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ABSTRAK  

 

EFEK TERMAL HARDENING DENGAN PERLAKUAN PANAS SIKLIK 

TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT MEKANIS BAJA TAHAN 

KARAT 316 

 

Oleh 

 

Kms. Imam Prawijaya 

  

Baja tahan karat tipe 316 memiliki nilai kekerasan yang rendah sehingga 

pengaplikasiannya sangat dibatasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, perlakuan panas siklus banyak memiliki dampak positif terhadap sifat 

mekanis dari material uji. Perlakuan panas siklus membuat struktur butir menjadi semakin 

halus, meningkatkan nilai ketangguhan dan kekerasan. 

Metode perlakuan panas siklus adalah sebagai berikut: pertama, untuk menentukan 

optimal siklus dilakukan pengujian siklus pada temperature 950℃ dan waktu tahan 3,3 

menit dengan jumlah 3,5 dan 7 kali siklus dan diquenching pada media air. Setelah 

dilakukan pengujian siklus optimal dilakukan perlakuan panas siklus pada siklus optimal 

dengan waktu tahan 40 menit dan pada tiga variasi temperatur yaitu 550, 750 dan 950℃ 

dengan metode carburizing dan diquenching pada media es. Untuk melihat pengaruh pada 

sifat mekanis dilakukan pengujian kekerasan microhardness Vickers, untuk karakterisasi 

dalam menentukan sifat kimia dan fisik dilakukan uji XRF, XRD, SEM-EDS dan 

mikroskop optik. 

Berdasarkan pengujian kekerasan, nilai kekerasan menurun seiring dengan 

peningkatan temperatur. Pada pengujian XRF, komposisi unsur krom 16% yang berarti 

bahwa sampel merupakan baja tahan karat 316, Berdasarkan pengujian SEM-EDS dan 

mikroskop optik didapati terbentuk lapisan pada material yang diberikan perlakuan 

carburizing, ketebalan lapisan yang terbentuk meningkat seiring peningkatan temperatur 

dan intensitas karbon tertinggi pada bagian permukaan sampel. Pada pengujian XRD 

sampel yang diberikan perlakuan pada temperatur 750 dan 950℃ terbentuk fasa kromium 

oksida (Cr2O3) dan besi oksida (Fe3O4) sedangkan pada sampel 550℃ didominasi oleh 

fasa ferit dan ferit nikel tetragonal. 

 

Kata Kunci: Baja tahan karat tipe 316, perlakuan panas siklus, carburizing



 

 

 

ABSTRAK  

 

THERMAL EFFECTS OF HARDENING WITH CYCLIC HEAT TREATMENT 

ON MICRO STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL 316 

 

By 

 

Kms. Imam Prawijaya 

 

 

 

 

Type 316 stainless steel has a low hardness value so its application is very limited. 

Based on previously conducted studies, cycle heat treatment has a lot of positive impact 

on the mechanical properties of the test material. Cyclical heat treatment makes the grain 

structure even more refined, increasing the value of toughness and hardness. 

 The method of heat treatment of the cycle is as follows: first, to determine the 

optimal cycle, cycle testing is carried out at a temperature of 950 ° C and a resistance time 

of 3.3 minutes with an amount of 3.5 and 7 cycles and quenching on water media. After 

testing the optimal cycle, cycle heat treatment was carried out in the optimal cycle with a 

lasting time of 40 minutes and at three temperature variations of 550, 750 and 950 ° C by 

the method of carburizing and quenching on ice media. To see the influence on 

mechanical properties, Vickers microhardness hardness testing was carried out, for 

characterization in determining chemical and physical properties, XRF, XRD, SEM-EDS 

and optical microscope tests were carried out. 

Based on hardness testing, the hardness value decreases as the temperature 

increases. In the XRF test, the elemental composition of chrome was 16% which means 

that the sample was stainless steel 316, Based on SEM-EDS testing and optical 

microscopy, it was found that a layer was formed on the material given the carburizing 

treatment, the thickness of the formed layer increases as the temperature and intensity of 

the highest carbon increase on the surface of the sample. In XRD testing, samples treated 

at temperatures 750 and 950 °C formed phases of chromium oxide (Cr2O3) and iron oxide 

(Fe3O4) while in samples 550 °C were dominated by ferrite phase and tetragonal nickel 

ferrite. 

 

Keywords: Type 316 stainless steel, cycle heat treatment, carburizing
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Penggunaan baja tahan karat meningkat seiring dengan perkembangan 

teknologi, hal ini disebabkan karena material yang digunakan  pada mesin-

mesin dan alat berat yang digunakan pada industri umumnya rentan terhadap 

korosi. Berdasarkan hal ini baja tahan karat banyak dipilih sebagai opsi karena 

memiliki sifat khusus yang tahan terhadap korosi. Pada penerapannya baja 

tahan karat merupakan material utama yang digunakan pada pembangkit listrik 

bertenaga nuklir (Tukur and Yonghao, 2020). Baja tahan karat tipe 316 adalah 

salah satu tipe yang banyak digunakan pada banyak industri karena tipe baja 

tahan karat ini memiliki tingkat resistensi terhadap korosi yang sangat tinggi, 

sifat mekanik ketangguhan dan weldability yang baik (Kurtz,2015). 

 

Secara umum baja tahan karat merupakan jenis baja yang masih berkaitan 

dengan golongan ferrous yang di desain secara khusus untuk mengatasi korosi 

sehingga sering digunakan secara luas baik dalam peralatan industri, peralatan 

konstruksi maupun peralatan rumah tangga karena sifat mekanik dan ketahanan 

korosinya yang sangat baik. Peningkatan kualitas baja tahan karat masih terus 

dilakukan oleh para ilmuan modern agar mendapatkan kualitas mekanik yang 

baik. Tujuan utama pengembangan baja tahan karat austenitik 316 adalah agar 

baja ini dapat digunakan pada lingkungan yang korosif seperti pada bidang 

pembangkit listrik, industri kelautan, industri kimia, unit pengolahan 

makanandan kilang (ABE, 2021).
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Akan tetapi, baja tahan karat tipe 316 memiliki nilai kekerasan dan ketahan aus 

yang rendah sehingga pengaplikasiannya sangat dibatasi. Dalam mengatasi hal 

ini banyak dilakukan penelitian dalam meningkatkan sifat mekanis dari baja 

tahan karat tipe 316. Dengan penambahan nitrogen ke dalam baja tahan karat 

316, sifat mekanik baja dapat ditingkatkan yang memungkinkan baja bekerja 

di lingkungan korosif, pengoksidasi sedang, dan pereduksi. Ini juga memiliki 

perlindungan yang luar biasa dari erosi intergranular dalam kondisi seperti dilas 

(Ikhsan, 2016). Struktur mikro baja austenitik stabil pada suhu lingkungan 

karena adanya elemen paduan yang berbeda. Baja ini digunakan dalam 

beberapa kondisi lingkungan yang keras dan pada suhu tinggi maupun rendah. 

Penelitian lain juga pernah dilakukan untuk meminimalkan nilai keausan baja 

tahan karat 316L baik dengan menggunakan bahan tahan aus canggih atau 

dengan menggunakan beberapa teknik perlakuan permukaan. Sifat keausan 

memainkan peran penting dalam menentukan siklus hidup setiap elemen 

mesin. Kegagalan pada logam paling sering terjadi dikarenakan oleh keausan. 

Keausan logam umumnya terjadi baik oleh distorsi plastis pada permukaan dan 

material dekat permukaan atau oleh pelepasan partikel. Keausan dapat 

diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda, tetapi jenis yang paling 

umum adalah abrasif, erosi, logam ke logam, fretting, korosi, dan lainnya. Ada 

kombinasi keausan yang mengakibatkan kegagalan material (Anwar dan 

Mabruri, 2015).  

 

Untuk meningkatkan ketahanan aus dan kekerasan material dan tanpa 

mengubah sifat lain yang diinginkan, pengerasan permukaan baja tahan karat 

adalah metode terbaik dan ekonomis. Perlakuan panas adalah cara yang 

optimal untuk mendapatkan kondisi sifat mekanik yang baik. Adapun berbagai 

proses perlakuan panas seperti annealing, normalizing, quenching, tempering, 

hardening dan sebagainya (Sari, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Atanda 

et al., 2010) menunjukkan hasil bahwa nilai kekerasan baja tahan karat 316L 

yang dinormalisasi menurun seiring dengan penambahan waktu tahan dan suhu 

normalisasi. Untuk metode annealing berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh (Mat et al., 2021) menunjukkan hasil terjadinya peningkatan ukuran butir 
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baja tahan karat 316L seiring dengan penambahan temperatur dan waktu tahan 

pada saat proses perlakuan panas. Pada metode tempering umumnya digunakan 

sebagai proses lanjutan setelah proses hardening yang bertujuan untuk 

mengurangi tegangan sisa setelah dilakukan proses quenching dan membentuk 

fasa martensit temper (Kurtz, 2015; Suratman, 1994). Metode hardening 

bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik berupa kekerasan pada baja 

(Suratman, 1994).  

