tegangan patah 554,75 MPa. 

 

 

1.2 Tujuan  

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh quenching media air, air garam dan oli tersirkulasi 

terhadap kekuatan tarik baja AISI 1045 yang tersikulasi. 

2. Mengetahui perubahan struktur mikro sebelum dan sesudah dilakukan 

perlakuan panas quenching dengan media air, air garam dan oli tersirkulasi. 
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1.3 Batasan Masalah 

 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, berikut beberapa batasan masalah dari penelitian ini : 

1. Material yang digunakan adalah baja AISI 1045. 

2. Media quenching yang digunakan berupa air, air garam dan oli SAE 40. 

3. Metode pendinginan yaitu secara tersirkulasi 

4. Dimensi spesimen uji tarik menggunakan standar ASTM E-8. 

5. Temperatur suhu air, air garam dan oli memakai suhu kamar. 

6. Kecepatan pencelupan spesimen dilakukan dengan waktu 5 detik. 

7. Temperatur yang tertera pada indikator furnance diasumsikan sama dengan 

yang terjadi pada spesimen uji. 

8. Pengujian yang akan dilakukan pada penelitian kali ini yaitu uji tarik (tensile 

test). 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Berisi uraian latar belakang, tujuan dan batasan masalah dalam penulisan 

laporan serta sistematika yang digunakan penulis dalam menyusun 

laporannya. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori dasar atau literatur yang menjadi pedoman atau acuan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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III. METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai waktu dan tempat, alur atau tahapan, serta metode - metode 

yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian. 

IV. DATA dan PEMBAHASAN 

Berisikan data-data yang diperolah dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan beserta pembahasan pengaruh berbagai parameter yang pada 

penelitian ini. 

V. PENUTUP 

Berisikan simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta saran yang 

diperlukan untuk penelitian selanjutnya 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan referensi yang digunakan oleh penulis dalam menyusun 

laporan penelitian ini. 

LAMPIRAN 

Berisi data pelengkap seperti gambar, dan beberapa data pendukung untuk 

menunjang kredibilitas laporan penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Baja 

 

Baja adalah salah satu jenis logam ferro yang mudah ditemukan dan digunakan 

dalam bidang teknik dan industri. Kandungan utama yang terdapat pada baja 

yaitu karbon dan besi. Baja karbon merupakan baja paduan yang terdiri dari 

unsur besi (Fe) dan karbon (C). Di mana besi adalah unsur dasar dan karbon 

adalah unsur paduan utama. Selama proses pembuatan baja akan ditemukan 

penambahan kandungan unsur kimia lainnya seperti sulfur (S), fosfor (P), 

slikon (Si), mangan (Mn) dapat ditemukan dalam proses pembuatan baja, 

tergantung pada sifat baja yang diinginkan. Kandungan karbon pada baja 

karbon berkisar antara 0,2% hingga 2,14%, dan kandungan karbon berfungsi 

sebagai unsur pengerasan pada struktur baja. 

 

Kandungan besi (Fe) pada baja sekitar 97% dan karbon (C) sekitar 0,2% hingga 

2,1% sesuai grade-nya. Selain unsur besi (Fe) dan karbon (C), baja 

mengandung unsur lain seperti mangan (Mn) dengan kandungan maksimal 

1,65%, silikon (Si) dengan kadar maksimal 0,6%, tembaga (Cu) dengan kadar 

maksimal 0,6%, sulfur (S), fosfor (P) dan lainnya dengan jumlah yang dibatasi 

dan berbeda-beda (Wulandari, 2011). 

 

Berbagai jenis baja dapat diperoleh dengan mengubah kandungan karbon dan 

elemen paduan lainnya. Menambahkan karbon pada baja dapat meningkatkan 

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

lain membuatnya menjadi getas (brittle) serta menurunkan keuletannya 

(ductility).  
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Pengaruh utama dari kandungan karbon dalam baja adalah pada kekuatan, 

kekerasan, dan sifat mudah dibentuk. Kandungan karbon yang besar dalam 

baja mengakibatkan meningkatnya kekerasan tetapi baja tersebut akan rapuh 

dan tidak mudah dibentuk (Majanastra, 2013). 

 

2.1.1 Jenis Baja Karbon 

Baja karbon dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian menurut kadar 

karbon yang dikandungnya, yaitu baja karbon rendah dengan kadar 

karbon kurang dari 0,3 %, baja karbon sedang mengandung 0,3 – 0,6 % 

karbon, dan baja karbon tinggi mengandung 0,6 – 1,4 % karbon. 

Berdasarkan jumlah karbonnya, baja karbon dibagi tiga yaitu sebagai 

berikut:  

a. Baja Karbon Rendah 

Baja kabon rendah (low carbon steel) mengandung karbon dalam 

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

keras karena kandungan karbonnya yang rendah kurang dari 0,3%. 

