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The study aims to determine the effects of coconut shells as active carbon and egg 

shells as catalysts in the process of carburizing steel AISI 1020 and Chemical 

composition. The temperature used in the carburation process is 850
0
C 

compounds with 2 hours and 3 hours of detention. 

Materials to be tested AISI 1020 by specimen size (4 x 3 by 2 cm) used 500, 800 

and 1200 sandpaper, then prepared the active carbon husk and egg shell dust to 

match 90% and 10% of the catalyst. put the test object into the cementation box 

and then emerge with a mixture of carbon and a catalyst. Stick the kit on the 

furnace, and the furnace is closed, apply it on furnace and see early temperature 

(27-30)
0
C wait until the final temperature of warm 850

0
C with a 2 - hour, 3 - hour 

arrest time. After that, lift the banda test into a container of water for 10 liters.  

The result of chemical composition test before the pack carburizing was initially 

carried out, which was 0.0284 (wt.%) and a carburizing pack was 0.400 (wt.%), it 

can be seen from the value produced that the value before a carburizing lower 

packing process than after at austenite temperature 850
0
C holding time 3 hours. 

the average score before carburizing pack was 175.84 HV and average score after 

carburizing pack and quenching in 2 hours was 245,38 HV and had a significant 

increase in 3-hour detention of 761 HV. 

  

Carbon steel AISI 1020, carburation, active carbon shells, egg shell catalysts. 

 

 

 



ABSTRAK 

 

ANALISA PERLAKUAN PACK CARBURIZING MENGGUNAKAN 

ARANG TEMPURUNG KELAPA DAN CANGKANG TELUR TERHADAP 

KEKERASAN BAJA (AISI 1020) 

                                                          

 

                                                        Oleh: 

                                              FERY KURNIA 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arang tempurung kelapa 

sebagai karbon aktif dan cangkang telur sebagai katalisator dalam proses 

carburizing terhadap kekerasan baja AISI 1020 dan komposisi kimia. Temperatur 

yang digunakan dalam proses karburasi berlangsung adalah 850ºC dengan waktu 

penahanan 2 jam dan 3 jam.  

 

Material yang akan diuji AISI 1020 dengan ukuran spesimen (4 x 3 x 2)cm Proses 

ini menggunakan amplas ukuran 500, 800 dan 1200, lalu siapkan karbon aktif 

arang tempurung kelapa dan serbuk cangkang telur setelah itu campurkan dengan 

perbandingan karbon aktif 90% dan 10% katalis. masukan benda uji kekotak 

sementasi lalu timbun dengan bahan campuran karbon dan katalis. Masukan kotak 

sementasi kedalam furnace, dan furnace ditutup, nyalakan furnace dan lihat 

temperatur awal (27 - 30)
0
C Tunggu sampai temperatur akhir pemanasan 850

0
C 

dengan waktu penahanan 2 jam dan 3 jam. setelah itu angkat banda uji masukan 

ke wadah air sebanyak 10 liter. 

 

Hasil uji komposisi kimia sebelum dilakukan pack carburizing yang awalnya yaitu 

0,0284 (wt.%) Dan sudah dilakukan pack carburizing yaitu mencapai nilai 0,400 

(wt.%). dapat dilihat dari nilai yang dihasilkan bahwa nilai sebelum dilakukan 

proses pack carburizing lebih rendah setelah dilakukannya proses pack 

carburizing quenching pada temperatur austenite (850)
0
C holding time 3 jam. 

Nilai rata-rata sebelum dilakukanya pack carburizing adalah 175,84 HV dan nilai 



rata rata sesudah dilakukannya pack carburizing dan quenching waktu penahanan 

selama 2 jam adalah 245,38 HV dan mengalami kenaikan yang signifikan pada 

waktu penahanan 3 jam yakni sebesar 761 HV. Dapat dilihat dari nilai yang 

dihasilkan bahwa nilai sebelum dilakukan proses pack carburizing lebih rendah 

setelah dilakukannya proses pack carburizing quenching pada temperatur  

austenite (850)
0
C holding time 3 jam. 

 

Kata kunci: Baja karbon rendah AISI 1020, karburasi, karbon aktif 

tempurung kelapa dan katalisator cangkang telur. 
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1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, 

membuat industri memegang peranan penting didalamnya. Adanya  

industri-industri baru, akan memungkinkan terciptanya produk-produk 

baru dan yang lebihi novatif sehingga dapat mendorong munculnya 

penemuan baru baik dibidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. 

(Schonmetz dan Gruber, 1994). 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengalami kemajuan 

dalam peradaban, khususnya di bidang teknologi. Perkembangan teknologi 

terjadi seiring dengan perkembangan material termasuk pada logam. Unsur 

logam tidak lepas dari kebutuhan manusia. Baja memiliki kandungan 

unsur logam,baja merupakan material yang banyak digunakan dalam 

konstruksi mesinkarena ia memiliki sifat ulet, mudah dibentuk, kuat dan 

keras. Material adalah sesuatu yang disusun atau yang dibuat oleh 

manusia, material digunakan untuk alat transportasi  namun untuk dapat 

digunakan kita harus menentukan material yang tepat agar pada saat 
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penggunaan telah mencapai batas maksimum sop yang telah ditentukan, 

juga mempertimbangkan sifat turunan apa yang terjadi selama material  

tersebut digunakan, (Smallman dan Bishop,1999). 

 

Sifat mekanik baja dapat dirubah sesuai keinginan ketika baja akan 

dipadukan dengan unsur lain. Baja memiliki unsur utama Fe dan C yang 

bisa dipadukan dengan unsur lain seperti Cr, Ni, Ti dan sebagainya. Dalam 

hal ini teknologi mengalami perkembangan yang pesat salah satunya 

perkembangan pada material baja, sehingga salah satu unsur terpenting 

didalam material  baja yaitu karbon. Pada dasarnya, baja karbon 

dikelompokkan menjadi tiga jika ditinjau dari jumlah kandungan 

karbonnya, yaitu baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja 

karbon tinggi. (Julisman, 2015). 

 

Baja karbon rendah lebih banyak digunakan meskipun tidak dapat 

dikeraskan secara konvensional dan tidak tahan aus. Hal tersebut memicu 

dilakukannya proses karburasi. Proses penambahan kandungan unsur 

karbon (C) pada permukaan baja itulah yang didefinisikan sebagai proses 

carburizing. Salah satu proses perlakuan panas untuk proses mengeraskan 

logam adalah dengan Carburizing. (D.P. Stefanus, 2015). Carburizing 

yaitu pada proses pemberian atau penambahan kandungan karbon yang 

lebih banyak pada bagian permukaan yang dibanding dengan dinding 

bagian dalam, sehingga kekerasan permukaanya lebih meningkatkan. 

Sedangkan pada bagian yang dalam masih memiliki keuletan. Untuk 



3 
 

mendapatkan sifat struktur mikro struktur yang di inginkan pada logam 

tersebut dapat diperoleh melalui proses pemanasan baja dan pendinginan 

pada temperatur tertentu. Oleh karena itu untuk mendapatkan kekerasan 

yang maksimal maka di lakukan pendingin cepat yaitu dengan media oli, 

larutan garam dan air.  

 

Dalam penelitian (Malau dan Khasani, 2008) menyatakan bahwa 

penambahan barium karbonat sebesar 20% menghasilkan peningkatan dan 

kekerasan baja AISI 1020 yang paling tinggi. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Suryanto (2005), menyatakan bahwa peningkatan suhu 

karburasi dengan arang kayu pada baja karbon rendah akan meningkatkan 

kedalaman efektif lapisan karburisasi, namun peningkatan suhu karburasi 

akan menurunkan laju keausan. Penggunaan baja karbon rendah banyak 

sekali ditemukan pada komponen mesin maupun komponen suatu 

konstruksi. Komponen mesin yang terbuat dari baja karbon rendah dapat 

berupa roda gigi dan poros dengan beban relatif kecil. Dengan memberi 

lapisan pack carburizing, maka kekuatan featigue dan kekerasan akan 

mengalami kenaikan, sehingga laju keausan akan mengalami penurunan 

(Malau dan Khasni, 2008).  