 

Perlakuan panas secara siklus bertujuan untuk meningkatkan nilai kekerasan 

dan juga ketangguhan dari baja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

(Singh and Nath, 2020) pada perlakuan panas baja tahan karat tipe martensitik 

secara siklik menghasilkan sifat mekanik ultimate tensile strength (UTS), nilai 

kekerasan dan keuletan yang baik dan merupakan metode terefektif dalam 

upaya peningkatan nilai kekerasan pada baja tahan karat. Adapun penelitian 

yang dilakukan oleh (Saha et al., 2010) yang melakukan penelitian pada 

material baja karbon 0,6% dengan kondisi homogenisasi annealing yang 

dilakukan pada suhu 1100℃ selama 60 menit. Perlakuan panas dilakukan pada 

1, 3, 5, dan 5 siklus pada suhu 810℃ dan ditahan pada waktu 6 menit 

menghasilkan peningkatan nilai yield strength, ultimate tensile strength (UTS) 

dan nilai kekerasan maksimum pada siklus ke 5. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Kościelna and Szkliniarz, 2009) pada material paduan Ti–

48Al–2Cr–2Nb yang dilakukan perbandingan antara material yang tidak diberi 

perlakuan panas siklik dan yang diberi perlakuan panas siklik sebanyak 5 kali 

didapati peningkatan nilai kekerasan dan ultimate tensile strength (UTS) pada 

perlakuan panas siklus dan bentuk struktur butir yang dihasilkan dengan 

perlakuan panas siklus menjadi semakin halus. Maka dari itu berdasarkan hal 

tersebut penelitian ini akan membahas tentang metode perlakuan panas secara 

siklik dalam upaya peningkatan nilai kekerasan pada baja tahan karat tipe 316. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui komposisi unsur yang terkandung pada baja tahan karat 

316 menggunakan metode karakterisasi XRF. 

2. Mengetahui pengaruh perlakuan panas secara siklik terhadap sifat 

mekanis dan struktur mikro baja tahan karat 316.  

3. Mengetahui morfologi dan sebaran fasa yang terbentuk pada baja tahan 

karat 316 menggunakan metode karakterisasi SEM-EDS. 

4. Mengetahui intensitas fasa yang terbentuk pada baja tahan karat 316 

menggunakan metode karakterisasi XRD. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan acuan dalam studi pengaruh perlakuan panas secara 

siklik pada perubahan struktur mikro dan sifat mekanik baja tahan karat 

316. 

2. Dapat mengetahui dengan jelas perubahan struktur mikro dan sifat 

mekanis yang terjadi pada baja tahan karat 316 setelah diberikan 

perlakuan panas siklus. 

3. Sebagai bahan pembelajaran dalam peningkatan pemahaman mengenai 

sifat baja tahan karat 316 ketika diberikan perlakuan panas siklus. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja tahan karat 

tipe 316. 
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2. Larutan etsa yang digunakan pada penelitian ini yaitu larutan asam 

(picric acid dan asam klorida) dan dilakukan menggunakan metode 

immersion. 

3. Karakterisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah XRD/XRF, 

SEM-EDS, dan pengujian sifat mekanis menggunakan Uji 

microhardness Vickers. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Besi dan Proses Transformasinya 

 

Besi adalah material yang sangat populer dikarenakan besi merupakan salah 

satu logam dasar pembentuk baja, adapun beberapa keunggulan besi antara 

lain besi merupakan pelarut yang sangat baik bagi beberapa jenis logam, sifat 

alotropik pada besi menyebabkan timbulnya variasi struktur mikro pada 

beberapa baja. Alotropik merupakan transformasi dari suatu bentuk susunan 

atom ke bentuk susunan atom lainnya. Penambahan unsur paduan seperti 

karbon serta dengan dilakukan beberapa jenis perlakuan panas maka dapat 

mengahasilkan baja yang memiliki sifat mekanik yang memadai untuk 

penggunaan tertentu (Suratman, 1994). 

 

2.2 Klasifikasi Baja 

 

Baja dapat dikelompokkan berdasarkan unsur karbon yang terkandungnya 

(Schonmetz and Alois, 1985). Berdasarkan hal tersebut maka klasifikasi baja 

karbon dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

a. Baja Karbon Rendah (Low Carbon Steel), merupakan baja yang 

mengandung karbon antara 0,10 s/d 0,30 % C.  

b. Baja Karbon Menengah (Medium Carbon Steel), merupakan baja yang  

mengandung karbon antara 0,30% - 0,60% C.  

c. Baja Karbon Tinggi (High Carbon Steel), merupakan baja yang 

mengandung kadar karbon antara 0,60% - 1,7% C.
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Berdasarkan kadar paduannya, baja paduan dibagi lagi menjadi tiga macam, 

yaitu:  

a. Baja Paduan Rendah (Low Alloy Steel), baja paduan rendah merupakan 

baja paduan yang elemen Edisi paduannya kurang dari 2,5% wt. 

b. Baja Paduan Menengah (Medium Alloy Steel), baja paduan menengah 

merupakan baja paduan yang elemen paduannya antara 2,5% - 10% wt. 

c. Baja Paduan Tinggi (High Alloy Steel), baja paduan tinggi merupakan 

baja paduan yang elemen paduannya lebih dari 10% wt. 

 

2.3 Struktur Metalografi Baja 

 

Tujuan utama baja dilakukan perlakuan panas adalah untuk memperoleh 

struktur mikro dan sifat yang diinginkan. Struktur mikro dan sifat mekanis 

yang diinginkan bergantung pada proses pemanasan dan pendinginan pada 

baja dengan variasi temperatur tertentu. Jika permukaan pada spesimen baja 

diamati menggunakan mikroskop maka akan tampak dengan jelas perbedaan 

struktur mikro yang terbentuk pada baja. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 

komposisi kimia yang terkandung pada baja, jenis perlakuan yang diberikan 

pada baja dan juga temperatur pemanasan yang diterapkan pada baja. Adapun 

struktur yang akan terbentuk pada baja antara lain ferit, perlit, bainit, 

martensit, sementit dan karbida lainnya (Suratman, 1994). 

 

2.3.1 Ferit 

 

Ferit merupakan fasa yang terbentuk dari larutan padat karbon dan 

unsur paduan lainnya tergantung pada komposisi kimia baja yang 

hendak diteliti. Ferit merupakan komponen utama yang biasanya 

terbentuk pada baja tanpa diberi perlakuan panas. Fasa ferit memiliki 

struktur kristal body center cubic (BCC).  Pada umumnya ferit 

terbentuk pada saat proses pendinginan yang lambat dari fasa austenit 
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baja hipoeutektoid pada saat mencapai temperatur 𝑨𝟑. Fasa ferit juga 

memiliki karakteristik yang lunak tetapi ulet dan memiliki konduktifitas 

yang tinggi serta nilai kekerasan yang kecil atau hanya sekitar 70-100 

BHN (Suratman, 1994). Pada Gambar 2.1 menunjukkan mikrostruktur 

ferit menggunakan photomicroghraph. 

 

 

 

Gambar 2.1 Mikrostruktur ferit pada pengujian photomicrograph pada baja karbon       

rendah (Kurtz, 2015) 

 

2.3.2 Sementit 

 

Sementit merupakan suatu senyawa campuran antara besi dengan 

karbon yang pada umumnya diketahui sebagai karbida besi dengan 

rumus kimia 𝐅𝐞𝟑𝐂 (adapun prosentase kandungan karbon yang terdapat 

pada karbida sementit yaitu sekitar 6,67%). Sementit memiliki sifat 

yang keras yaitu dengan nilai kekerasan antara 65-68 HRC dan sel 

satuan ortorombik. Struktur karbida sementit juga dipengaruhi oleh 

perlakuan yang diberikan. Pada struktur karbida dalam perlakuan anil, 

karbida besi (sementit) yang terbentuk cenderung bulat dan biasanya 

tertanam pada matriks ferit yang lunak dan karbida tersebut juga 

berfungsi sebagai pemotong geram sehingga mampu mesin dari baja 

tersebut dapat meningkat. Keberadaan karbida pada baja yang 
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dikeraskan dapat meningkatkan ketahanan aus, pada umumnya pada 

HSS (high speed steel) dan baja cold-worked (Suratman, 1994). Pada 

Gambar 2.2 menunjukkan mikrostruktur dari perlit menggunakan 

scanning electron micrograph. 

 

 

 

Gambar 2.2 Pengujian scanning electron micrograph dari perlit menunjukkan 

morfologi seperti pelat dari sementit (Kurtz, 2015) 

 

2.3.3 Perlit 

 

Perlit merupakan fasa yang terbentuk akibat campuran antara sementit 

dan ferit pada umumnya memiliki nilai kekerasan antara 10-30 HRC. 