Baja karbon rendah tidak dapat dikeraskan karena kandungan 

karbonnya tidak cukup untuk membentuk struktur martensit 

(Amanto, 1999). 

b. Baja Karbon Sedang 

Baja karbon sedang merupakan baja karbon dengan persentase 

kandungan karbon pada besi sebesar 0,3% C – 0,6% C. Baja karbon 

ini memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan baja karbon 

rendah, baja karbon sedang memiliki sifat mekanis yang lebih kuat 

dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi dari pada baja karbon 

rendah. Besarnya kandungan karbon yang terdapat dalam besi 

memungkinkan baja untuk dapat dikeraskan dengan memberikan 

perlakuan panas (heat treatment) yang sesuai. Baja karbon sedang 

biasanya digunakan untuk pembuatan poros, rel kereta api, roda gigi, 

baut, pegas, dan komponen mesin lainnya. 
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c. Baja Karbon Tinggi 

Baja karbon tinggi adalah baja karbon yang memiliki kandungan 

karbon sebesar 0,6% C – 1,4% C. Baja karbon tinggi memiliki sifat 

tahan panas, kekerasan serta kekuatan tarik yang sangat tinggi akan 

tetapi memiliki keuletan yang lebih rendah sehingga baja karbon ini 

menjadi lebih getas. Baja karbon tinggi ini sulit diberi perlakuan 

panas untuk meningkatkan sifat kekerasannya, hal ini dikarenakan 

baja karbon tinggi memiliki jumlah martensit yang cukup tinggi 

sehingga tidak akan memberikan hasil yang optimal pada saat 

dilakukan proses pengerasan permukaan. Dalam pengaplikasiannya 

baja karbon tinggi banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat 

perkakas seperti palu, gergaji, pembuatan kikir, pisau cukur, dan 

sebagainya. 

 

 

2.2 Baja AISI 1045 

 

Baja AISI merupakan baja karbon kelas menengah, dan dengan pengkodean 

internasional yaitu seri 10xx berdasarkan nomenkular yang dikeluarkan oleh  

AISI (American Iron and Steel Institute) dan SAE (Society of Automotive 

Engginers). Pada angka 10 pertama menunjukkan plain karbon kemudian kode 

xxx setelah angka 10 menunjukkan komposisi karbon dengan kode 1045, 

dimana menunjukan 45 adalah kandungan atau kadar karbon pada baja tersebut 

yaitu 0,45 Jadi baja AISI 1045 berarti baja karbon atau plain carbon steel yang 

mempunyai komposisi karbon sebesar 0,4 %. Baja spesifikasi ini banyak 

digunakan sebagai komponen roda gigi, poros dan bantalan. 
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Berikut adalah komposisi kimia pada baja AISI 1045 : 

 

Tabel 1 Komposisi kimia baja AISI 1045 

Unsur Presentase 

C (karbon) 0,42 – 0,50 

Mn (Mangan) 0,60 – 0,90 

P (Fosforus) Maksimum 0,035 

S (Sulfur) Maksimum 0,040 

Si (Silikon) 0,15 – 0,40 

  

 

2.3 Heat Treatment 

 

Proses perlakuan panas (Heat Treatment) pada logam adalah suatu proses 

mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses 

pemanasan dengan periode waktu tertentu dan pengaturan kecepatan 

pendinginan dengan media pendinginan seperti udara, air dan sebagainya. 

Dengan adanya pemanasan atau pendinginan dengan kecepatan tertentu maka 

bahan-bahan logam dan paduan memperlihatkan perubahan strukturnya. 

 

Proses perlakuan panas terdiri dari beberapa langkah, dimulai dengan 

memanaskan bahan hingga  suhu tertentu dan kemudian mendinginkannya 

dengan cara tertentu. Tujuan dari perlakuan panas adalah mendapatkan sifat-

sifat mekanik yang lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan seperti 

meningkatkan kekuatan dan kekerasan, mengurangi tegangan, melunakkan, 

mengembalikan pada kondisi nomal akibat pengaruh pada pengerjaan 

sebelumnya, dan menghaluskan butir kristal yang akan berpengaruh pada 
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pengerjaan sebelumnya, dan menghaluskan butir kristal yang akan 

berpengaruh pada keuletan bahan. 

Secara umum, proses perlakuan panas adalah memanaskan logam atau 

paduannya hingga suhu tertentu. Mempertahankan pada suhu pemanasan 

tersebut dalam waktu tertentu (holding time). Mendinginkan dengan media 

pendingin dan laju tertentu. Proses perlakuan panas ada dua kategori, yaitu :  

1. Softening (Pelunakan) adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar 

menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan 

didalam tungku (annealing) atau mendinginkan dalam udara terbuka 

(normalizing). 