 

Dalam hal ini, media yang digunakan sebagai penambah karbon yaitu  

arang tempurung kelapa dengan katalisator  menggunakan cangkang kulit 

telur, tempurung kelapa merupakan media karbon yang bisa didapat dari 

limbah disekitar kita. Tempurung tersebut nantinya akan diubah menjadi 
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serbuk arang. Pada saat proses pengarbonan didalam tungku, tempurung 

tersebut dicampurkan dengan katalis berupa cangkang kulit telur dimana 

dari kedua unsur tersebut berfungsi sebagai karbon aktif dan juga 

katalisator untuk mempercepat laju reaksi suatu kimia yang nantinya akan 

merubah sifat-sifat mekanik baja tersebut. Dalam hal ini, jenis tempurung 

yang digunakan yait uarang tempurung kelapa. Arang tempurung kelapa 

akan dijadikan sebagai sumber karbon padat yang dirubah terlebih dahulu 

dalam bentuk butiran (serbuk).(RaisSalim. 2016).Serbukarang tempurung 

tersebutakan membantu proses perubahan karbon. Pada karbon yang 

dihasilkan akan berdifusi kedalam struktur baja sehingga kadar karbon 

meningkat.  

 

Komsumsi telur di indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

rata-rata hingga 3.57% yang tentunya akan menghasilkan limbah cangkang 

telur (Kementerian Pertanian, 2016). Limbah cangkang telur selama ini 

hanya dianggap sebagai sampah dan belum banyak diolah agar dapat 

dimanfaatkan kembali. Cangkang telur saat ini, hanya dimanfaatkan 

sebagai pakan unggas, pupuk organik, dan baru beberapa industi kecil 

yang memanfaatkan limbah cangkang telur sebagai bahan baku kerajinan 

tangan (Maslahat, Taufiq dan Subagja, 2015). 

 

Menurut BPS (2015) produksi telur ayam ras di kalimantan timur tahun 

2017 sebesar 6623,04 ton/tahun. Apabila cangkang telur berkisar 8-11% 

dari berat total telur (Koswara., 2009) maka dalam setahun minimal akan 
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ada 529,8432 ton cangkang telur pada tahun 2017. Cangkang telur adalah 

salah satu bahan yang mengandung berbagai macam mineral, komposisi 

cangkang telur secara umum terdiri atas air (1,6%) dan bahan kering 

(98,4%). Dari total bahan kering yang ada, dalam cangkang telur 

terkandung unsur mineral (95,1%) dan protein (3,3%). Berdasarkan 

komposisi mineral yang ada, maka cangkang telur tersusun atas mineral 

CaCO3 (98,43%); MgCO3 (0,84%) dan Ca3(PO4)2 (0,75%) (Yuwanta., 

2010). CaCO3 dapat diubah menjadi CaO melalui proses kalsinasi. Oleh 

karena itu dapat diharapkan bahwa kulit telur dapat digunakan sebagai 

sumber CaO yang mempunyai kemurnian tinggi sehingga mampu berperan 

sebagai katalis karna katalis merupakan senyawa yang dapat mempercepat 

reaksi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali dkk.Diperoleh 

kondisi optimum proses kalsinasi CaO dari limbah kulit telur ayam pada 

suhu 900
0
C dan waktu 2 jam menggunakan parameter CaO hasil uji 

66,16% metode ujiIK.01.P.05(AAS) dan parameter kadar air 6,12% 

dengan metode uji Oven. 

 

Merujuk pada penjelasan diatas, penelitian kali ini akan melakukan pengujian 

kekerasan dengan menggunakan karbon aktif arang tempurung kelapa dan 

cangkang kulit telur sebagai katalis, dengan menggunakan variasi aktu yakni 2 

jam dan 3 jam yang mana nantinya dapat diketahui kekerasan dari hasil 

pencampuran karbon aktif dan katalis dengan baja AISI 1020, maka dari itu 
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penulis tertarik  untuk menjadikan sebuah penelitian tugas akhir dengan judul: 

“Analisa perlakuan pack carburizing menggunakan arang tempurung kelapa  

dan cangkang telur terhadap kekerasan baja karbon rendah (AISI  1020 dengan 

komposisi nilai karbon 0,20-0,30%)”. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui nilai kekerasan  AISI 1020 yang terjadi, setelah 

peroses pack carburizing menggunakan arang tempurung kelapa dan 

cangkang telur. 

2. untuk mengetahui pengaruh variasi waktu temperatur pack carburizing 

terhadap kekerasan baja AISI 1020. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Baja yang digunakan adalah baja AISI 1020 dengan komposisi nilai 

karbon   0,20-0,30%) 

2. Jenis karbon aktif yang digunakan adalah arang tempurung kelapa. 

3. Katalisator yang digunakan adalah cangkang kulit telur. 

4. Tungku yang digunakan adalah mesin furnace. 

5. Temperatur yang digunakan adalah 850℃. 

6. Peroses quenching dilakaukan pada temperatur 850
0
C, holding terhadap 

laju dan pendinginan dengan media air. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang batasan masalah, tujuandan sistematika penulisan dalam 

penelitian. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dan mendukung pembahasan 

dalam penelitian. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang metode-metode yang dilakukan dalam pengumpulan 

data, dan menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan selama 

penelitian berlangsung sampai pada penyusunan laporan serta pengujian 

yang dilakukan dalam penelitian. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil serta data dari penelitian yang telah dilakukan, juga 

pembahasan dalam hasil penelitian. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan  dan saran-saran yang ingin disampaikan dari 

pembahasan pengujian selama penelitian. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang referensi-referensi yang digunakan pada penelitian. 

 

LAMPIRAN 

Berisi tentang data-data yang mendukung pada penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Definisi Carburizing 

 

Carburizing merupakan proses termokimia atau chemical heat treatment yang 

dilakukan dengan mengubah komposisi kimia permukaan baja untuk        

memperkaya unsur karbon pada permukaan baja pada suhu 850–950
0
C 

(Malau, 1999). Sehingga atom karbon aktif tersebut akan berdifusi masuk 

kedalam permukaan baja dan mencapai kedalaman tertentu. Setelah proses 

difusi, diikuti perlakuan pendinginan cepat (quenching), sehingga diperoleh 

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

 

Difusi adalah gerak spontan dari atom atau molekul di dalam bahan yang 

cenderung membentuk komposisi yang seragam. Hukum pertama Fick’s 

menyatakan bahwa difusi dari sebuah elemen dalam suatu bahan substrat 

merupakan fungsi koefisien difusi dan gradien konsentrasi. Gradien 

konsentrasi adalah jumlah atom yang terdapat di sekitar substrat 

dibandingkan dengan jumlah atom yang terdapat di dalam substrat 

(Schonmetz dan Gruber, 1994). Skema difusi ditunjukkan pada Gambar 2.1 
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Pendinginan cepat bertujuan memperoleh permukaan yang lebih keras akibat 

perubahan struktur mikro pada permukaan baja yang telah dikarburasi. Dari 

bermacam-macam struktur mikro, martensit merupakan yang paling keras dan 

kuat namun paling getas (William and Callister, 1997). 

 

                           Gambar 2.1 Pemodelan proses difusi: 

(a) Secara Intersitisi, (b) Secara Substitusi. 

 

Metode proses karburasi dibedakan berdasarkan media karburasi yaitu gas, 

cair, dan padat. Pack carburizing adalah metode karburasi yang paling 

sederhana dibanding metode cair dan gas, karena dapat dilakukan dengan 

peralatan yang sederhana. Pada metode ini, komponen ditempatkan dalam 

kotak berisi media karburasi yang saat pemanasan pada suhu austenisasi 

(842– 953
0
C) akan mengeluarkan 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 terjadi pada proses karburasi. Skema proses 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. 
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                    tutup 

 

Panas untuk carburizing (suhu austenite). 

                              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 persamaan: 

 

 ........................................................................(2.1). 

 

Kandungan karbon dari setiap jenis arang adalah berbeda-beda. Semakin 

tinggi kandungan karbon dalam arang, maka penetrasi karbon ke permukaan 

baja akan semakin baik pula (Lathkin, 1965). 

 

2.2 Pengertian Baja  

 

Baja (steel) adalah paduan antara besi (Fe) dan karbon, dengan kandungan 

kurang lebih sekitar 1.7%. Produk ini secara teknik dan dinyatakan sebagai 
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baja karbon. Pembuatan baja dapat dilakukan dengan konvertor, dapur 

Siemens Martin dan pada dapur listrik. Baja juga dapat dilakukan perlakuan, 

baik panas maupun dingin.  