Proses pembentukan perlit pada baja eutektoid (0,8%C) yaitu dengan 

memanaskan baja pada temperatur austenisasinya dan didinginkan 

dengan cepat ke temperatur dibawah 𝐀𝟏, contohnya adalah pada 

temperatur 700℃ kemudian dibiarkan hingga terjadi transformasi 

isotermal, pada kasus ini austenit akan bertransformasi menjadi bentuk 

perlit melalui proses pertumbuhan dan nukleasi (pengintian). Pada 

umumnya ferit yang terbentuk yaitu berupa campuran antara ferit dan 

sementit yang memiliki struktur seperti pelat-pelat yang tersusun 

bergantian. Sifat perlit yang terbentuk juga bergantung pada temperatur 
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dan kadar karbon pada baja. Perlit yang terbentuk pada daerah sedikit 

dibawah temperatur eutektoidnya cenderung memiliki nilai kekerasaan 

yang lebih rendah dan waktu inkubasi yang dipakai untuk proses 

transformasi lebih lama. Adapun perlit yang terbentuk pada penurunan 

temperatur lebih lanjut memiliki waktu inkubasi yang cenderung 

pendek dan nilai kekerasan yang semakin tinggi (Suratman, 1994). Pada 

Gambar 2.3 menunjukkan mikrostruktur dari perlit pada pengujian 

photomicrograph. 

 

 

 

Gambar 2.3 Mikrostruktur ferit dan perlit dari pengujian photomicrograph pada 

baja AISI 1008 (Kurtz, 2015) 

 

2.3.4 Bainit 

 

Bainit merupakan jenis fasa yang ditemukan oleh ilmuan yang bernama 

E. C. Bain, bainit merupakan jenis fasa yang memiliki sifat kurang 

stabil (metastabil) dimana struktur bainit diperoleh dari pemanasan baja 

hingga fasa austenit pada temperatur yang lebih rendah daripada 

temperatur yang digunakan untuk bertransformasi ke fasa perlit kan 

tetapi juga lebih tinggi dari temperatur yang dibutuhkan untuk 

bertransformasi ke martensit. Contoh umumnya adalah apabila baja 
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eutektoid yang telah di panaskan pada temperatur austenisasinya 

kemudian didinginkan dengan cepat menuju temperatur ke 250-500℃ 

dan kemudian dibiarkan pada temperatur ini maka struktur yang akan 

terbentuk adalah struktur sementit dan ferit akan tetapi bukan perlit 

melainkan bainit. Nilai kekerasan fasa bainit adalah sekitar 45-55 HRC 

hal ini bergantung pada temperatur dalam proses transformasinya. 

Struktur bainit yang terbentuk pada temperatur yang realtif tinggi 

dinamakan upper bainite, pada upper bainite memiliki sifat yang 

cenderung menyerupai perlit yang sangat halus dan untuk struktur fasa 

bainit yang terbentuk pada temperatur yang relatif lebih rendah 

dinamakan lower bainite yang memiliki sifat yang menyerupai 

martensit temper (Suratman, 1994). Pada Gambar 2.4 menunjukkan 

mikrostruktur bainit menggunakan photomicrograph. 

 

 

 

Gambar 2.4 Mikrostruktur bainit dari pengujian photomicrograph pada baja 

paduan rendah (Kurtz, 2015) 

 

2.3.5 Martensit 

 

Martensit merupakan fasa yang ditemukan oleh seorang ilmuan dalam 

bidang metalografer bernama A. Martens. Fasa martensit merupakan 
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fasa yang terbentuk dari larutan padat karbon yang melewati jenuh pada 

besi alfa sehingga bentuk latis-latis dalam sel satuan fasa terdistorsi. 

Karakter fasa martensit bersifat sangat keras dan hanya dapat diperoleh 

apabila baja yang telah dipanaskan menuju temperatur austenisasinya 

kemudian didinginkan dengan laju pendinginan yang sangat tinggi dan 

lebih besar dari laju pendinginan kritisnya. Pada Gambar 2.5 

menunjukkan mikrostruktur martensit menggunakan photomicrograph. 

 

 

Gambar 2.5 Mikrostruktur martensit dari pengujian photomicrograph pada baja 

paduan rendah (Kurtz, 2015) 

 

Dalam kasus paduan besi karbon dan baja, fasa austenit merupakan fasa 

induk yang dapat bertransformasi menjadi fasa martensit melalui proses 

pendinginan. Transformasi austenit menuju martensit tanpa melalui 

proses difusi yang mengakibatkan komposisi yang terbentuk pada fasa 

martensit relatif sama dengan komposisi yang dimiliki oleh fasa 

austenit. Adapun sel satuan yang dimiliki oleh fasa martensit adalah 

body center tetragonal (BCT). Pada prinsipnya atom karbon yang 

terkandung dianggap  dapat menggeser latis kubus menjadi bentuk 

tetragonal. Kelarutan atom karbon akan menjadi tinggi dalam struktur 

BCC apabila membentuk martensit, hal inilah yang memicu 



13 

 

 

 

terbentuknya tetragonalitas (BCT). Makin persen karbon yang 

terkandung maka akan semakin banyak juga kondisi posisi interstisi 

yang tersisi sehingga mengakibatkan efek tetragonalitas yang terbentuk 

semakin besar (Suratman, 1994). 

 

2.3.6 Karbida 

 

Pembentukan karbida yang paling utama disebabkan oleh unsur-unsur 

paduan yang terdapat pada logam  seperti karbon, mangan, krom, 

wolfram, molibdenum dan vanadium. Pada umumnya unsur-unsur 

tersebut banyak digunakan pada baja perkakas contohnya adalah baja 

cold worked, baja hot worked maupun baja HSS. Adapun keberadaan 

karbida berfungsi untuk meningkatkan ketahanan baja terhadap aus 

serta menjaga stabilitas baja pada temperatur yang tinggi. Unsur paduan 

yang terdapat pada baja akan membentuk karbida-karbida seperti M3C, 

M6C, M7 C3 dimana M menyatakan atom atom yang terkandung pada 

logam sedangkan C menyatakan kadar karbon. Karbida memiliki nilai 

kekerasan yang sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan ketahanan 

aus dari logam hal ini juga bergantung pada volume dan kekerasan 

karbida yang terbentuk (Suratman, 1994).  

 

2.4  Baja Tahan Karat 

 

Baja tahan karat merupakan baja yang dapat diaplikasikan ke dalam berbagai 

penggunaan. Hal ini disebabkan oleh sifat mekanik baja tahan karat yang baik 

dan kemampuannya dalam menahan korosi. Hal ini berhubungan dengan 

proses yang digunakan dalam mengolah baja tahan karat dan juga banyaknya 

elemen paduan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan butir (Priadi dkk., 

2011). Terdapat beberapa grade pada tahan karat seperti austenitic, 

martensitic dan ferritic serta precipitation-hardenable (Henkel, 2002). Tipe 
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pada baja tahan karat tersebut memiliki sifat mekanik yang berbeda dan dapat 

diperoleh dengan dilakukan perlakuan seperti hardening, tempering, 

normalizing maupun annealing (Suratman, 1994). Salah satu tipe yang 

populer digunakan adalah baja tahan karat austenik 316L karena baja ini 

memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dan kemampuan las yang baik 

sehingga banyak diaplikasikan pada industri khususnya pada bidang 

pengelasan (Willingham et al., 1975).  

 

Pada dasarnya untuk membuat baja yang tahan terhadap karat, krom 

merupakan salah satu bahan paduan yang paling penting (Kurtz, 2015). Untuk 

mendapatkan baja yang lebih baik lagi, diantaranya dilakukan penambahan 

beberapa zat-zat berikut:  

a) Penambahan Molibdenum (Mo) bertujuan untuk memperbaiki ketahanan 

korosi pitting dan korosi celah.  

b) Unsur karbon rendah dan penambahan unsur penstabil karbida (titanium 

atau niobium) bertujuan menekan korosi batas butir pada material yang 

mengalami proses sensitasi.  

c) Penambahan kromium bertujuan meningkatkan ketahanan korosi dengan 

membentuk lapisan oksida (𝐶𝑟2𝑂3 ) dan ketahanan terhadap oksidasi 

temperatur tinggi.  

d) Penambahan nikel bertujuan untuk meningkatkan ketahanan korosi 

dalam media pengkorosi netral dan juga meningkatkan keuletan dan 

mampu bentuk logam.  

 

Baja tahan karat ditinjau dari kadar kandungan kromnya dapat dibagi menjadi 

lima macam (Kurtz, 2015) yaitu :  

a) Austenitic Stainless Steel, yang mengandung sedikitnya 16% krom dan 

6% nikel. Baja tahan karat jenis ini cocok juga untuk aplikasi 

temperatur rendah, disebabkan unsur Nikel membuat stainless steel 

tidak menjadi rapuh pada temperatur rendah.  

b) Ferritic Stainless Steel, yang mempunyai kadar krom bervariasi antara 

10,5 – 27 %. Kandungan nikel pada baja tahan karat jenis ini tidak lebih 
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dari 1%. 

c) Martensitic Stainless Steel, jenis ini memiliki unsur utama krom 12 – 

17 % dan  kadar karbon relatif tinggi yakni 0,1 – 1,0 %.  

d) Duplex Stainless Steel, memiliki kombinasi sifat tahan korosi dan 

temperatur relatif tinggi atau secara khusus tahan terhadap stress 

corrosion cracking. Memiliki 23-30 % krom dan 2,5 -7 % nikel dengan 

penambahan unsur titanium dan molybdenum.  

e) Precipitation Hardening Steel, adalah baja tahan karat yang keras dan 

kuat akibat dari dibentuknya suatu presipitat (endapan) dalam struktur 

mikro logam. 