2. Hardening (Pengerasan) adalah usaha untuk meningkatkan sifat material 

terutama kekerasan dengan cara celup cepat (quenching) material yang sudah 

dipanaskan ke dalam suatu media quenching berupa air, air garam, maupun oli 

dan sebagainya (Pratama, 2020). 

 

 

2.4 Quenching 

 

Quenching merupakan proses perlakuan panas dimana prosesnya dilakukan 

menggunakan pendinginan yang relatif cepat berdasarkan temperatur 

austenisasi (biasanya pada temperatur 815°C - 870°C) dalam baja. 

Keberhasilan proses quenching dipengaruhi sang media quenching (quenchant 

medium) yang digunakan. Untuk menentukan media quenching, sangat 

bergantung pada kemampuan keras (hardenability) dari logam, ketebalan dan 

bentuk dari benda uji yang akan di lakukan proses quenching. Serta struktur 

mikro yang diinginkan dari hasil proses quenching. Adapun media quenching 

yang sering digunakan adalah media cair (liquid) dan gas. Media quenching 

cair adalah oli, air, larutan polimer (aquos polymer solution), larutan garam. 
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Media pendinginan air memberikan kecepatan quenching rata-rata tiga kali 

lebih cepat dari pada oli dan biasa digunakan pada baja karbon. Oli biasa 

digunakan pada baja karbon tinggi (1,2-1,4%) dan baja paduan. Sedangkan air 

garam biasa digunakan sebagai bahan pendinginan  karena sifatnya yang dapat 

mendinginkan secara teratur dan cepat.(Qodri, 2020). 

 

Laju quenching tergantung pada beberapa faktor yaitu suhu medium, panas 

jenis, panas penguapan, konduktivitas termal medium, viskositas dan 

aglomerasi (arus media pendingin). Laju pendinginan  air lebih tinggi daripada 

laju pendinginan  oli. Pendinginan dengan udara memiliki kecepatan yang 

paling kecil  

 

Pada proses quenching media pendingin sangat berpengaruh sekali pada 

struktur logam serta kemampuan mekanik yang dapat dicapai oleh logam 

tersebut, berikut adalah beberapa media pendingin yang sering digunakan : 

a. Air Garam 

Air garam memiliki viskositas yang rendah sehingga nilai kekentalan cairan 

kurang, sehingga laju pendinginan cepat dan massa jenisnya lebih besar 

dibandingkan dengan media pendingin lainnya seperti air atau aquades, 

solar, oli, dan udara, sehingga kecepatan media pendingin besar dan makin 

cepat laju pendinginnya 

 

Penelitian quenching dengan menggunakan air garam pernah dilakukan oleh 

seorang peneliti asal klaten, dengan menggunakan volume air sebesar 5 liter 

dengan variasi kandungan garam sebesar 0 sampai 30%, menunjukan bahwa 

semakin tinggi kandungan garam maka semakin tinggi juga tingkat 

kekerasan (Sutiyoko, 2014). 



12 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Air Garam 

(sumber : https://www.swarnanews.co.id) 

 

b. Air 

Air memiliki massa jenis yang besar tapi lebih kecil dibandingkan air garam, 

kekentalannya rendah sama dengan air garam. Laju pendinginannya lebih 

lambat dari air garam. Air menghasilkan tingkat pendinginan mendekati 

tingkat maksimum. Manfaat air sebagai media pendingin adalah murah, 

mudah didapat, mudah ditangani dengan kontaminasi minimal atau risiko 

pada kesehatan. Air juga lebih efektiif dalam menghilangkan scaling 

(karang) pada bagian baja yang di quenching. 

 

Oleh sebab itu air sering digunakan sebagai media quenching karena tidak 

mengakibatkan distorsi berlebihan atau retak. Air banyak digunakan untuk 

pendinginan logam nonferrous, baja tahan karat austenik dan logam lainnya 

yang mengalami perlakuan panas. Air sebagai media pendingin memiliki 

beberapa kelemahan yaitu tingkat pendinginan yang cepat pada suhu yang 

lebih rendah dimana distorsi dan retak lebih memunkinkan terjadi sehingga 

pendinginan air biasanya terbatas pada pendinginan sederhana. Kelemahan 

berikutnya yaitu menimbulkan lapisan uap sehingga dapat menyebabkan 

jebakan uap yang dapat menghasilkan kekerasan yang tidak rata dan 

disturbusi tegangan yang tidak menguntungkan, menyebabkan distorsi atau 
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bintik lembut. Mendinginkan produk baja dengan air  dapat menyebabkan 

karat dan harus ditangani dengan cepat (Yusman, 2018). 

c. Oli 

Oli memiliki nilai kekentalan atau viskositas yang paling tinggi 

dibandingkan dengan pendingin lainnya dan memiliki densitas yang rendah 

sehingga laju pendinginannya lambat. Ada tiga faktor yang mempengaruhi 

viskositas, yaitu komposisi, suhu dan tekanan. Angka viskositas biasanya 

ditijau dengan SAE (Society of Automotive Engine) dan disertai angka. 