 

Dalam bidang material baja, terdapat beberapa cara atau pada perlakuan 

untuk meningkatkan suatu nilai kekerasan baja, diantaranya yaitu perlakuan 

panas (Heat treatment) dan deformasi plastis. Baja karbon yang di panaskan 

hingga mencapai suhu austenite kemudian didinginkan secara cepat akan 

terbentuk struktur martensit yang memliki kekerasan yang lebih tinggi dari 

struktur perlit maupun ferit, proses ini biasa dikenal sebagai quenching. 

Struktur mikro baja akan terbentuk bergantung pada jenis dari proses 

kecepatan pendinginannya dari suhu daerah austenite sampai ke suhu kamar. 

Karena perubabahan struktur ini maka dengan sendirinya merupakan sifat-

sifat mekanik yang dimiliki juga berubah. Baja karbon merupakan paduan 

yang terdiri atas unsur utama besi (Fe) dan karbon (C) maksimal 21%. 

Semakin tinggi kadar karbon maka kekerasan semakin meningkat. 

Berdasarkan banyak sedikitnya karbon,baja karbon di kelompokan menjadi 

tiga bagian yaitu :  

1. Baja Karbon Rendah. 

Baja karbon yang dapat mempunyai kandungan karbon yang kurang dari 

0,3% (Bishop,2000). Karena banyak kandungan karbonnya rendah maka 

sifat besi ini sangat lunak, tetapi mempunyai keuletan yang tinggi. Baja 

karbon ini dapat dituang, dikeraskan permukaanya (case hardening), 

mudah dilas dan ditempa. Baja karbon rendah ini biasanya banyak 



13 
 

digunakan untuk kontruksi jembatan, mur, baut, pelat, kawat, roda gigi, 

pipa dan sebagainya.  

2. Baja Karbon Sedang  

Baja karbon yang berisi mempunyai kandungan karbon antara 0,3 sampai 

0,7% (Bishop, 2000). Baja karbon ini lebih kuat dan derasnya dibanding 

baja karbon rendah. Sifat-sifat dari baja ini adalah ini adalah dapat 

dikeraskan, distempering, dilas, dikerjakan mesin dengan baik. 

Penggunaanya hampir sama dengan baja karbon rendah. Perancangan 

kontruksi pembebanan yang lebih berat yang memerlukan kekuatan dan 

kekerasan tinggi, maka baja karbon sedang lebih tepat.  

3. Baja Karbon Tinggi  

Baja karbon tinggi yang mempunyai kandungan karbon antara 0,3 sampai 

1,7% (Bishop, 2000). Kekerasannya lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan kedua baja karbon diatas. Baja karbon ini tingkat 

keuletanyarendah. Baja ini bersifat tahan aus, contoh penggunaanya 

adalah untuk pahat kayu dan kikir.  

 

Baja karbon mempunyai sifat-sifat dan reaksi beraneka ragam sehingga dapat 

digunakan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan. Baja terdiri dari beberapa 

jenis, masing-masing memiliki di keunggulan tersendiri. Pada kehidupan 

sehari-hari baja banyak yang digunakan sebagai kontruksi maupun industri. 

(Mujiono dan Arianto.2008.) Karbon yang merupakan unsur pengeras baja 

yang diefektif dan murah. Struktur baja terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu:  
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1.   Ferit (ferrite) yaitu kristal besi murni yang terletak rapat saling berdekatan  

tidak teratur bentuk maupun besarnya. Ferit merupakan bagian baja yang 

paling lunak.  

2.   Perlit (pearlite), merupakan campuran erat antara antara ferit dan semenit 

dengan kandungan karbon sebesar 0,8%. Kristal ferit terdiri dari serpihan 

sementit halus yang memperoleh penempatan saling berdampingan 

dalam lapisan tipis mirip lamel.  

3.    Karbida besi (Fe3C) suatu senyawa kimia antara besi (Fe) dengan karbon 

(C) sebagai unsur struktur tersendiri dinamakan sementit dan 

mengandung 6,7% karbon. Sementit dalam baja merupakan unsur yang 

paling keras. Baja AISI 1020 merupakan salah satu baja karbon rendah 

dengan unsur karbon ( 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. Menurut standart AISI (American Iron and Steel Institute) dan 

DIN CK22. C22, komposisi kimia dari baja AISI 1020 dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1.Komposisi baja karbon rendah baja AISI 1020 

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

AISI 0,20- 0,15- 0,50- 0,20- 0,035 0,90- 

1020 0,30 0,35 0,70 0,30 Max 1,40 

 

 (Sumber : ASM handbook vol.1, 1993). 
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Baja AISI 1020 yang secara luas mudah tersedia sebagai gear, billet bar, 

batang forging, lembaran, tabung, dan kawat las. Aplikasi yang umum dari 

baja ini adalah baut, skrup, roda gigi, batang piston untuk mesin, roda 

pendaratan, dan komponen landing gear pesawat terbang. Baja AISI 1020 

dengan kadar bajanya paduanya memungkinkan baja ini untuk di keras kan 

dengan perlakuan panas. Salah satu perlakuan panas yang bisa digunakan 

pada baja ini yaitu proses hardening, dengan proses hardening baja AISI 1020 

bisa mengalami perubahan sifat mekanik dengan variasi suhu austenisasi 

pada baja AISI 1020 yang di quenching dengan oli. (ASMhandbook vol.1, 

1993). 

 

2.3 Katalis 

 

merupakan suatu zat atau substansi yang dapat mempercepat reaksi 

(mengarahkan atau mengendalikannya), tanpa terkonsumsi oleh reaksi namun 

bukannya tanpa bereaksi. Katalis bersifat mempengaruhi kecepatan reaksi, 

tanpa mengalami perubahan secara kimiawi pada akhir reaksi. 

Peristiwa/fenomena/proses yang dilakukan oleh katalis ini disebut katalisis.  

Istilah negative catalyst (inhibitor) merujuk kepada zat yang berperan   

menghambat atau memperlambat berlangsungnya reaksi. Katalis dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Katalis homogen 

Katalis homogen merupakan katalis yang mempunyai fasa sama dengan 

reaktan dan produk. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai 
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kelemahan yaitu mencemari lingkungan dan tidak dapat digunakan 

kembali. Selain itu katalis homogen juga umumnya hanya digunakan pada 

skala laboratorium ataupun industri bahan kimia tertentu, sulit dilakukan 

secara komersial, operasi pada fase cair dibatasi pada kondisi suhu 

dantekanan sehingga peralatan lebih kompleks dan diperlukan pemisahan 

antara produk dan katalis. 

2. Katalis heterogen 

Katalis heterogen merupakan katalis yang fasanya tidak sama denga  

reaktan dan produk. Katalis heterogen secara umum berbentuk padat dan 

banyak digunakan pada reaktan berbentuk cair atau gas. 

 

2.4 Cangkang Kulit Telur 

 

salah satu sumber katalis yang mudah diperoleh di sekitar kita adalah kulit 

telur. Kulit telur memiliki kandungan CaCO3 (kalsium karbonat) sebanyak 

94%, MgCO3 (magnesium karbonat) sebanyak 1%, Ca3(PO4)2 (kalsium fosfat) 

sebanyak 1% dan bahan organik sebanyak 4% (Stadelman, 2000).sehingga 

sangat bagus untuk dijadikan sebagai katalis untuk meningkatkan dan 

mempercepat laju dari suatu reaksi kimia.  

 

Dari cangkang kulit telur, cangkang kulit telur itu sendiri terdapat 

komposisiyakni sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Komposisi Nutrisi Cangkang Telur. 

Nutrisi Cangkang Telur 

(0% Berat) 

Air 29 – 35 

Protein 1,4 – 4 

Lemak murni 0,10 – 0,20 

Abu 89,9 – 91,1 

Kalsium 35,1 – 36,4 

Kalsium karbonat (CaCO3) 90,9 

Fosfor 0,12 

Sodium 0,15 – 0,17 

Magnesium 0,37 – 0,40 

Pottasium 0,10 – 0,13 

Sulfur 0,09 – 0,19 

Alanin 0,45 

Arginin 0,56 – 0,57 

 

                                                                                      (Sumber: Warsy dkk.). 