 

Pada Tabel 2.1 menunjukkan komposisi kimia pada baja tahan karat tipe 316. 

 

Tabel 2.1 Komposisi kimia baja tahan karat 316  (Kurtz, 2015). 

 

Grade Komposisi kimia (%berat) 

C Si Mn P S Ni Cr Mo 

316 0,08 1,00 2,00 0,045 0,03 10-

14 

16-

18 

2-3 

 

2.5 Diagram Fasa Baja Tahan Karat 316 

 

Diagram fasa merupakan diagram yang menyajikan hubungan antara tingkat 

temperatur dengan perubahan fasa yang terjadi selama proses pemanasan 

ataupun pendinginan dengan kadar karbon dan unsur dominan lain pada suatu 

baja. Baja tahan karat mengandung kromium atau kromium dan nikel ataupun 

mangan. Begitu juga unsur karbon dan unsur lainnya yang sengaja 

ditambahkan  sebagai pengotor yang tidak dapat dihindari (Henkel, 2002). 

Pada Gambar 2.6 menunjukkan diagram fasa baja tahan karat austenitik. 
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Gambar 2.6  Diagram fasa baja tahan karat austenitik (Henkel, 2002). 

 

Pada Gambar 2.6 menunjukkan hubungan antara temperatur dengan persen 

berat nikel yang terkandung pada baja tahan karat austenitik. Kandungan 

nikel pada baja tahan karat dapat memberikan dampak positif dalam sifat 

kekerasan material, membeikan sedikit efek dalam meningkatkan yield 

strength. Unsur nikel merupakan unsur terpenting dalam baja tahan karat 

austenik karena memiliki sifat penstabil austenit (Kurtz, 2015). Dapat dilihat 

pada diagram diatas pada baja tahan karat austenitik yang memiliki 

kandungan persen berat nikel 10-14 dapat mencapai fasa austenit pada suhu 

850℃ serta akan membentuk karbida pada temperatur dibawah 800℃ dan 

menjadi fase likuid pada suhu diatas 1450℃.  

 

2.6 Diagram TTT Baja Tahan Karat 316 

 

Dalam perlakuan panas selain digunakan diagram fasa dalam menentukan 

jenis fasa yang terbentuk pada perlakuan temperatur tertentu juga terdapat 

diagram TTT (Time Temperature and Transformation) yang dapat 

memperkirakan struktur yang terbentuk pada perlakuan panas yang spesifik. 

Diagram ini berfungsi untuk menghubungkan transformasi dari austenit yang 
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berdasarkan waktu dan temperatur pengujian. Pada umumnya diagram TTT 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari laju proses pendinginan pada 

transformasi austenit. Pada diagram TTT sumbu-y menyatakan temperatur 

dan pada sumbu-x menyatakan waktu yang diplot dalam skala yang 

logaritmik (Suratman, 1994). Pada Gambar 2.7 menunjukkan diagram TTT 

pada material austenitic stainless steel. 

 

 

Gambar 2.7  Diagram TTT (Time Temperature and Transformation) baja tahan karat 

austenitik (Weiss, B. and Stickler, R., 1972). 

 

Pada Gambar 2.7 menunjukkan diagram TTT perlakuan panas  pada material 

austenitic stainless steel pada penambahan unsur karbon secara konvensional 

(metode carburizing) yaitu pada grafik didapati bahwa pemanasan pada 

temperature lebih dari 950℃ pembentukan karbida dapat dihindari dengan 

pendinginan sangat cepat ditunjukkan pada jalur A sedangkan pada 

pendinginan yang lebih lambat seperti pada jalur B maka akan melintasi 

wilayah pembentukan dari karbida dan hasil dari perlakuan panas akan 

terbentuk fasa karbida. Pada proses carburizing di suhu rendah terbukti 

mampu mengeraskan permukaan baja tahan karat austenitik tanpa 

membentuk fasa kromium karbida yang dapat menguras matrik dari kromium 

sehingga baja tahan karat kekurangan kemampuan resistensi terhadap korosi 

(Weiss, B. and Stickler, R., 1972). 
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2.7 Perlakuan Panas 

 

Heat treatment (perlakuan panas) merupakan proses yang digunakan untuk 

mengubah struktur logam dengan cara memanaskan spesimen uji pada 

furnance, pada temperatur tertentu dan waktu tertentu. Hasil dari perlakuan 

panas juga sangat dipengaruhi oleh proses pendinginan yang terjadi, yaitu 

mencakup laju pendinginan, waktu tahan dan media yang digunakan dalam 

proses pendinginan. Proses perlakuan panas ini sangat mempengaruhi 

struktur logam dan sifat mekanik material yang terbentuk. Perlakuan panas 

juga terdiri dari beberapa jenis antara lain hardening, annealing, normalizing, 

dan tempering (Suratman, 1994).  

 

Perlakuan panas merupakan suatu metode penguatan sifat suatu logam 

dimana logam yang hendak diberi perlakuan sudah dalam bentuk padatan. 

Langkah awal dalam melakukan proses perlakuan panas yaitu dengan 

memanaskan logam hingga mencapai temperatur austenisasinya. Setiap 

logam memiliki temperatur austenisasi yang beragam yang dipengaruhi oleh 

kadar karbon yang terkandung. Saat mencapai temperatur austenisasi 

temperatur ditahan pada rentang waktu tertentu agar pemanasan pada logam 

dapat merata, proses ini dinamakan homogenisasi. Untuk mendapatkan sifat 

keras yang diharapkan maka dapat dilakukan variasi pada laju pendinginan 

(Nurjaman, 2021). 

 

 Perlakuan panas pada baja tahan karat pada umumnya tidak persis sama 

seperti baja karbon dikarenakan kandungan unsur penyusun yang berbeda. 

Perlakuan yang paling sering digunakan pada baja tahan karat adalah metode 

hardening dan annealing. Biasanya metode perlakuan panas tersebut disertai 

dengan kombinasi parameter seperti waktu tahan dan pemanasan yang 

dilakukan secara siklik. Baja tahan karat pada fase austenitik (FeCr)4C harus 

dipanaskan diatas suhu 1035℃ hal ini ditujukan agar pengendapan karbida 

tidak terjadi pada saat fase austenit selama proses pendinginan ,kemudian 

dilanjutkan dengan proses quenching dengan media udara ataupun air. 
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Adapun perlakuan panas lainnya untuk mengurangi tegangan premukaan 

dengan proses anil pada suhu 345℃ hingga 455℃ yang bertujuan untuk 

meningkatkan sifat elastisitas mekanik dari baja tahan karat ataupun juga 

dikenal metode perlakuan stabilisasi dilakukan pada suhu 870℃ hingga 

900℃ untuk membentuk titanium dan neobium yang stabil pada grade 321 

atau 347 dan mencegah terjadinya pengendapan (FeCr)4C untuk pemanasan 

suhu sedang antara suhu 485℃ hingga 815 ℃ tidak disarankan pada fase 

austenitik baja tahan karat karena dapat membuat baja tahan karat rentan 

berkarat dan dapat membuat baja menjadi getas. Fase martensitik pada baja 

tahan karat diperoleh dengan perlakuan panas pada suhu 760℃ hingga 815℃ 

dengan metode pendinginan lambat annealing atau bisa dengan proses 

quenching dengan media minyak pada suhu pemanasan 1000℃. Pelepasan 

tegangan pada pemanasan 315℃ menyebabkan sedikit pelunakan pada 

paduan martensit. Karena paduan menunjukkan kegetasan pada suhu 400-

500℃ maka tempering sebaiknya  dilakukan pada suhu 535-600℃ jika 

pelunakan diinginkan (Henkel, 2002). 

 

2.7.1 Normalisasi 

 

Proses normalisasi dilakukan dengan memanaskan baja pada fasa 

austenit pada temperatur yang sedikit lebih tinggi dari pada yang 

digunakan pada metode annealing diikuti dengan pendinginan oleh 

media udara (Kurtz, 2015).  

 

Pada penelitian yang telah dilakukan dengan perlakuan panas 

normalisasi yang dilakukan dengan menggunakan variasi suhu 750, 

800, 850, 900, dan 950℃ dan juga waktu tahan selama 30 menit, 1 

jam, 2 jam, dan 8 jam. Pada hasil data yang diperoleh dapat diketahui 

berdasarkan struktur morfologi dari baja tahan karat 316L saat 

dipanaskan pada temperatur 750-850 ℃ dan waktu tahan 30 menit - 2 

jam baja mengalami sensitisasi, yang dimana menurunnya sifat tahan 



20 

 

 

 

korosi pada baja tahan karat yang diakibatkan oleh pengendapan 

karbida yang mengandung banyak unsur kromium (Cr) sehingga 

menyebabkan karbon interstisial berdifusi dengan cepat ke batas butir. 