Angka menunjukkan pada kelompok mana viskositas itu termasuk. 

 

Gambar 2.2 Oli 

(Sumber : https://statik.otojurnalisme.com) 

Kemampuan pendinginan oli berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan 

penggolongan tentang sifat fisik dan kimia dari oli yang dapat 

mempengaruhi hasil akhir proses quenching. Dalam perdagangan ada dua 

macam viskositas, misalnya SAE 10 W dan 40. SAE 10W tidak begitu peka 

terhadap temperatur, sedangkan Oli SAE 40 peka terhadap temperatur. 

Indek kekentalan diikuti huruf W yang menunjukkan kekentalan pada suhu 

200°C, sedangkan kekentalan yang tidak diikuti huruf W menyatakan 

kekentalan pada suhu 1000°C, dengan adanya perkembangan teknologi 

lebih dari satu tingkat klasifikasi viskositasnya yang dikenal dengan minyak 

pelumas multigrande. Penulisan angka viskositas misalnya SAE 10W 40 

dengan maksud standar olinya SAE 10 pada suhu 100°C dan standar sampai 
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SAE 40 pada 0 suhu 100C, sehingga minyak pelumas ini bila digunakan 

dilingkungan suhu dingin akan bersikap sebagai pelumas SAE 10W 

sedangkan bila digunakan dilingkungan suhu panas akan bersikap sebagai 

minyak pelumas SAE 50W. Dalam penelitian ini menggunakan pelumas 

mesran SAE 40 (Wibowo, 2006). 

 

 

2.5 Struktur Mikro 

Beberapa fasa yang sering ditemukan pada baja karbon adalah sebagai berikut 

a. Austenite 

Austenite  merupakan  campuran  besi  dan  karbon  yang  terbentuk dalam 

pembekuan, ada proses pendinginan selanjutnya austenit berubah  menjadi  

ferrit  dan  sementit.  Sifat  austenit  adalah  lunak, lentur dan  keliatan tinggi.  

Kelarutan  maksimal  kandungan  karbon sebesar ± 2,06% pada suhu 1148 

°C, struktur  kristal FCC (Face Center Cubic). Sifat ketangguhan tinggi dan 

stabil pada suhu ruang. 

b. Ferit 

Fasa ferit  merupakan ruang antar atomnya kecil dan rapat sehingga akan 

sedikit menampung atom karbon, fasa ferit ini disebut juga alpa (α). Batas 

maksimum kelarutan karbon ± 0,025%, pada temperature 723 °C, struktur 

kristal BCC (Body Center Cubic). Pada suhu ruang kadar kelarutan 

karbonnya ± 0,008% sehingga dapat dianggap besi murni. Ferrit bersifat 

magnetic sampai suhu 768 °C. Sifat-sifat ferrit adalah ketangguhannya 

rendah, keuletan tinggi, ketahanan korosi medium dan struktur paling lunak 

diantara diagram Fe3C. 
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c. Martensite 

Struktur mikro martensit adalah struktur mikro yang paling kuat, paling 

keras dan paling getas. Peningkatan nilai kekerasan dan kekuatan struktur 

pada struktur mikro martensit di pengaruhi oleh kandungan karbon. Kadar 

karbon antara 0.1 % s.d 0.6 % yang digolongkan sebagai baja karbon rendah 

dan karbon sedang, maka peningkatan kekerasan sangat signifikan, 

selanjutnya antara 0.6 % s.d 1 % yang digolongkan sebagai baja karbon 

tinggi laju peningkatan kekerasan dan kekuatannya berkurang. 

Martensit yang memiliki struktur kristal lattice BCT (body centre 

tetragonal) menyebabkan pergerakan dislokasi bidang kristal sangat sulit 

terjadi, karena jalur pergerakandislokasi (slip plane) sangat sedikit. 

Akibatnya dislokasi bidang kristal sangat sulit terjadi yangmengakibatkan 

struktur mikro martensit sangat keras, kuat dan getas. Mikrostruktur 

martensit terbentuk karena melalui proses pendinginan secara cepat atau 

disebut quenching, dari baja yang telah dirubah mikrostrukturnya menjadi 

austenit melalui pemanasan diatas temperatur austenit butir kristal 

mikrostruktur martensit membentuk lembaran-lembaran tipis (plate/needle) 

yang dikelilingi oleh fasa autenite sisa yaitu austenite yang tidak sempat 

bertransformasi menjadi martensit. 