  

2.5 Perlakuan Panas 

 

Heat Treatment (perlakuan panas) adalah salah satu proses untuk mengubah 

struktur logam dengan jalan memanaskan spesimen pada elektrik furnace 

(tungku) pada temperatur rekristalisasi selama periode waktu tertentu 
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kemudian didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, air garam, oli 

dan solar yang masing-masing mempunyai kerapatan pendinginan yang 

berbeda-beda. Sifat-sifat logam yang terutama sifat mekanik sangat 

dipengaruhi oleh struktur mikro logam disamping posisi kimianya, contohnya 

suatu logam atau paduan akan mempunyai sifat mekanis yang berbeda-beda 

jika struktur mikronya diubah. Dengan adanya pemanasan atau pendinginan 

dengan kecepatan tertentu maka  bahan-bahan logam dan paduan akan terjadi 

perubahan pada struktur material tersebut. Perlakuan panas adalah proses 

kombinasi antara proses pemanasan atau pendinginan dari suatu logam atau 

paduannya dalam keadaan padat untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. 

Untuk mendapatkan hal ini maka kecepatan pendinginan dan batas temperatur 

sangat menentukan (Schomentz and Gruber, 1994). 

 

2.6 Quenching 

 

Proses quenching atau pengerasan baja adalah suatu proses pemanasan logam  

hingga mencapai batas austenit yang homogen. Untuk mendapatkan 

kehomogenan ini maka austenit perlu waktu pemanasan yang cukup. 

Selanjutnya secara cepat baja tersebut dicelupkan ke dalam media pendingin, 

tergantung pada kecepatan pendingin yang kita inginkan untuk mencapai 

kekerasan baja. Pada waktu pendinginan yang cepat pada fase austenit tidak 

sempat berubah menjadi ferit atau perlit karena tidak ada kesempatan bagi 

atom-atom karbon yang telah larut dalam austenit untuk mengadakan 

pergerakan difusi dan bentuk sementit oleh karena itu terjadi fase lalu yang 
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martensit, ini berupa fase yang sangat keras dan bergantung pada keadaan 

karbon. Pengertian lain dari quenching adalah suatu proses pengerasan baja 

dengan cara baja dipanaskan hingga mencapai batas austenit dan kemudian 

diikuti dengan proses pendinginan cepat melalui media pendingin air, oli, 

atau air garam, sehingga fasa austenit bertransformasi secara parsial 

membentuk struktur martensit. Tujuan utama dari proses quenching ini adalah 

untuk menghasilkan baja dengan sifat kekerasan tinggi. 

 

Media pendingin yang digunakan untuk mendinginkan baja bermacam-

macam. Berbagai bahan media pendingin yang digunakan dalam proses 

perlakuan panas antar lain: 

1. Air 

Air adalah senyawa kimia dengan rumus kimia H2O. Artinya satu 

molekul air tersusun atas dua atom hidrogen terikat secara kovalen pada 

satu atom oksigen. Air memiliki sifat tidak berwarna, tidak terasa dan 

tidak berbau. Air memiliki titik beku 0
0
C dan titik didih 100

0
C (Halliday 

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

pada temperatur 20
0
C (Giancoli, 1999). Pendinginan menggunakan air 

akan memberikan daya pendinginan yang cepat dibandingkan dengan oli 

(minyak) karena air dapat dengan mudah menyerap panas yang 

dilewatinya dan panas yang terserap akan cepat menjadi dingin. 

Kemampuan panas yang dimiliki air besarnya 10 kali dari minyak 

(Soedjono,1978). Sehingga akan dihasilkan kekerasan dan kekuatan yang 
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baik pada baja. Pendinginan menggunakan air menyebabkan tegangan 

dalam, distorsi dan retak (Gary, 2011). 

2. Minyak 

Minyak yang digunakan sebagai fluida pendingin dalam perlakuan panas 

adalah yang dapat memberikan lapisan karbon pada kulit (permukaan) 

benda kerja yang diolah. Selain minyak yang khusus digunakan sebagai 

bahan pendinginan pada proses perlakuan panas, dapat juga digunakan 

minyak bakar atau oli. Viskositas oli dan bahan dasar oli sangat 

berpengaruh dalam proses pendinginan sampel. Oli yang mempunyai 

viskositas lebih rendah memiliki kemampuan penyerapan panas lebih baik 

dibandingkan dengan oli yang mempunyai viskositas lebih tinggi karena 

penyerapan panas akan lebih lambat (Soedjono,1978). Untuk oli mesin 

SAE 10 pada temperatur 30
0
C memiliki koefisien viskositas 200x10

-3
Pa.s 

(Giancoli, 1999). 

3. Garam 

Garam dipakai sebagai bahan pendinginan disebabkan memiliki sifa 

mendinginkan teratur dan cepat. Bahan yang didinginkan di dalam cairan 

14 garam yang akan mengakibatkan ikatannya menjadi lebih keras karena 

pada permukaan benda kerja tersebut akan mengikat zat arang 

(Soedjono,1978). 

 

2.7  Diagram TTT (Time-Temperatur-Transformation)  
 

 

Diagram TTT adalah suatu diagram yang menghubungkan transformasi 

austenit terhadap waktu dan temperatur. Proses perlakuan panas bertujuan 
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untuk memperoleh struktur baja yang diinginkan agar cocok dengan 

penggunaan yang direncanakan. Struktur yang diperoleh merupakan hasil dari 

proses transformasi dari kondisi awal. Proses transformasi ini dapat dibaca 

dengan menggunakan diagram fasa namun untuk kondisi tidak seimbang 

diagram fasa tidak dapat digunakan, untuk kondisi seperti ini maka digunakan 

diagram TTT.  

 

Melalui diagram ini dapat dipelajari kelakuan baja pada setiap tahap 

perlakuan panas. Diagram ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan 

struktur dan sifat mekanik dari baja yang di (quenching) dari temperatur 

austenisasinya ke suatu temperatur di bawah A1. Diagram ini menunjukan 

dekomposisi austenit dan berlaku untuk macam baja tertentu. Bentuk diagram 

tergantung dengan komposisi kimia terutama kadar karbon dalam baja. Untuk 

baja dengan kadar karbon kurang dari 0,83% yang ditahan suhunya dititik 

tertentu, akan menghasilkan stuktur perlit dan ferit. Bila ditahan suhunya 

pada titik tertentu tapi masih disisi sebelah atas garis horizontal, maka akan 

mendapatkan struktur mikro bainit (lebih keras dari perlit). Bila ditahan 

suhunya pada titik tertentu dibawah garis horizontal, maka akan mendapat 

struktur martensit (sangat keras dan getas). Ukuran butir sangat dipengaruhi 

oleh tingginya suhu pemanasan, lamanya pemanasan dan semakin lama 

pemanasannya akan timbul butiran yang lebih besar. Semakin cepat 

pendinginan akan menghasilkan ukuran butir yang lebih kecil dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 
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               Gambar 2.3. Diagram TTT (Time-Temperatur-Transformation). 
                                        [http://log.ub.ac.id/firmanaldianto] 

 

 

2.8   Diagram  CCT (Continuous Cooling Transformation). 

 

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 dibawah 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. Setiap kurva pendingin yaitu (a), (b), (c), 

memperlihatkan permulaan dan akhir dari dekomposisi austenite  menjadi 

fasa atau struktur baja akhir  dapat dilliht pada gambar dibawah ini. 
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       Gambar 2.4 kurva diagram CCT (Continuous Cooling Transformation). 

                                   [http://log.ub.ac.id/firmanaldianto]. 

 

 

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

pada temperatur 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 temperatur 200℃. Laju pendinginan cepat ini 

menghasilkan dekomposisi fasa austenit menjadi martensit. Fasa austenit 

akan mulai terdekomposisi menjadi martensit pada temperatur Ms 

(martensit finish). Kurva pendingin (b) menunjukkan pendinginan kontinyu 

dengan laju sedang dari temperatur 920℃ ke temperatur 250℃. Dengan laju 

pendinginan ko ntinyu ini fasa austenit 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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2.9  Diagram Besi-Karbon (Fe-C)  

 

Sifat mekanik dari baja sangat bergantung pada struktur mikronya. 