Namun difusi kromium yang lebih lambat menghasilkan zona deplesi 

yang mengakibatkan baja rentan terhadap korosi intergranular. Pada 

temperatur 900 ℃ sensitisasi diamati pada waktu tahan 1-2 jam 

sebelum proses normalisasi. Peningkatan waktu tahan menyebabkan 

proses desensitisasi (kembalinya sifat tahan korosi pada baja setelah 

mengalami perlakuan panas yang lama). Dapat diamati pada 

morfologi perlakuan temperatur 750-900 ℃ desensitisasi terjadi pada 

waktu tahan 8 jam dan pada perlakuan panas pada suhu 950 ℃ 

sensitisasi sudah dapat diamati pada waktu tahan 30 menit dan 

desensitisasi berlangsung pada waktu tahan 1-2 jam. Pada waktu tahan 

8 jam telah terjadi desensitisasi penuh pada baja tahan karat 316L. 

Dapat diamati bahwa pada perlakuan panas temperatur 950 ℃ difusi 

Cr yang lambat dapat dipercepat dengan bantuan termal sehingga 

sensitisasi awal dibatalkan. Untuk sifat mekanik diperoleh data bahwa 

kekerasan baja tahan karat 316L yang dinormalisasi menurun seiring 

dengan penambahan waktu tahan dan suhu normalisasi (Atanda et al., 

2010). 

 

2.7.2 Annealing 

 

Merupakan perlakuan panas logam dengan pendinginan lambat yang 

biasanya digunakan untuk melunakkan baja dan menambah keuletan. 

Pada prosesnya baja dipanaskan pada wilayah austenit bawah. 

Mikrostruktur yang terbentuk yaitu ferit kasar atau ferit kasar disertai 

perlit bergantung pada kadar karbon dan paduan pada baja (Kurtz, 

2015; Suratman, 1994). 
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Berikut ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan dengan 

menggunakan metode annealing. Percobaan dilakukan pada spesimen 

baja tahan karat austenitik 316L. Tahap awal pada percobaan ini 

adalah dengan melakukan pengujian komposisi kimia menggunakan 

mesin Bruker Q4 Tasman. Proses perlakuan panas yang dilakukan 

pada 900 ℃ , 1000 ℃ , 1100 ℃ dan 1200 ℃ dan waktu tahan pada 30 

s, 60 s, 120 s, 240s dan dilanjutkan pada pendinginan pada suhu 

kamar. Berdasarkan penelitian ini didapat hasil bahwa ukuran butir 

baja tahan karat 316L meningkat seiring dengan penambahan 

temperatur dan waktu tahan pada saat proses perlakuan panas. Grafik 

hubungan antara ukuran butir dan waktu tahan menunjukkan pada 

temperatur 900℃, 1000℃, dan 1100 ℃ ukuran butir semakin 

meningkat dan pada perlakuan pada temperatur 1200 ℃ ukuran butir 

meningkat secara signifikan, dapat di simpulkan pada suhu lebih dari 

atau sama dengan 1200 ℃ pertumbuhan butir menjadi abnormal. 

Perkembangan butir austenit dalam baja paduan mikro dikendalikan 

oleh konstituen yang berbeda, dalam hal ini melibatkan faktor suhu 

dan waktu austenisasi, riwayat pekerjaan panas, komposisi kimia, 

ukuran butir awal dan rentang pemanasan pada suhu austenisasi (Mat 

et al., 2021). 

 

2.6.3 Tempering 

 

Pada umumnya metode tempering digunakan setelah dilakukan proses 

quenching pada baja. Prosesnya yaitu dengan memanaskan baja pada 

temperatur eutectoidnya yaitu pada 727℃. Hal ini dilakukan karena 

pada proses quenching masih terdapat austenit sisa dan austenit sisa 

ini dapat menyebabkan adanya tegangan dalam pada baja dan 

membuat baja menjadi mengalami kegagalan mekanik (Kurtz, 2015). 
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Berikut ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan dengan judul 

“Effect of tempering temperature and time on the corrosion behaviour 

of 304 and 316 austenitic stainless steels in oxalic acid”. Percobaan 

dilakukan pada sampel baja tahan karat tipe 304 dan 316 yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari temperatur temper dan 

waktu perlakuan panas dalam medium asam oksalat terhadap sifat 

resistensi korosi pada baja tahan karat 304 dan 316 dengan 

menggunakan metode perhitungan weight loss. Baja tahan karat 

merupakan jenis baja yang memiliki sifat resistensi yang tinggi 

terhadap korosi akan tetapi terdapat juga beberapa faktor yang 

mempengaruhi laju korosi dan sifat resistansi pada baja tahan karat 

yaitu sifat alami, paduan kimia, perlakuan panas, dan juga dipengaruhi 

oleh lingkungan. Menunjukkan hasil bahwa laju korosi pada baja 

tahan karat tipe 304 dan 316 meningkat seiring dengan meningkatnya 

temperatur perlakuan panas dan lama waktu tempering, yang 

disebabkan oleh presipitasi karbida pada batas butir kedua logam 

tersebut. Baja tahan karat tipe 304 lebih rantan terhadap korosi 

dibandingkan dengan baja tahan karat tipe 316 dikarenakan 

kandungan unsur molibdenum yang terdapat pada 316. Struktur mikro 

pada kondisi temper terdiri dari fase karbida yang tidak merata dan 

austenit yang tertahan sehingga dapat menyebabkan efek galvanik 

ketika direndam pada media asam oksalat (Afolabi et al., 2011). 

 

2.6.4 Hardening 

 

Merupakan metode perlakuan panas yang bertujuan untuk 

meningkatkan kekerasan dari benda kerja. Proses perlakuan yaitu 

dengan memanaskan baja sampai ke temperatur pengerasannya 

(temperatur austenisasi), pada temperatur ini biasanya ditahan hingga 

waktu tertentu kemudian dilakukan proses quenching (proses 

pendinginan dengan laju yang sangat tinggi) agar didapat kekerasan 
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yang diinginkan. Pemanasan hingga temperatur austenisasi bertujuan 

untuk melarutkan sementit kedalam austenit kemudian dilanjutkan 

dengan proses quenching, pada tahap ini kemudian karbon yang 

terperangkap akan menyebabkan tergesernya atom-atom dan 

membentuk struktur body center tetragonal (Suratman, 1994). 

 

Berikut ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan dengan judul 

“Interstitial Hardening of Type 316L Stainless Steel to Improve 

Corrosion Resistance and Mechanical Properties”. Percobaan 

dilakukan pada jenis baja tahan karat 316L yang bertujuan untuk 

meningkatkan resistansi korosi dan sifat mekanik. Pada proses 

perlakuan panas nya dilakukan pada suhu (450℃ - 500℃) dengan 

tujuan untuk menghindari pembentukan kromium karbida pada suhu 

tinggi (~950℃) yang dapat menguras kromium dari struktur mikro 

baja (“sensitisasi”), dan secara signifikan dapat mengurangi 

ketahanan terhadap korosi. Metode penelitian ini mengandalkan 

kinetika paraequilibrium yang mengacu bahwa zat subtitusi seperti Cr 

dan Ni yang berdifusi lebih lambat dibandingkan zat terlarut 

interstisial seperti karbon. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa 

perlakuan IH secara signifikan meningkatkan kekerasan, kekuatan 

tarik, dan korosi celah, kelelahan, tarik, dan ketahanan dari baja tahan 

karat tipe 316L yang diberi perlakuan dibandingkan dengan paduan 

yang tidak diberi perlakuan. Data penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa baja tahan karat tipe 316L yang diolah dengan IH memberikan 

peningkatan kekerasan, potensi inisiasi korosi celah (600 mV), dan 

ketahanan setidaknya peningkatan 10 kali lipat (Natishan et al., 2012). 

 

Adaupun penelitian proses hardening yang dilakukan setelah proses 

annealing dengan judul “Hardening after annealing in 

nanostructured 316L stainless steel”. Percobaan dilakukan pada 

spesimen baja tahan karat 316L dengan komposisi kimia baja tahan 

karat 316L komersial yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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16,47% Cr, 10,1% Ni, 1,97% Mo, 0,03% C, 0,53% Si, 1,42% Mn, 

0,244% Co, 0,146% Cu, 0,03% W , 0,01% Nb, 0,03% P, 0,005% S 

dan sisanya adalah Fe (dalam % massa). Cold rolling dilakukan pada 

suhu kamar. Struktur mikro dari baja tahan karat 316L dianggap 

sebagai struktur yang heterogen, yaitu butiran kasar pipih yang diapit 

di antara campuran butiran nano dan kembaran nano. Sampel 

berstruktur nano dianil pada temperatur 200℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃, 

600 ℃ dan 650 ℃ selama 5 jam. Berdasarkan data yang diperoleh 

pada gambar maka dapat disimpulkan bahwa efek pengerasan yang 

kuat yang disebabkan oleh anil ditemukan dalam sampel baja tahan 

karat CR 83% 316L untuk pertama kalinya. Ketika anil pada 400-C 

selama 5 jam, kekuatan luluh dan HV meningkat menjadi 1720 MPa 

dan 530 HV dibandingkan dengan 1400 MPa dan 466 HV pada 

pasangan CR 83. Penyelidikan menunjukkan bahwa kekuatan luluh 

dan kekerasan Vickers dari sampel baja tahan karat 316L memiliki 

hubungan linier dengan Vα' .Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat 

bahwa parameter anil memiliki peran yang signifikan dalam 

menentukan kekerasan baja tahan karat 316L. Tingkat kekerasan 

optimum berada pada suhu 400℃ dan kemudian berbalik menurun 

saat melewati suhu 400℃ (Zhou et al., 2020). 