 

 

 

 

2.6 Diagram Fasa 

 

Pada gambar diagram fasa Ferrous – Fe3c dibawah dapat dilihat bagian dari 

sistem Fe-C yang menjadi dasar untuk memahami mikrostruktur paduan Fe 

yang  disebut baja dan besi cor. Terlihat baja sangat responsif terhadap 
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perlakuan panas  karena adanya perbedaan besar dalam kelarutan padat dalam 

austenit dan ferit serta eksistensi dari eutectoid. Dimana terdapat beberapa garis 

temperatur perubahan fasa dan merupakan titik kesetimbangan yang dideteksi 

selama analisa termal pada 727°C dan 1147°C. Dimana pada diagram fasa Fe 

- Fe3C dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perubahan fasa yang terbentuk 

dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya ialah komposisi kimia, temperatur 

transformasi, dan laju dari pendinginan. 

 

Gambar 2.4 Diagram fasa Fe-Fe3C (ASM Handbook, 1991) 

2.7 Diagram TTT dan CTT 

 

Diaram TTT (Time,Temperature, Transformation) merupakan sebuah diagram 

yang menghubungkan transformasi austenite terhadap waktu (dalam skala log) 

dan temperature. Dalam proses laku panas pada baja, biasanya pemanasan 

dilakukan hingga mencapai temperatur austenite, kemudian ditahan pada 

temperatur tersebut beberapa saat lalu didinginkan dengan laju pendinginan 
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tertentu. Struktur mikro yang terjadi   setelah pendinginan akan bergantung 

pada laju pendinginan, karenanya sifat mekanik dari baja setelah akhir suatu 

proses laku panas akan banyak ditentukan laju pendinginan. Proses 

transformasi ini dibaca dengan diagram TTT karena kondisi tidak seimbang 

antara setiap baja (komposisi penyusun baja yang berlainan akan mempunyai 

diagram TTT nya sendiri. 

 

Gambar 2.5 Diagram TTT (Pollack, 1977). 

Diagram Countinuous Cooling Transformasi, atau biasa disebut CCT diagram, 

merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara laju pendinginan 

kontinyu dengan fasa atau struktur yang terbentuk setelah terjadinya transformasi 

fasa. Pada gambar di bawah ini menunjukan diagram CCT untuk baja secara 

skematika. Terlihat bahwa kurva-kurva pendinginan kontinyu dengan laju 

pendinginan yang berbeda akan menghasilkan fasa atau struktur baja yang berbeda. 
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Setiap kurva pendingin yaitu (a), (b), (c) memperlihatkan permulaan dan akhir 

daridekomposisi austenit menjadi fasa atau struktur baja akhir  

 

Gambar 2.6. Diagram CCT (Rusjdi, 2016). 

Sebagai ilustrasi, baja mengandung 0,2%karbon yang telah diautenisasi pada 

temperature 920℃, kemudian didinginkan dengan laju yang berbeda sampai 

temperatur 200℃ dan 250℃. Kurva pendingin (a) menunjukkan 

pendinginan secara kontinyu yang sangat cepat dari temperatur austenit 

sekitar 920℃ ke temperature 200℃. Laju pendinginan cepat ini 

menghasilkan dekomposisi fasa austenite menjadi martensit. Fasa austenit 

akan mulai terdekomposisi menjadi martensit pada temperatur Ms (martensit 

finish). Kurva pendingin (b) menunjukkan pendinginan kontinyu dengan laju 

sedang dari temperatur920℃ ke temperatur 250℃. Dengan laju pendinginan 

kontinyu ini fasa austenite terdekomposisi menjadi struktur bainit. Kurva 

pendingin (c) menunjukkan kontinyu dengan laju pendinginan lambat dari 

temperatur 920℃ ke 250℃. Pendinginan lambat ini menyebabkan fasa 

austenit terdekomposisi menjadi fasa ferit dan perlit. 
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2.8 Uji Tarik Statis 

 

Pengujian tarik adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat 

mekanis suatu logam dan paduannya. Tegangan tarik yang digunakan adalah 

tegangan aktual eksternal atau perpanjangan sumbu benda uji. Uji tarik 

dilakukan dengan cara penarikan uji dengan gaya tarik secara terus-menerus 

sehingga bahan (perpanjangannya) terus-menerus meningkat dan teratur 

sampai putus, dengan tujuan untuk menentukan nilai tarik. Pada pengujian tarik 

beban diberikan secara kontinu dan perlahan semakin besar, bersamaan dengan 

ini dilakukan pengamatan sesuai yang dialami benda uji. Kemudian dapat 

dihasilkan tegangan regangan. Untuk mengetahui kekuatan tarik  suatu  bahan  

dalam  pembebanan tarik, garis gaya harus berhimpit dengan garis sumbu 

bahan, sehingga pembebanan terjadi beban tarik lurus. Tetapi jika sudut gaya 

tarik berhimpit maka yang akan terjadi adalah gaya lentur. 