Sedangkan strukrur mikro sangat mudah dirubah melalui proses perlakuan 

panas. Baja adalah paduan besi dengan kandungan karbon sampai maksimum 

sekitar 1,5%. Paduan besi dengan karbon di atas 1,5% disebut dengan besi 

cor (cas iron). Salah satu unsur paduan yang sangat penting yang dapat 

mengontrol sifat baja adalah karbon (C). Jika besi dipadu dengan karbon, 

transformasi yang terjadi pada rentang temperatur tertentu erat kaitannya 

dengan kandungan karbon. Diagram yang menggambarkan hubungan antara 

temperatur dimana terjadinya perubahan fasa selama proses pendinginan dan 

pemanasan yang lambat dengan kadar karbon disebut dengan diagram fasa. 

Diagram ini merupakan dasar pemahaman untuk semua operasi-operasi 

perlakuan panas  

 
Gambar 2.5. Diagram besi-karbon (Fe-C). 

[www. academia. edu/9261035/DIAGRAM_FASA_Fe-Fe3C] 
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2.9  Pengujian kekerasan 

 

 

Dasar pertama pengujian kekerasan pada umumnya, kekerasan menyatakan 

ketahanan terhadap deformasi dan merupakan ukuran ketahanan logam 

terhadap deformasi plastis atau deformasi permanen (Dieter, 1987). Untuk 

para insinyur perancang, kekerasan sering diartikan sebagai ukuran 

kemudahan dan kuantitas khusus yang menunjukkan sesuatu mengenai 

kekuatan dan perlakuan panas dari suatu logam. Terdapat tiga jenis ukuran 

kekerasan, tergantung pada cara melakukan pengujian, yaitu:  

1. Kekerasan goresan (scratch hardness).  

2.  Kekerasan lekukan (indentation hardness). 

3. Kekerasan pantulan (rebound). Untuk logam, hanya kekerasan lekukan 

yang banyak menarik perhatian dalam kaitannya dengan bidang rekayasa. 

Terdapat berbagai macam uji kekerasan lekukan, antara lainUji kekerasan 

Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop, dan sebagainya.  

 

Ada beberapa macam metode pengujian kekerasan yang dipergunakan, disesuaikan 

dengan bahan, kekerasan, ukuran dan lain-lain, adalah sebagai berikut: 

1. Uji Kekerasan Brinell  

Metode uji kekerasan yang diajukan oleh J.A. Brinell pada tahun 1900 ini 

merupakan uji kekerasan lekukan yang pertama kali banyak digunakan 

serta disusun pembakuannya (Dieter, 1987). Uji kekerasan ini berupa 

pembentukan lekukan pada permukaan logam memakai bola baja yang 

dikeraskan yang ditekan dengan beban tertentu. Beban diterapkan selama 

waktu tertentu, biasanya 30 detik, dan diameter lekukan diukur dengan 
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mikroskop, setelah beban tersebut dihilangkan. Permukaan yang akan 

dibuat lekukan harus relatif halus, rata dan bersih dari debu atau kerak. 

Angka kekerasan brinell (BHN) dinyatakan sebagai beban P dibagi luas 

permukaan lekukan. Pada prakteknya, luas ini dihitung dari pengukuran 

mikroskopik panjang diameter jejak. BHN dapat ditentukan dari 

persamaan berikut: 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar dibawah ini tampak bahwa d=DsinΦ. Dengan memasukkan 

harga ini ke dalam persamaan () akan dihasilkan bentuk persamaan kekerasan 

brinell yang lain, yaitu: 

 

 ............................................................(2.3) 

 

Gambar 2.6. parameter dasar pada pengujian Brinell (Dieter, 1987). 



27 
 

Jejak penekanan yang relatif besar pada uji kekerasan brinell memberikan 

keuntungan dalam membagikan secara pukul rata ketidak seragaman lokal. 

Selain itu, uji brinell tidak begitu dipengaruhi oleh goresan dan kekasaran 

permukaan dibandingkan uji kekerasan yang lain. Di sisi lain, jejak 

penekanan yang besar ukurannya, dapat menghalangi pemakaian uji ini untuk 

benda uji yang kecil atau tipis, atau pada bagian yang kritis terhadap tegangan 

sehingga lekukan yang terjadi dapat menyebabkan kegagalan (failure). 

 

2. Uji kekerasan Vickers.  

Uji kekerasan vickers menggunakan penumbuk piramida intan yang 

dasarnya berbentuk bujur sangkar. Besarnya sudut antara permukaan-

permukaan piramida yang saling berhadapan adalah 136°. Karena bentuk 

penumbuknya piramida, maka pengujian ini sering dinamakan uji 

kekerasan piramida intan. Angka kekerasan vickers (VHN) didefinisikan 

sebagai beban dibagi luas permukaan lekukan. Pada prakteknya luas ini 

dihitung dari pengukuran mikroskopik panjang diagonal jejak. VHN 

dapat ditentukan dari persamaan berikut: 
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Beban yang biasanya digunakan pada pengujian ini berkisar antara 1 sampai 

120 kg, tergantung pada kekerasan logam yang akan diuji. Lekukan yang 

benar yang dibuat oleh piramida intan harus berbentuk bujur sangkar. Akan 

tetapi penyimpangan dapat terjadi pada penumbuk lekukan. Lekukan bantal 

jarum pada gambar 2.4 b adalah akibat terjadinya penurunan logam di sekitar 

permukaan piramida yang datar. Keadaan demikian terjadi pada logam yang 

dilunakkan dan mengakibatkan pengukuran panjang diagonal yang 

berlebihan. Lekukan berbentuk tong pada gambar 2.4 c terdapat pada logam 

yang mengalami proses pengerjaan dingin. Bentuk demikian diakibatkan oleh 

penimbunan ke atas logamlogam di sekitar permukaan penumbuk. Ukuran 

diagonal pada kondisi demikian akan menghasilkan luas permukaan kontak 

yang kecil, sehingga menimbulkan kesalahan angka kekerasan yang besar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  skema pengujian hardness vickers 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Tipe-tipe lekukan piramida intan, (a) lekukan yang sempurna;  

(b) lekukan bantal jarum (pinchusion); (c) lekukan berbentuk tong. 
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3. Uji Kekerasan Rockwell  

Uji kekerasan Rockwell paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Hal 

ini dikarenakan sifat-sifatnya yaitu cepat dan bebas dari kesalahan 

manusia, mampu untuk membedakan perbedaan kekerasan yang kecil 

pada baja yang diperkeras dan ukuran lekukannya kecil, sehingga bagian 

yang mendapat perlakuan panas yang lengkap dapat diuji kekerasannya 

tanpa menimbulkan kerusakan. Uji ini menggunakan kedalaman lekukan 

pada beban yang konstan sebagai ukuran kekerasan. Mula-mula 

diterapkan beban kecil (beban minor) sebesar 10 kg untuk menempatkan 

benda uji. Kemudian diterapkan beban yang besar (beban mayor), dan 

secara otomatis kedalaman lekukan akan terekam oleh gage penunjuk 

yang menyatakan angka kekerasan. Untuk indentornya biasanya 

digunakan penumbuk berupa kerucut intan 120° dengan puncak yang 

hampir bulat dan dinamakan penumbuk Brale, serta bola baja berdiameter 

1 /16 inchi dan 1 /8 inchi. Beban besar yang digunakan adalah 60, 100 

dan 150 kg. 

  

2.10 Uji Kekerasan Mikro 

 

Pada umumnya, kekerasan menyatakan ketahanan terhadap deformasi dan 

merupakan ukuran ketahanan logam terhadap deformasi plastis atau 

deformasi permanen (Dieter, 1998).  

Terdapat tiga jenis ukuran kekerasan, tergantung pada cara melakukan 

pengujian, yaitu: 



30 
 

1. Kekerasan goresan (scratch hardness). 

2. Kekerasan lekukan (indentation hardness). 

3. Kekerasan pantulan (rebound). 

Untuk logam, hanya kekerasan lekukan yang banyak menarik perhatian 

dalam kaitannya dengan bidang rekayasa (Callister, 2001).Kekerasan mikro 

menggunakan indentor piramida intan dengan beban antara 100-1000 g. 

Pengukuran kekerasan mikro digunakan untuk permukaan benda yang sempit 

dan ketebalan yang tipis, serta daerah kritis. Jenis metode pengukuran 

kekerasan mikro: 

1. Metode Vickers 

Mirip dengan metode vickersnamun vickers untuk micro hardness test 

menggunakan beban yang lebih kecil. Pengujian kekerasan dengan Vickers 

bertujuan menentukan kekerasan suatu material dalam yaitu daya 

tahanmaterial terhadap indentor intan dan mempunyai bentuk 

geometriberbentuk piramid. 