 

2.6.5 Cyclic Heat Treatment 

 

Cyclic heat treatment merupakan salah satu metode perlakuan 

perlakuan panas yang lebih ekonomis dan tergolong mudah untuk 

dilakukan yaitu dengan cara menaikkan temperatur pada temperatur 

austenisasi baja kemudian ditahan pada waktu yang ditentukan lalu 

dilakukan proses penurunan temperatur pada waktu yang ditentukan 

dan dinaikkan lagi (siklus) dilakukan secara berulang sesuai siklus 

yang ditentukan kemudian dilanjutkan pada proses qunching. Tujuan 
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perlakuan panas ini adalah untuk meningkatkan nilai kekerasan dan 

juga ketangguhan dari material uji.  

 

Adapun metode pengerasan (hardening) yang lainnya yaitu dengan 

melakukan perlakuan panas secara siklik yaitu penelitian dengan judul 

“Effects of Cyclic Heat Treatment on Microstructure and Mechanical 

Properties of 13%Cr-4%Ni Martensitic Stainless Steel”. Berdasarkan 

data yang diperoleh dapat diamati struktur morfologi dari spesimen, 

hasil karakterisasi spesimen dan sifat mekanik spesimen baja tahan 

karat tipe 13-4.  

 

Cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan baja tahan 

karat martensitik terhadap oksidasi pada suhu tinggi adalah dengan 

mengubah komposisi kimia yang terkandung pada baja. Tingkat kadar 

kromium yang berbeda juga menentukan ketahanan pada suhu 

temperatur yang berbeda untuk kadar kromium yang kurang dari 18% 

pada umumnya tahan untuk suhu dibawah 816 ℃ dan untuk rentang 

18% hingga 20% umumnya digunakan pada temperatur 982℃. Kadar 

kromium yang baik untuk scaling dan oksidasi adalah mencapai 25% 

(Anwar dkk., 2019).  Berdasarkan data hasil mikrograf optik dan SEM 

dari spesimen yang diperoleh menunjukkan adanya bilah martensit, 

koloni delta ferit yang memanjang maupun pecahan dari delta ferit, 

pada perlakuan dengan TCHT-850 pada mikrostrktur didapat 3 

wilayah yaitu Fully Dissolved Martensite (FDM), Partially Dissolved 

Martensite (PDM) dan juga sedikit ferit yang terfragmentasi, pada 

perlakuan TCHT-950 menunjukkan terbentuknya dua wilayah pada 

struktur mikro yaitu yaitu fully dissolved fine martensite (FDFM), dan 

ferit yang sedikit terfragmentasi, dan pada perlakuan TCHT-1050 

menunjukkan dua wilayah pada struktur mikro yaitu FDM dan ferit 

yang terfragmentasi. Pada analisis XRD menunjukkan hasil yang 

beragam hasil XRD untuk spesimen (13-4 ASR) menunjukkan adanya 

keberadaa fasa delta ferit (BCC), fasa martensit (BCT) dan fasa 
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austenit (FCC) yang tertahan. Intensitas austenit yang rendah pada 

puncak sehingga fase austenit dalam 13-4 ASR dapat diabaikan. Pada 

spesimen TCHT-850 diamati tidak mengandung fasa austenit (FCC), 

akan tetapi mengandung fasa martensit (BCT) dan ferit (BCC). Pada 

spesimen TCHT-950 fasa ferit mengalami pengurangan, dikarenakan 

puncak ferit (211) dari TCHT-950, dan (310) dari TCHT-950 dan 

TCHT-1050 menghilang. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa duktilitas baja saat ini tergantung pada jumlah austenit dan 

delta-ferit yang tertahan, ukuran blok, dan ukuran bilah tetapi dalam 

mode kebalikan dari kekerasan dan UTS. Berdasarkan data diperoleh 

bahwa kekerasan mikro tertinggi (437 HV) diperoleh pada fase 

martensit spesimen TCHT-1050 untuk kekerasan curah tertinggi pada 

TCHT-950 (413 HV). Sedangkan nilai UTS tertinggi pada 1317 Mpa 

dan daktilitas 25% dicapai pada TCHT-950. Sehingga spesimen 

TCHT-950 memperoleh kombinasi UTS, kekerasan dan daktilitas 

yang terbaik. Perlakuan siklik TCHT dapat menjadi solusi terbaik 

untuk meningkatkan sifat mekanik (UTS, kekerasan dan keuletan) 

dibanding dengan metode lain (Singh and Nath, 2020). 

 

Adapun penelitian yang melakukan perlakuan panas secara siklik 

dengan judul “Effect of cyclic heat treatment parameters on the grain 

refinement of Ti–48Al–2Cr–2Nb alloy”. Menunjukkan adanya 

peningkatan nilai kekerasan dan keuletan pada material uji yang 

disebabkan oleh penghalusan struktur butir yang terbentuk akibat 

perlakuan panas secara siklik. Peningkatan nilai kekerasan adalah 

sekitar 100 HV yaitu dari sekitar 250 HV hingga 350 HV (Kościelna 

& Szkliniarz, 2009). 
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2.8 Karakterisasi 

 

Karakterisasi spesimen ataupun sample merupakan bagian penting dalam 

menganalisis suatu material, hal ini bertujuan untuk mengetahui unsur 

penyusun material sebelum dan setelah dilakukan perlakuan panas. Adapun 

beberapa karakterisasi spesimen yang digunakan yaitu Karakterisasi XRF, 

XRD, dan SEM-EDS (Nayak and Singh, 2007). 

 

2.8.1 X-ray Flourescence (XRF) 

 

X-ray Flourescence (XRF) merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk menganalisa unsur penyusun suatu bahan menggunakan 

radiasi sinar-X yang diserap dan dipantulkan oleh sampel. Akan 

tetapi, XRF tidak berfungsi dalam orde yang kecil dan kebanyakan 

dipakai untuk analisa bahan dengan bagian yang lebih besar. Pada 

umumnya metode ini digunakan dalam menganalisis suatu unsur dari 

bahan batuan, mineral, dan sedimen (Fitton, 1997). Analisis ini 

dilakukan berdasarkan identifikasi dan pembagian karakteristik 

sinar-X yang terjadi akibat efek fotolistrik. Efek ini berlangsung 

karena adanya elektron dalam atom target pada sampel yang 

terpapar sinar berenergi tinggi. Metode XRF bukan merupakan 

metode yang destruktif sehingga dalam penggunaannya tidak akan 

merusak sample (Solovyov, 2000). Metode ini memperoleh dua jenis 

hasil berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada hasil 

analisis kualitatif diperlihatkan oleh pucak spektrum yang 

menggantikan jenis unsur sesuai dengan energi sinar-X 

karakteristiknya, namun pada hasil analisis kuantitatif  didapatkan 

melalui perbandingan antara intensitas sampel dengan standar 

(Saksono, 2002).  

Karakterisasi menggunakan metode XRF (X-Ray Flourescence) 

bertujuan untuk mengetahui komposisi unsur yang terkandung pada 
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spesimen uji (Nayak and Singh, 2007). Data yang dihasilkan pada 

metode ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Kelemahan dari 

metode ini adalah tidak dapat mengetahui unsur yang saling 

berikatan dan unsur yang kompleks. Skema proses XRF terlihat pada 

Gambar 2.8 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2.8 Ilustrasi X-Ray Flourescence (Munasir dkk., 2012). 

 

2.8.2  X-ray Diffractometer (XRD) 

 

Pada baja tahan karat karakterisasi XRD dilakukan untuk 

mengetahui intensitas fasa yang muncul ataupun perbedaan fasa 

yang terbentuk pada material baja tahan karat (Setyowati dan 

Widodo, 2017). Analisa data kualitatif hasil XRD dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil data secara manual dengan hasil 

data JCPDF yang didapat dari program komputer PCPDWIN 

(Amahoru et al., 2010). Ada tiga komponen dasar pada XRD adalah 

sinar- X, wadah sampel, dan detektor yang terdapat pada lingkaran 

yang sejajar dengan lingkaran fokus. Umumnya komponen utama 

penyusun alat XRD terbagi menjadi tiga yang terdiri dari tempat 

objek, tabung sinar-X, dan detektor sinar-X (Pratapa, 2004).  