 

2.8.1. Tegangan-Regangan Teknis 

Sifat-sifat mekanik material yang di kuantifikasikan salah satunya 

dengan kuat tarik dapat diperoleh dengan pengujian tarik. Pada 

pengujian tarik uniaksial atau uji satu arah, benda uji diberi beban atau 

gaya tarik pada satu arah dan gaya yang diberikan bertambah besar 

secara kontinu. Pada saat bersamaan benda uji akan bertambah panjang 

dengan bertambah gaya yang diberikan. 

Berdasarkan hasil uji pengujian tarik yaitu berupa data gaya dan 

perpanjangan, maka dapat dianalisis untuk menentukan tegangan dan 

regangan secara teknis, yaitu persamaannya: 
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2.8.2. Tegangan Teknis 

 

Tegangan teknis adalah tegangan yang didapatkan dari kurva tegangan 

teoritik, sedangkan kurva tegangan teoritik merupakan tegangan yang 

membujur rata-rata dari pengujian tarik. Tegangan tersebut diperoleh 

dengan cara membagi beban dengan luas awal penampang lintang 

benda uji itu 

𝜎 =
𝑃

𝐴𝑜
   .......................................................................................... (1) 

Dimana : 

σ = Tegangan tarik (Nm2/Pascal) 

P = Gaya yang bekerja/beban (N) 

Ao = Luas Penampang (mm2) 

 

2.8.3. Regangan Teknis 

 

Regangan  yang didapatkan adalah regangan linear rata-rata, yang 

diperoleh dengan cara membagi perpanjangan (gage length) benda uji 

dengan panjang awal. 

𝜀 =
𝛥𝐿

L0
=  

𝐿−𝐿𝑜

𝐿0
 ................................................................................ (2) 

Dimana : 

ε= Regangan 

Lo = Panjang awal (mm) 

L = Panjang akhir (mm) 
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Gambar 2.7. Gambar singkat uji tarik 

 

2.8.4. Tegangan-Regangan Sejati 

 

Tegangan - Regangan teknik tidak memberikan indikasi karakteristik 

deformasi yang sesungguhnya, karena kurva tersebut semuanya 

berdasarkan pada dimensi awal benda uji, sedangkan selama pengujian 

terjadi perubahan dimensi. Pada tarik untuk logam akan terjadi 

penyempitan setempat pada saat beban mencapai harga maksimum. 

Karena pada tahap ini luas penampang lintang benda uji turun secara 

cepat, maka beban yang dibutuhkan untuk melanjutkan deformasi akan 

segera mengecil. 

Tegangan - Regangan teknik juga menurun setelah melewati beban 

maksimum. Keadaan sebenarnya menunjukan logam masih 

mengalami pengerasan regangan sampai patah sehingga tegangan 

yang dibutuhkan untuk melanjutkan deformasi juga bertambah besar. 

Tegangan yang sesungguhnya adalah beban pada saat manapun dibagi 

dengan luas penampang lintang benda uji dan A0  sebagai beban itu 

bekarja. 
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Gambar 2.8. Kurva Tegangan-Regangan teknis 

 

Pada tegangan-regangan rekayasa, dapat diketahui bahwa benda uji 

secara aktual mampu menahan turunnya beban karena luas area awal A0 

bernilai konstan pada saat perhitungan tegangan σ = P/A0. Sementara 

pada kurva tegangan-regangan sejati luas area aktual adalah selalu 

menurun hingga terjadi perpatahan dan benda uji mampu menahan 

peningkatan tegangan kareana σ1 = P/Ai. Hubungan tegangan-regangan 

sejati dan tegangan-regangan tekniks, yaitu dengan persamaan sebagai 

berikut: 

σ1 = σ(1+ 𝜀) (N/mm2) ..........................................................................................  

𝜀 = ln(1+ 𝜀) (%) ...................................................................................................  

Dimana : 
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σ1 = tegangan sejati (N/mm2) 

𝜀= regangan sejati (%) 

 

 

Gambar 2.8. Perbandingan antara kurva tegangan-regangan teknik 

dengan kurva tegangan-regangan sejati (Goldy, 2020) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

` 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Adapun penelitian ini dilakukan pada waktu dan tempat yang akan 

dilaksanakan sebagai berikut : 

 

3.1.1. Tempat penelitian 

Tempat pengujian untuk pengambilan data pada penelitian tugas akhir ini 

akan dilakukan di Laboratorium Material Teknik, Fakultas Teknik, 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

 

3.1.2. Tempat pembentukan spesimen 

Tempat pemotongan spesimen pada penelitian tugas akhir ini dilakukan 

di bengkel bubut Fajar Baru Bandar Lampung. 

 

3.1.3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei sampai Oktober 2021 di 

Laboratorium Material Teknik Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Lampung. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah baja AISI 1045. Adapun prosedur pengujian dalam penelitian ini 

yaitu proses quenching dan pengujian Tarik serta pengujian struktur 

mikro pada baja AISI 1045. 
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3.2 Alat dan bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.2.1 Baja AISI 1045 

Baja AISI 1045 adalah baja karbon yang mempunyai kandungan karbon 

sekitar 0,42-0,50% dan termasuk kedalam golongan baja karbon 

menengah.Tabel 3.2 menunjukkan kandungan unsur baja AISI 1045 

sesuai standar ASTM E-8. 