 

.................................................................................(2.5) 

 

Dimana:  = Vickers Hardness Number, 

= Beban yang diberikan (kgf), 

= Panjang diagonal rata-rata hasil indentasi. 
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2. Metode Knoop 

Geometri indentor knoop yang memiliki alas dengan perbandingan 

diameter 7 : 1 memungkinkan indentor knoop menjangkau daerah-daerah 

yang lebih sempit dan tipis dari vickers. 

 

 

2.11  Uji Komposisi Kimia (Spektrometer Emisi). 

 

Uji komposisi kimia bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang 

terkandung didalam suatu material tersebut. Spektrometer emisi atau Optical 

Emission Spectrometer (OES) adalah suatu nama alat uji yang digunakan 

sebagai alat untuk menganalisa unsur-unsur logam dan campurannya 

dengan akurat, cepat dan mudah di operasikan. Alat uji spektrometer ini di 

industri pengecoran logam memiliki  fleksibilitas tinggi karena dapat 

digunakan untuk mengembangkan produknya dari satu komposisi ke 

komposisi lain maupun membuat paduan logam yang bervariasi dengan 

tepat. Alat uji spektrometer mendeteksi komposisi atau kadar unsur-unsur 

yang terkandung dalam suatu logam, hasil dapat diketahui melalui panjang 

gelombang dan intensitas sinar yang terpancar. Sinar yang terpancar 

memiliki panjang gelombang tertentu sesuai dengan jenis atom unsurnya 

dan intensitas sinar yang terpancar sebanding dengan kadar konsentrasi 

unsurnya (BBLM Bandung, 1997). 

 

Proses pengujian spektrometer diperlukan persiapan sampel yang akan diuji 

untuk mendapatkan hasil analisa dengan komposisi yang tepat. 
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Persiapanyang kurang baik tentunya akan berakibat pada sampel yang akan 

diuji. Persiapan sampel tersebut adalah : 

1. Logam cair yang diambil untuk sampel uji bebas dari slag atau oksida dan 

dituang ke dalam cetakan logam, 

2. Permukaan sampel uji harus rata,- Baja memakai belt sander,- Cast iron 

memakai grinder,- Non ferous memakai mesin bubut. 

 3. Sampel uji memiliki homogenitas yang cukup baik, 

4. Memiliki area yang cukup untuk di-spark (di-analisa) lebih dari satu kali 

pada titik yang berbeda. 

 

Beberapa keuntungan analisa komposisi logam menggunakan spectrometer 

khususnya pengecoran logam, antara lain : (Zaenal H. George, 1997). 

1. Waktu analisa cepat 

Waktu analisa berlangsung sekitar 1 menit, kecepatan ini dapat membantu 

dalam proses alloying logam cair sebelum dituang ke ladle atau cetakan 

sehingga lebih menghemat panas dan waktu. 

2. Produk coran berkualitas tinggi 

Spektrometer memiliki keakurasian yang tinggi dalam analisanya.Sebelum 

dituang logam cair diuji dengan spektro, dimaksudkan apakah sudah 

masuk standar yang dikehendaki. Spektrometer akan mengontrol ketepatan 

komposisi ini sehingga didapatkan logam coran yang berkualitas tinggi. 

3. Bahan baku tambahan dapat dihemat 

dengan adanya kontrol yang baik maka proses alloying dapat dipantau 

dengan cepat dan tepat sehingga pemakaian bahan baku lebih efisien. 
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4. Spektrometer dapat menguji bermacam-macam jenis logam 

Macam dan jenis logam yang dapat diuji tergantung basic atau 

kebutuhan pemakai spektrometer.Basic spektrometer mempunyai range 

analisa standarisasi dan kalibrasi yang baku untuk mendapatkan 

keakurasian hasil ujinya. 

 

2.12 Cara kerja Optical Emission Spectroscopy  

 

Semua OES analisa mengandung 3 (tiga) komponen utama, yaitu : 

1. Sumber listrik 

Sumber listrik tersebut berfungsi untuk merangsang atom dalam sampel 

logam sehingga mereka memancarkan cahaya karakteristik atau emisi 

optic dan garis. Memerlukan sebagian kecil dari sampel yang akan 

dipanaskan untuk ribuan derajat Celcius, hal ini dilakukan dengan 

menggunakan sumber tegangan tinggi listrik di spektrometer melalui 

elektroda. Perbedaan potensial listrik antara sampel dan elektroda 

menghasilkan debit listrik, debit ini melewati sampel saat pemanasan 

dan penguapan material di permukaan dan menarik atom dari material, 

yang kemudian memancarkan garis emisi unsur karakteristik. Dua 

bentuk debit listrik dapat dihasilkan, baik busur yang merupakan on/off 

event serupa dengan sambaran petir, atau percikan. Rangkaian multi-

discharge pada tegangan elektroda dinyalakan dan dimatikan. Kedua 

mode operasi yang digunakan tergantung pada elemen, diukur dan 

akurasi yang diperlukan. 
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2. Sistem optik 

Cahaya, garis ganda emisi optik dari sampel menguap dikenal sebagai 

plasma masuk ke spektrometer. Sebuah gradasi difraksi di spektrometer 

memisah kancahaya yang masuk ke dalam panjang gelombang unsur 

spesifik dan detector yang sesuai pengukuran intensitas cahaya setiap 

panjang gelombang. Intensitas dapat diukur bila sebanding dengan 

konsentrasi yang mengimbangi unsur dalam sampel. 

3. Sistem komputer 

Sistem komputer mengakuisisi intensitas diukur dan memproses datanya 

melalui kalibrasi yang telah ditetapkan untuk menghasilkan konsentrasi 

unsur. User interface (pengguna antarmuka) memastikan intervensi 

operator minimal dengan hasil yang ditampilkan jelas, dapat dicetak atau 

disimpan untuk referensi di masa mendatang. untuk menghasilkan garis 

emisi optik elemen spesifik dari sampel logam yaitu, Ketika energi 

pelepasan listrik berinteraksi dengan atom, beberapa elektron di kulit 

terluarnya dikeluarkan. Elektron kulit terluar kurang erat, terikat pada inti 

atom karena mereka lebih jauh dari inti dan membutuhkan 

energimasukan, dan mengalami pengeluaran pada kekurangan tersebut. 

Electron yang dikeluarkan membuat kekosongan dan menjadikan atom 

tidak stabil. 

 

Untuk memulihkan stabilitas, electron dari orbit yang lebih tinggi, lebih 

jauh dari inti drop downuntuk mengisi kekosongan tersebut. Kelebihan 

energi dilepaskan sebagai electronbergerak antara dua tingkat energi atau 
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kulit yang dipancarkan dalam bentuk cahaya elemen spesifik atau emisi 

optik, setiap elemen memancarkan serangkaian garis spektrum yang 

sesuai dengan transisi elektron yang berbeda antara tingkat energi yang 

berbeda. Setiap transisi menghasilkan garis emisi optik khusus, dengan 

panjang gelombang tetap atau energi radiasi untuk sampel logam khas 

yang mengandung zat besi, mangan, kromium, nikel, vanadium, dll. 

Setiap elemen memancarkan banyak panjang gelombang yang mengarah 

ke spektrum kaya line. Misalnya, besi memancarkan lebih 8000 panjang 

gelombang yang berbeda sehingga memilih garis emisi yang optimal 

untuk suatu unsur tertentu dalam sampel.Lampu karakteristik yang di 

pancarkan oleh atom dalam sampel tersebut di pindahkan ke sistem optik 

dimana dibagi menjadi panjang gelombang spectral dengan gradasi 

teknologi tinggi, grading berisi hingga 3600 alur per milimeter. 

Berikutnya individu garis spektral sinyal puncak dikumpulkan oleh 

detektor dan diproses untuk menghasilkan spektrum yang menunjukkan 

puncak intensitas cahaya terhadap panjang gelombang mereka. Ini berarti 

bahwa OES memberikan informasi kualitatif tentang sampel diukur, 

namun OES juga merupakan teknik kuantitatif. 