 

XRD (X-Ray Diffraction) merupakan metode karakterisasi yang 

digunakan untuk menganalisis fase yang terdapat pada spesimen uji. 



29 

 

 

 

Data yang diperoleh yaitu berupa grafik kristal dan juga unsur 

pendukungnya. Prinsip kerja XRD secara sederhana yaitu X-Ray 

tube memancarkan gelombang infrared kemudian pancaran 

gelombang tersebut menyentuh spesimen dan dipantulkan kemudian 

di tangkap oleh detector pada mesin XRD untuk diubah menjadi 

bentuk data (Kishor et al., 2016). Dalam hasil data menggunakan 

metode XRD juga dapat menjadi pertimbangan untuk analisis pada 

data SEM begitu juga sebaliknya. Ilustrasi difraksi sinar-X dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini  (Rahmiyati, 2019). Pada Gambar 

2.9 menunjukkan skema pengujian XRD. 

 

Gambar 2.9   Ilustrasi Difraksi Sinar-X (Bragg, 1950) 

 

Berdasarkan ilustrasi diatas merupakan cara sederhana difraksi sinar-

X dimana tabung sinar-X mengeluarkan sinar-X yang difokuskan dan 

mengenai  sampel oleh pemfokus kemudian detektor segera bergerak 

sepanjang lintasannya untuk merekam pola difraksi sinar-X. 

 

2.8.3 Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy (SEM-EDS) 

 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah sebuah mikroskop 

elektron dengan perbesaran tinggi yang merepresentasikan 

permukaan suatu material atau sampel dengan menggunakan 
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pemindaian oleh pancaran elektron. Fungsi utama karakterisasi 

menggunakan metode SEM mirip dengan fungsi mikroskop yaitu 

untuk melihat benda yang makroskopis untuk diamati secara 

mikroskopis. Perbedaan umum antara keduanya antaralain 

karakterisasi menggunakan metode SEM tidak menggunakan lensa 

saat pengoperasiannya melainkan menggunakan elektron, 

karakterisasi menggunakan metode SEM dapat menyentuh hingga 

skala nano sedangkan mikroskop hanya sampai mikro, metode SEM 

tidak bergantung pada cahaya dalam proses pengamatan spesimen 

sedangkan mikroskop butuh cahaya, dan karakterisasi 

menggunakan metode SEM dapat menganalisis unsur sedang 

mikroskop tidak (Kahsyap and Tangri, 1992). Sementara itu, Energy 

Dispersive X-Ray Spectroscopy atau EDS merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk mengetahui unsur yang terkandung pada 

sample melalui pancaran elektron yang ditembakkan mesin SEM 

pada sample uji. Pada hakikatnya metode EDS hampir sama dengan 

metode XRF namun EDS pada mesin SEM dapat dilakukan pada 

daerah yang relatif kecil (titik) selain itu fungsi lainnya adalah dapat 

mengetahui sebaran unsur (maping) pada sample (Viklund, 2008). 

Pada Gambar 2.10 menunjukkan skema uji alat SEM. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Skema alat uji SEM (Alam, 2012). 
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Prinsip kerja SEM pertama memasukkan sample ke dalam chamber 

yang tersedia, setelah itu chamber pada alat uji SEM akan di vaccum, 

pada chamber juga terdapat beberapa komponen. Komponen 

thermionic katoda yang terdiri dari (electron gun dan electron beam) 

melewati anoda sehingga terjadi lompatan elektron dari katoda 

menuju anoda akibatnya elektron tersebar kearah spesimen, akan 

tetapi sebaran elektron masih harus difokuskan kearah spesimen 

dengan komponen magnetic lens, setelah itu akan difokuskan lagi 

elekron yang disebar ke titik yang hendak dilakukan scanning 

menggunakan komponen elektromagnetic deflection. Elektron yang 

tertembak ke spesimen dinamakan dengan primary elektron, primary 

elektron yang terpapar ke spesimen akan membentuk secondary 

elektron, kemudian secondary elektron akan di deteksi oleh 

komputer kemudian di proses hingga menghasilkan gambar 

scanning yang ditampilkan pada layar LCD (Alam, 2012). 

 

 

2.8.4 Uji Kekerasan 

 

Sifat keras dalam dunia material merupakan salah satu sifat yang 

sangat penting karena pada umumnya, karakteristik material yang 

keras memiliki ketahanan deformasi, dan untuk material logam sifat 

keras merupakan indikator ketahanan pada saat terjadinya deformasi 

plastik maupum permanen. Menurut para insinyur perancang dan 

orang yang ahli dalam dunia mekanika pengujian bahan, kekerasan 

merupakan tolak ukur ketahanan terhadap lekukan dan juga 

kekerasan dapat diartikan sebagai ukuran kemudahan dan kuantitas 

khusus yang memberikan informasi mengenai kekuatan dan 

perlakuan panas dari suatu logam (Subarkah, 2018). 

 

Mikro Vickers merupakan salah satu metode untuk mengetahui 

kekerasan material, metode ini menggunakan indentor intan yang 



32 

 

 

 

berbentuk piramida dengan bagian dasar persegi dan sudut puncak 

136° dan diberikan kuat tekan F kepada material uji. Nilai hasil uji 

kekerasan Vikers (VHN) dapat didefinisikan sebagai beban dibagi 

luas permukaan lekukan atau bekas indentasi piramida. Adapun 

dalam pengujian mikro Vickers digunakan variasi beban sebesar 25, 

50, 100, 200, 300, 500, dan 1000 gramforce, hal ini bergantung pada 

jenis material yang hendak diuji. Luasan permukaan lekukan bekas 

indentasi dimulai dari menghitung diagonal d1 dan d2 dari bekas 

yang tertinggal. Nilai bilangan kekerasan menggunakan metode 

kekerasan Vickers (HV) dihitung pada persamaan 1 sebagai berikut : 

 

 VHN = 
𝐹

𝐴
  =  

2.𝐹.sin
𝜃

2

𝑑2                  (1)    

 

VHN menunjukkan nilai satuan nilai kekerasan Vickers Hardness 

Number (HV), F adalah gaya beban yang diberikan kgf atau gf, A 

adalah luas area indentasi 𝑚𝑚2 atau µ𝑚2, Θ merupakan sudut 

Indentor (136°), dan d adalah panjang diagonal bekas indentasi (mm 

atau µm). Pada Gambar 2.11 menunjukkan indentasi pada pengujian 

Vikers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.11  Indentasi Vickers (Fitriyanto, 2014). 
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Pada Tabel 2.2 menujukkan indentor uji kekerasan pada metode 

Rockwell. 

Table 2.2 Table uji kekerasan metode Rockwell (Wahyuni dkk., 2014) 

SIMBOL INDENTER BEBAN MAJOR (kg) 

A Intan 60 

B Bola 1/16 inch 100 

C Intan 150 

D Intan 100 

E Bola 1/8 inch 100 

F Bola 1/16 inch 60 

G Bola 1/16 inch 150 

H Bola 1/18 inch 60 

K Bola 1/18 inch 150 

 

Perbedaan umum dari mikro hardness dan makro hardness yang 

paling utama terletak pada beban yang digunakan. Pada mikro 

hardness menggunakan beban antara 1 sampai 1000 gram force, 

sedang pada makro hardness menggunakan beban hingga lebih dari 

1000 gram force. Pada metode Rockwell baik pada skala A, B, C, D 

akan membuat bekas indentasi yang lumayan besar, berdasarkan hal 

itu uji Rocwell hanya dikhususkan untuk benda benda yang 

mempunyai ketebalan lebih besar dari 0,040 inci. Pada uji Brinell 

dikhususkan untuk benda yang memiliki ketebalan material tidak 

boleh kurang dari 0,125 inci. Pada metode Rockwell buatan dengan 

beban yang tidak lebih dari 30 gram digunakan material yang 

memiliki ketebalan 0,025 inci dan pada pengujian dengan beban 15 

gram dapat diaplikasikan pada material yang memiliki ketebalan 

0,015 inci. Pada pengujian material yang memiliki ketebalan lebih 

tipis dari ini harus menggunakan metode mikro Vickers. 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2021 

bertepatan di Jl. Ir. Sutami, Serdang, Kec. Tj. Bintang, Kabupaten Lampung 

Selatan, Lampung (0721-350055). Penelitian dilakukan di laboratorium heat 

treatment untuk proses perlakuan panas sampel serta proses pemotongan baja 

serta mounting, dan dalam penelitian ini juga menggunakan laboratorium 

analisa kimia yang dimana sampel yang telah diberi perlakuan panas dan di 

mounting dilanjutkan pada lab ini dengan tujuan untuk proses grainding dan 

polishing serta  karakterisasi pada sampel spesimen uji. Gedung B digunakan 

untuk melakukan meeting dan presentasi kemajuan. Laboratorium 

hidrometalurgi digunakan untuk melakukan proses etsa pada material uji.  

 

3.2   Alat dan Bahan 

 

Alat yang akan digunakan pada proses penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Furnace IWATA 

Pada Gambar 3.1 menunjukkan muffle furnance dengan merk IWATA 

yang digunakan pada proses penelitian.
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Gambar 3.1 Furnance IWATA 

 

Furnance ini digunakan untuk melakukan pemanasan pada sampel uji. 