 

Gambar 3.1 Foto Baja AISI 1045 

 

 

Gambar 3.2 Gambar Teknik Spesimen Pengujian 
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Tabel 3.1 Dimensi Spesimen 

Simbol Ukuran (mm) 

Lt 200 mm 

Lo 60 mm 

h 50 mm 

p 10 mm 

m 20 mm 

D 12 mm 

d 5 mm 

R 20 mm 

 

3.2.2 Tungku (Furnance) 

Furnace digunakan untuk melakukan proses heat treatment pada suatu 

material. Pada penelitian ini mengunakan furnace merk Nabertherm 

tipe L 64/14 dengan daya 13.0 kW dan temperatur maksimal 1400°C, 

seperti gambar dibawah. 

 

 
 

Gambar 3.3 Tungku (furnance) 
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Tabel 3.2 Spesifikasi tungku (furnace) 

Nabertherm lilienthal 
(germany) 

Model L64/14 

Tahun pembuatan 2000 

T Max, (°C) 1400 

Daya, (kW) 13,0 

Arus, (A) 16/16/28 

Frekuensi, (Hz) 50 

 

3.2.3 Jangka Sorong 

Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter baja AISI 4140 

untuk pengujian tarik statis. 

 

Gambar 3.4 Jangka Sorong 

 

3.2.4 Alat instalasi Quenching sistem media pendingin yang tersikulasi 

Alat instalasi quenching ini digunakan untuk mengalirkan media 

pendingin yang akan dialirkan. 
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Gambar 3.5. Alat instalasi quenching tersikulasi 

3.2.5 Alat Uji Tarik 

Pengujian kekuatan tarik terhadap baja AISI 1045 yang telah dilakukan 

perlakuan panas menggunak alat uji tarik. Alat uj tarik yang digunakan 

ini adalah merk MTS Landmark  dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 

Gambar 3.6 Alat Uji Tarik 
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3.2.6  Media Pendingin Air 

Air merupakan media pendinginan yang akan digunakan setelah baja 

AISI 1045 dilakukan heat treatment 

 

 

Gambar 3.7 Media Pendingin Air 

3.2.7. Media Pendingin Oli SAE 40 

Adapun Oli yang digunakan sebagai media pendingin pada proses 

quenching adalah oli SAE 40 sebanyak 12 liter, dengan karakteristik 

pada tabel 3.7 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.8 Media Pendingin Oli 
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Tabel 3.3 Karakteristik oli SAE 40 

Typical Caracterisics 

No. SAE Mesran SAE 40 

Specific density, 15°C O,8923 

Viscosity kinematic 144,32, at 4°C, cSt 

Viscosity kinematic 14,53, at 100°C, cSt 

Viscosity index 95 

Colour ASTM 2,5 

Flash point 249°C 

Pour point 9°C 

Total base number 5,20 mg KOH/g 

 

3.2.8 Media Pendingin Air garam 

Air garam sebanyak 12 liter digunakan sebagai salah satu media 

pendingin, dengan perbandingan 25% garam dapur dan 75% air 

mineral. Komposisi garam ditunjukan pada tabel 3.5. 

 

Tabel 3.4 Komposisi rata-rata garam dapur sesuai standar SNI 

Komposisi rata-rata garam dapur sesuai standar SNI 

NaCl, (%) min 94,9 

Air(H2O), (%) Max 5 

Iodium, (%) 30-80 

Fe2O3, (mg/Kg) Max100 

Ca dan Mg, (%0) Max 1,0 

SO4, (%) Max 2,0 

Bagian yang tak larut dalam air, 
(%) 

Max 0,5 
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3.2.9 Microscop Optik 

Mikroscop optik digunakan untuk mengamati dan mempelajari 

perubahan fasa-fasa yang terjadi pada baja  AISI 4140. 

 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini memiliki bebrapa tahapan, yaitu: 

3.3.1 Studi literaturdan survei lapangan 

Pada penelitian tugas akhir ini yang pertama dilakukan adalah 

mengumpulkan materi dasar sebagai studi literatur, studi literatur 

bertujuan untuk mengenal masalah yang dihadapi, serta menyusun 

rencana kerja yang akan dilakukan. Pada survei lapangan dilakukan 

pencarian terhadap lokasi pembentukan spesimen uji, guna nantinya 

dilakukan pengujian bahan pada penelitian ini. 