 

Puncak gelombang mengidentifikasikan elemen, dan daerah puncaknya 

atau intensitas memberikan indikasi kuantitas dalam sampel. Analyzer 

yang kemudian menggunakan informasi ini untuk menghitung komposisi 

unsur sampel tersebut berdasarkan pada kalibrasi dengan materi referensi 

bersertifikat. Seluruh proses, dari menekan tombol start atau pemicu 
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untuk mendapatkan hasil analisis, dapat secepat 3 detik atau dapat 

memakan waktu hingga 30 detik untuk analisis kuantitatif yang penuh 

akurat, itu semua tergantung pada analisis yang digunakan, kisaran 

elemen diukur dan konsentrasi elemen-elemen. Dibandingkan dengan 

teknik analisis lainnya, OES memiliki banyak keuntungan diantaranya, 

cepat dan relatif, mudah digunakan, mengukur berbagai elemen dan 

konsentrasi dalam berbagai jenis bahan, termasuk unsur-unsur penting 

seperti karbon, sulfur, fosfor, boron, dan nitrogen. OES sangat akurat 

ketika mengukur tingkat rendah jejak dan pinggiran elemen, dan itu 

cukup murah dibandingkan dengan teknik lain. Untuk analisis jejak logam 

OES adalah metode yang disukai. OES juga saat ini satu-satunya metode 

yang dapat menganalisis karbon dan nitrogen di situs, dan keluar dari 

laboratorium. (Https://www.oxford-instruments.com). 

 

https://www.oxford-instruments.com/


 
 

 

 

 

 

III. METODELOGI PENELITAN 

 

  

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 1 september 2020 sampai 1 Maret 

2021 di Laboratorium Terpadu Material Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Lampung.Pengujian kekerasn dilakukan di UPT. Balai 

Pengolahan Mineral Lampung, LIPI Tanjung Bintang, Lampung. Pengujian 

komposisi kimia di UPT. Balai Pengolahan Mineral Lampung, LIPI Tanjung 

Bintang, Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Baja AISI1020 

 

Gambar 3.1 Baja AISI 1020 
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2. Arang Tempurung kelapa 

Sebagai sumber karbon aktif pada proses pack carburizing. 

 

Gambar 3.2 Arang tempurung kelapa 

 

3. Cangkang telur 

Sebagai katalisator (CaCO3) untuk mempercepat laju reaksi (difusi) saat 

proses pack carburizing. 

 

Gambar 3.3 Cangkang telur 
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4. Furnace 

Mesin furnance sebagai alat untunk pemanasan (peleburan). 

 

Gambar 3.4 Mesin pemanas (furnace) 

 

5. Polisher/ampelas 

Utuk pembersih dari kerak yang menempel pada spesimen baja (AISI 

1020). 

 

Gambar 3.5 Ampelas listrik 
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6. Alat uji kekerasan (micro vickers) 

Sebagai alat uji yang digunakan untuk mengukur kekerasan baja. 

 

Gambar 3.6 Alat uji kekerasan (micro vickers) 

 

7. Alat uji komposisi kimia 

Sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui komposisi unsur-unsur 

kimia pada material logam. 

 

Gambar 3.7 Optical Emission Spectroscopy 
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8. Tang penjepit 

Sebagai alat untuk membentuk kawat baja yang akan dipasang di specimen 

baja. 

 

Gambar 3.8 Tang penjepit 

 

9. Kawat baja 

Sebagai alat yang akan dipasang di spesimen baja agar mempermudah 

dalam pengambilan baja dalam keadaaan panas. 

 

Gambar 3.9 kawat baja 
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10. Pinset 

Sebagai alat dalam pengambilan kawat yang menempel pada baja dalam 

keadaan panas. 

 

Gambar 3.10 pinset 

 

11. Kotak sementasi 

Kotak sementasi terbuat dari plat baja berukuran (8 x 12 x 10)cm sebagai 

tempat untuk menimbun baja dengan campuran cangkang telurt dan arang 

tempurung kelapa saat proses karburisasi. 

 

 

Gambar 3.11 Kotak sementasi 
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12. Bak Air 

Sebagai wadah pendinginan quenching 

 

Gambar 3.12 Bak media wadah quenching 

 

13. Air 

Air sebagai media pendinginan proses quenching. 

 

3.3 Prosedur penelitian 

 

Adapun prosedur penelitian pada tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa 

tahapan antara lain sebagai berikut : 

1. Persiapan spesimen 

Material yang akan diuji pada penelitian ini adalah baja karbon rendah 

(AISI 1020). Berikut adalah tahapan proses pembuatan spesimen : 

a. Pemotongan spesimen 

Pemotongan spesimen ini dilakukan dengan menggunakan mesin 

potong. Dengan ukuran spesimen (4 x 3 x 2)cm. Sebanyak 3 buah 
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b. Proses polishing 

Proses ini menggunakan amplas ukuran 500, 800,  1000, 1.200, dan 

2000, di maksudkan untuk menghilangkan kontaminasi, kotoran dan 

membentuk strukturpermukaan spesimen yang baik. 

c. Proses pembilasan 

Proses pembilasan dengan menggunakan air yang berfungsi untuk 

membersihkan sisa bekas pengamplasan. 

 

2. Persiapan carburizing compound 

Berikut adalah tahapan proses pembuatan carburizing compound 

a. Menyiapkan karbon aktif 

Sumber karbon aktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah arang 

tempurung kelapa. Karbon aktif ini diperoleh dengan cara 

menghaluskan arang tempurung kelapa yang kemudian di ayaksampai 

mendapatkan butiran yang paling halus 100 mesh. 

b. Menyiapkan katalisator (CaCo3). 

Katalis yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkang kulit 

telur, katalis ini diperoleh dengan cara menghaluskan cangkang kulit 

telur denganalat penggiling listrik (blander) yang sebelumnya sudah 

dikeringkan. 

c. Proses pencampuran (compound) 

Setelah karbon aktif dan katalis tersedia, tahap selanjutnya adalah 

mencampurkan karbon aktif dan katalis sampai merata didalam wadah 

yang telah disediakan dengan komposisi 90% karbon dan 10% katalis. 
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3. Pelaksanaan karburisasi 

Berikut adalah tahapan proses karburisasi : 

a. benda uji (AISI 1020) sebelumnya diambil data kekerasan dan 

komposisi kimia awal, kemudian benda uji dililitkan dengan kawat baja 

sebagai tempat pengait untuk mempermudah proses pengangkatan 

benda uji (AISI 1020) dalam keadaan panas. 

b. Benda uji (AISI 1020) diletakkan kedalam kotak sementasi lalu 

ditimbun dengan campuran antara karbon dari arang tempurung  kelapa 

dengan bubuk katalis dari cangkang kulit telur, hingga menutupi 

permukaan seluruhnya. 

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

nyalakan furnace dan lihat temperatur awal (27 - 30)
0
C. Tunggu sampai 

temperatur akhir pemanasan 850
0
C dengan waktu penahanan 2 jam, dan 

3 jam. Kemudian setelah proses tersebut, Matikan furnace, lalu buka 

furnace, dan keluarkan kotak sementasi dari dalam dengan 

menggunakan tangpenjepit. 

d.Angkat benda uji (AISI 1020) dari dalam kotak sementasi dengan 

menggunakan gancu dan salah satu spesimen dimasukan kedalam 

media pendingin berupa air, lalu biarkan hingga dingin. 

e. Angkat benda uji (AISI 1020) 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. 
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4. Pengujian spesimen 

    a.  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. 

b.  Proses quenching 

Quenching adalah suatu proses pengerasan baja dengan cara baja 

dipanaskan hingga mencapai batas austenite dan kemudian diikuti 

dengan proses pendinginan cepat melalui media pendingin air, Proses 

ini dilakukan di gedung H Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung 

dan laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampug. 

c.     Pengujian kekerasan 

Uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat Micro Hardness 

Vickers Testing Machine di UPT. Balai Pengolahan Mineral Lampung, 

LIPI Tanjung Bintang, Lampung., dengan skala micro vickers. Uji 

kekerasan micro vickers menggunakan indentor piramida intan yang 

dasarnya berbentuk bujur sangkar. Pengujian kekerasan ini tidak 

dilakukan pada bagian atas permukaan, melainkan dengan arah 

melintang sebanyak 5 titik untuk tiap masing-masing spesimen dengan 

beban indentor 500 gram dan lama indentasi selama 10 detik. 
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5.  Pengaktifan karbon  

Karbon adalah unsur penting dalam proses pack carburizing karna dalam 

pelapisan logam karbon harus diaktifkan terlebih dahulu, tanpa 

pengaktifan karbon maka pack carburizing tidak akan sempurna, karna 

tujuan dari pelapisan ini membutuhkan  peranan dari karbon itu sendiri 

jenis karbon yang digunakan pada pack carburizing ini adalah arang 

batok kelapa yang dihancurkan hingga menjadi halus, berikut tahapan 

dalam pengaktifan karbon adalah sebagai berikut: 

1. Jenis karbon yang digunakan adalah arang batok kelapa yang telah   

dihaluskan (100 mesh). 