 

3.3.2 Pembuatan spesimen 

Untuk persiapan spesimen pada penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Material yang digunakan yaitu baja AISI 1045 berbentuk poros 

dengan diamter 200 mm. 

b. Mengukur panjang baja AISI 1045 mengunakan mistar dengan 

ukuran 200 mm. 

c. Setelah diukur spesimen dapat dipotong dengan mesin potong, dan 

di bentuk sesuai dengan bentuk spesimen yang ingin digunakan 

lalu diamplas untuk menghilangkan karat pada permukaan baja 

tersebut. 
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3.3.3 Perlakuan panas pada baja 

 

Perlakuan panas terhadap baja terdapat berbagai tahap, yaitu: 

a. Menghidupkan tungku (furnace) kemudian panaskan hingga suhu 

850°C. 

b. Mengikat 4 spesimen menjadi satu kesatuan menggunakan kawat, 

kemudian memasukan spesimen kedalam tungku. 

c. Kemudian memanaskan baja sampai suhu austenit, suhu yang 

digunakan yaitu 850ºC. 

d. Setelah mencapai suhu austenit dilakukan penahanan (holding 

time) pada 850ºC selama 90 menit. 

e. Kemudian spesimen dilakukan quenching tersikulasi, yakni proses 

pendinginan cepat dengan media pendingin berupa air mineral, air 

garam, dan oli SAE 40 dan dalam keadaan media pendinginnya 

mengalir sampai temperatur baja menjadi suhu ruang.. 

f. Lalu mengangkat spesimen dan mengeringkan. 

g. Setelah spesimen kering kemudian mengamplas untuk 

menghilangkan kerak sisa pendinginan agar permukaan menjadi 

halus kemudian spesimen siap untuk dilakukan pengujian tarik dan 

pengujian struktur mikro OM 

 

3.3.4 Pengujian kekuatan tarik 

Adapun proses uji tarik statis yang dilakukan dengan mesin MTS 

Landmark 100 kN adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan spesimen sesuai dengan standar ASTM E8 

b. Membuka program Controller 793B setelah itu klik manual 

command. 

c. Memasang spesimen pada cross head grip atas, kemudian 

spesimen dicekam. 

d. Melakukan proses penurunan pada cross head grip sampai ujung 
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spesimen masuk kedalam grip bawah dengan kedalaman 3 cm. 

e. Menekan tombol manual command dan klik control mood ke force. 

f. Menekan tombol auto offset untuk force. Setelah itu grip bagian 

bawah dicekam sehingga ujung spesimen bagian bawah tidak 

berubah. 

g. Memasang extensometer ke spesimen dengan posisi zero pin, dan 

klik manual offset untuk extensometer. Lalu lepaskan zero pin dari 

extensometer. 

h. Membuka software MTS test suite (MPE), lalu pilih untuk uji tarik 

statis. 

i. Memasukan data spesimen. 

j. Memasukan initial speed dan secondary speed (mm/s) 

k. Menginput semua data lalu klik RUN. 

 

3.3.5 Observasi struktur mikro 

Setelah pengujian tarik statis, dilakukan pengujiam optical microscopy 

(OM) dengan tujuan mengetahui perubahan fasa-fasa pada baja AISI 

1045 
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Quenching dengan 

media oli tersirkulasi. 

Quenching dengan 

media air tersirkulasi. 

Quenching dengan 

media air garam 

tersirkulasi. 

3.4 Alur Proses Penelitian 

Dibawah ini menunjukan gambar diagram alur penelitian, yaitu sebagai 

berikut:  
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Analisa Data 
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Studi Literatur 



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan kekuatan tarik maksimal yang dilakukan pada baja AISI 1045 

dengan perlakuan panas quenching dengan media pendingin air garam 

tersirkulasi memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 2405,3 MPa dibanding 

dengan media air atau oli dengan masing-masing nilai sebesar 2404,3 dan 

1978,5 Mpa. Dan dibandingkan dengan nilai pada saat sebelum dilakukan 

perlakuan (raw material) yaitu sebesar 693,7 Mpa. Maka proses quenching 

dapat merubah nilai kekuatan tariknya. 

2. Hasil struktur mikro sebelum dilakukan perlakuan panas struktur  yang 

mendominasi adalah struktur ferrit dan pearlite. Pada spesimen yang 

dilakukan proses perlakuan panas quenching struktur yang mendominasi 

adalah martensit oleh karena itu baja tersebut getas dan cepat mengalami 

patah. 

 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Saat proses pembubutan atau persiapan spesimen harus lebih baik atau halus, 

agar saat proses pengujian tarik hasil yang didapatkan bisa maksimal. 

2. untuk mendapat hasil struktur mikro yang lebih jelas sebaiknya melakukan 

uji struktur mikro Scanning Electron Microscopy (SEM). 

3. Perlu adanya variasi media quenching yang digunakan memakai media 

pendingin yang belum pernah digunakan oleh peneliti yang lain, hal ini agar 

dapat membandingkan pengaruh suatu medianya 
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