2. Cara pengaktifan yaitu dengan campuran senyawa kimia berupa 

calcium clorida (CaCl2) dengan  perbandingan 25% air dan 

75%calcium clorida (CaCl2) atau setara dengan dengan 1 gelass 

calcium clorida (CaCl2) dan 3 gelas air kemudian dicampurkan hingga 

calcium clorida (CaCl2)  tercampur dan terurai dengan air. 

3. Setelah calcium clorida (CaCl2) terurai dengan air lalu dimasukkan 

kedalam arang tempurung kelapa yang telah dihaluskan (100 mesh) 

aduk hingga calcium clorida (CaCl2)  tercampur merata dengan 

karbon. 

4. Selanjutnya proses pengaktifan karbon dengan cara arang tadi  kita 

campurkan dengan kalsium klorida lalu diaduk hingga merata dalam 

sebuah wadah dan tutup wadah tersebut hingga 2x24 jam. 

5. Apabila telah mencapai waktu 2x24 jam selanjutnya kita keluarkan 

ditiriskan dan dijemur  hingga karbon tersebut kering. 
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6. Di ayak kembali dengan ukuran 100 (mesh) sebelum dilakukan proses 

pemanggangan 

 

Data yang ditampilkan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 3.1. Nilai kekerasan baja karbon rendah (AISI 1020) sebelum proses pack 

carburizing.  

 

Raw material AISI 1020. 

Titik  Kekerasan (HV) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Berikutnya pada tabel dibawah 3.2 memiliki jumlah titik sebanyak 5 (lima),  

dengan jarak 0,0,5 sampai 2 satuan (mm). Pengertian angka tersebut ialah untuk 

angka 0 yaitu terletak pada permukaan luar dari spesimen lalu jarak  0,5 terletak 

dibawahnya begitupun seterusnya sampai angka 2 dengan satuan (mm). Pada satu 

spesimen ada lima titik. 

 

Tabel 3.2. Nilai kekerasan baja karbon rendah (AISI 1020) sesudah proses pack 

carburizing. 

 

Titik  Kekerasan (HV) 

1  



49 
   

 

2  

3  

4  

5  

 

Berikutnya pada tabel dibawah 3.3 memiliki jumlah titik sebanyak 5 (lima),  

dengan jarak 0, 0,5 sampai 2 satuan (mm). Pengertian angka tersebut ialah untuk 

angka 0 yaitu terletak pada permukaan luar dari spesimen lalu jarak  0,5 terletak 

dibawahnya begitupun seterusnya sampai angka 2 dengan satuan (mm). Pada satu 

spesimen ada lima titik.yang mana lima titik tersebut adalah untuk tiap-tiap variasi 

waktu Pada spesimen. 

 

Pada tabel 3.3 caranya sama dalam menghitung titik dan spesimen, hanya saja dia 

ada perlakuan quenching tapi caranya sama yakni, spesimen yang tadinya bersuhu 

(850
0
C)dikeluarkan dari kotak sementasi dan didinginnkan dengan suhu udara 

penahanan 15 menit, kemudian dipanaskan kembali ke tungku  dengan suhu 

(850
0
C) hanya spesimen saja dan di panggang selama 30 menit bila sudah 

mencapai batas waktu yang ditentukan yakni 30 menit kemudian di qunching 

(dicelupkan kedalam air). 

 

Tabel 3.3. Nilai kekerasan baja karbon rendah (AISI 1020) sesudah proses pack 

carburizing dan quenching. 

 

Titik  Kekerasan (HV) 

1  

2  
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3  

4  

5  

 

Tabel 3.4. Komposisi kimia pada baja karbon rendah (AISI 1020) sebelum dan 

sesudah proses pack carburizing. 

 

NO Sampel 

Uji 

Unsur utama baja (wt)% 

C Si Mn P S Fe 

1 Tanpa 

pelapisan 

      

2 3 jam       

 

Dari tabel diatas 3.4 Pengujian komposisi kimia dilakukan untuk mencari unsur 

yang ada pada bahan,juga untuk mengetahui perubahan dan peningkatan unsur 

karbon (C) sebelum dan sesudah proses karburisasi. Titik pengujian komposisi 

kimia dilakukan pada permukaan baja. Pengujian sinar radio aktif dan gas argon 

ditembakkan terhadap sampel, kemudian dari hasil penembakan didapatkan print 

out hasil uji yang terbaca pada layar komputer. Analisis komposisi kimia ini dapat 

kita gunakan untuk mengetahui kadar karbon baja yang kita gunakan, apakah baja 

tersebut masuk dalam jenis baja karbon rendah (low karbon steel), baja karbon 

sedang (medium carbon steel), dan baja karbon tinggi (high carbon steel) atau 

malah masuk ke dalam kategori baja paduan. 
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 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 3.14 Diagram alir penelitian 

Mulai 

Persiapan baja AISI 1020 

Persiapan alat dan bahan 

1. Arang tempurung kelapa 

2. Kulit telur 

3. Kotak sementasi 

Pencampuran karbon aktif dan katalisator 

Proes pack carburizing  

1. T(8500)C 

2. Variasi waktu 2 jam dan 3 jam 

3. Pendinginan udara 

 

 

 

Pembersihan (pengamplasan) 

Uji komposisi kimia 

 Uji Kekerasan 

Uji kekerasan micro vickers   

 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 

Hasil dan Pembahasaan 

Proses Quenching 

T = 8500 

t= 30 menit 

Pendingin= air
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Adapun kesipulan dari penelitian dan pelapisan pada baja (AISI 1020) dengan 

metode pack carburizing ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan, nilai kekerasan pada baja karbon rendah 

baja (AISI 1020) tanpa perlakuan yakni sebesar 175,84 (HV), dan untuk 

setelah dilakukan pack carburizing dan quenchigpada tempratur austenite 

(850
0
C) dengan penahanan waktu 2 jam  menggunakan karbon aktif arang 

tempurung kelapa 90% dan katalisator cangkang kulit telur 10% diperoleh 

hasil nilai kekerasan sebesar 245,38 (HV), dan memiliki nilai kekerasan 

tertinggi pada penahanan waktu 3 jam yakni sebesar 761(HV), sehingga 

dapat kita lihat dari penelitian ini pada baja (AISI 1020) tersebut akan  

mengalami perubahan menjadi lebih keras. 

2. Pada pengujian komposisi kimia dapat diketahui bahwa waktu penahanan 

saat proses karburasi berpengaruh antara spesimen baja (AISI 1020) dan 

karbon arang tempurung kelapa hal ini yang menyebabkan terjadinya 
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peningkatan jumlah unsur karbon seiring dengan bertambahnya waktu 

penahanan pemanasan. 

3. Dari hasil penelitian pada perbandingan peningkatan jumlah karbon 

terlihat untuk tanpa perlakuan memiliki nilai sebesar 0,0284 (wt%). Dan 

mengalami peningkatan setelah dilakukannya proses pack carburizing 

dengan menggunakan pencampuran karbon aktif arang tempurung kelapa 

90% dan katalisator serbuk cangkang kulit telur 10% dengan waktu 

penahanan 3 jam yakni memiliki nilai sebesar 0,400 (wt%). 

 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian kali ini adalah sebagai 

beikut:  

1. untuk pengujian selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar 

pengujian ini bisa lebih baik dan memiliki hasil yang lebih baik dari 

pengujian sebelumnya. 

2. Perlu adanya ketelitian agar pada proses pack carburizing tidak 

mengalami kesalahan dan mendapat hasil yang maksimal. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan memvariasikan suhu pemanasan dan 

waktu tahan (holding time).  

4. Proses quenching yang dilakukan sebaiknya menggunakan wadah 

yang lebih besar agar pendingin yang terjadi merata. 
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