Pada furnance ini mampu memanaskan material hingga suhu 1400℃, 

mampu menahan pada suhu tertentu namun kekurangannya tidak adanya 

alaram dan tidak dapat mengatur waktu penahanan dalam proses 

pemanasan. 

 

2. XRD merk PANalytical tipe E'xpertPro 

Pada Gambar 3.2 menunjukkan mesin XRD yang digunakan pada proses 

penelitian. 

 

Gambar 3.2 XRD merk PANalytical tipe E'xpertPro 

 

Tabel 3.1 menunjukkan spesifikasi pada alat XRD yang digunakan 

pada proses penelitian. 
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Tabel 3.1 Spesifikasi alat XRD 

Merk Tipe Model Sumber 

X-Ray 

Detektor 

PANalytical X’Pert3 Powder 

 

Floor 

stand 

machine 

Cu 

 

X’Celerator 

 

Alat XRD digunakan untuk mengidentifikasi fasa yang terbentuk pada 

sampel uji. Pada BPTM-BRIN sendiri menggunakan alat XRD tipe 

X’Pert3 Powder dengan beberapa fitur yaitu, Holder sampel bubuk 

bervariasi (massa 0.05 g – 1 g); mode operasi XRD untuk sampel bubuk 

dan padatan; mode operasi XRR untuk sampel lapisan tipis; mode operasi 

SAXS untuk sampel bubuk nanopartikel atau nanopori membran; 

software Highscore plus untuk mengolah data XRD dengan basis data 

ICSD dan ICDD PDF-2 2018; software X-Ray Reflectivity untuk 

mengolah data XRR; dan software easySAXS untuk mengolah data 

SAXS. 

 

3. XRF portable merk INNOV-X 

Pada Gambar 3.3 menunjukkan alat uji XRF yang digunakan. 

 

Gambar 3.3 XRF portable merk INNOV-X 

 

Pada Tabel 3.2 menunjukkan spesifikasi alat uji XRF yang digunakan. 
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Tabel 3.2 Spesifikasi alat XRF 

Basic Specification 

Weight : 2.625 lbs. (base wt.) 3.375 lbs [1.6 kg] with batteries. 

Power : Li-ion batteries, rechargeable. Powers analyzer and iPAQ simultaneously. AC adapter 

optional. 

Number of Elements : Standart package includes 20 elements. 

Standart Elements : Pb, Cr, Hg, Cd, Sb, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Sn, Ag, As, Se, Ba, Co, Zr, Rb. 

Common additions : W, Br, Tl. 

Display Screen : Color, high resolution touchscreen. Variable brighteness provides easy viewing 

in all ambient lighting conditions. 

Processor : Intel 400 MHz Strong Arm processor or higher. 

Oprating System : Microsoft Windows CE (portable system) or Windows (PC-based). Software 

Modes: Soil, Filter/Wipes, Empirical, Others available upon request. 

 

Alat uji XRF merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi 

komposisi unsur dari material uji. Hasil data berupa data kuantitatif dan 

data kualitatif berupa jenis unsur dan presentase dari unsur. 

 

4. Polishing machine Merk Unipol-1210 

Pada Gambar 3.4 menunjukkan alat polishing machine yang digunakan. 

 

Gambar 3.4 Polishing machine Merk Unipol-1210 
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Pada Tabel 3.3 menunjukkan spesifikasi alat polishing machine yang 

digunakan. 

Tabel 3.3 Spesifikasi polishing machine 

Power AC 110V and 208-240V (50/60Hz) switchable for 

worldwide operation. 

Motor 300 W high torque DC motor with one year 

warranty 

Features • Digital control panel with "touch button" 

operation  

• Water resistance. 

• 12" Aluminum master plate with magnetic 

pad and steel buffer sheet for an easy 

diamond plate and sandpaper replacement. 

 

Variable Speed 50 - 600 RPM with digital display 

Emergemcy 

stop 

Emergency stop possible 

Dimensions 600 L x 460 W X 280 H (mm) 

Net weight 32 kg 

 

Mesin polishing biasanya digunakan untuk melakukan grinding pada 

sampel uji dan proses polishing untuk menghaluskan permukaan 

spesimen. Di BPTM-BRIN sendiri menggunakan kertas amplas grid 

240, 400, 600, 800, 1000, dan 1200. Dan larutan polishing yang 

digunakan adalah larutan TiO2. 
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5. Microhardness Vickers merk Zwick Roell 

Pada Gambar 3.5 menunjukkan alat uji kekerasan micro Vickers yang 

digunakan. 

 

Gambar 3.5 Microhardness vickers merk zwick roell 

 

Microhardness Vickers digunakan untuk melakukan pengujian nilai 

kekerasan dari material uji. Rentang beban standar yang berkisar dari 

10g hingga 62,5 kgf meningkat secara signifikan rentang aplikasi 

penguji kekerasan dan diterapkan melalui kontrol loop tertutup. Alat 

juga dilengkapi dengan kamera 10 Mpix dalam kombinasi dengan zoom 

3 langkah memunginkan berbagai aplikasi dengan sejumlah kecil lensa. 

 

6. SEM-EDS merk Quatro Thermo Scientific 

Pada Gambar 3.6 menunjukkan alat SEM-EDS yang digunakan. 

 

 

Gambar 3.6  SEM-EDS merk Quatro Thermo Scientific 
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Pada Tabel 3.4 menunjukkan spesfikasi resolusi dari alat SEM-EDS. 

Tabel 3.4 Spesifikasi resolusi dari SEM-EDS merk Quatro Thermo 

Scientific 

High-Vacuum 

Imaging 

Low-Vacuum 

Imaging 

ESEM 

• 0.8 nm @ 30 kV 

(STEM) 

• 1.0 nm @ 30 kV 

(SE) 

• 2.5 nm @ 30 kV 

(BSE) 

• 3.0 nm @ 1 kV 

(SE) 

• 1.3 nm @ 30 kV 

(SE) 

• 2.5 nm @ 30 kV 

(BSE) 

• 3.0 nm @ 1 kV 

(SE) 

 

• 1.3 nm @ 30 

kV (SE) 

 

 

SEM-EDS digunakan untuk mengetahui morfologi yang terbentuk pada 

material uji baik berupa batas butir maupun struktur butir yang terbentuk 

pada material uji. Dilengkapi dengan pendeteksi EDS yang berfungsi 

untuk mengetahui elemen unsur yang terbentuk pada material uji.  

 

7. Baja tahan karat tipe 316 

Pada Gambar 3.7 menunjukkan spesimen baja tahan karat 316 yang 

digunakan pada penelitian. 

 

 

Gambar 3.7 Baja tahan karat 316 
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8. Larutan etsa 

Larutan etsa yang digunakan adalah larutan etsa asam untuk sampel 

dengan kode 1, 2 dan 3 (penentuan siklik optimum) digunakan larutan 

37 ml etanol, 1 gr picric acid, dan 2 ml HCl. Untuk sampel R3 (raw 

material baja 316) digunakan larutan asam klorida dengan komposisi 7 

ml aquadest tingkat 1, 20 ml HCl, dan 1 ml H2O2. 

 

9. Kertas amplas 

Pada Gambar 3.8 menunjukkan kertas amplas yang digunakan pada 

polishing machine. 

 

 

Gambar 3.8 Kertas amplas 

 

Kertas amplas yang digunakan adalah grid 120, 400, 600, 800, 1000, dan 

1200. Kertas amplas ditempelkan pada pad yang terdapat pada mesin 

polishing yang kemudian dapat dikonekkan pada rotor di mesin polishing 

sehingga kecepatan grinding dapat diatur. 
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3.2 Prosedur Penelitian 

 

3.3.1 Perlakuan panas  

 

Perlakuan panas pertama adalah untuk menentukan siklus optimum 

dalam meningkatkan nilai kekerasan yaitu dilakukan perlakuan panas 

menggunakan siklus 3, 5, dan 7. Setelah berhasil menentukan siklik 

optimum dilanjutkan dengan melakukan perlakuan panas dengan 

menggunakan metode carburizing pada temperatur 550, 750 dan 950 

oC dengan waktu tahan 40 menit kemudian di quenching menggunakan 

media es. Pada Gambar 3.9 menunjukkan prosedur perlakuan panas 3 

kali siklus dengan sumbu-x sebagai waktu tahan dan sumbu-y sebagai 

temperatur. 

 

 

Gambar 3.9 Perlakuan panas menggunakan 3 kali siklik 
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Pada Gambar 3.10 menunjukkan prosedur perlakuan panas 5 kali siklus 

dengan sumbu-x sebagai waktu tahan dan sumbu-y sebagai temperatur. 

 

 

Gambar 3.10 Perlakuan panas menggunakan 5 kali siklik 

 

Pada Gambar 3.11 menunjukkan prosedur perlakuan panas 7 kali siklus 

dengan sumbu-x sebagai waktu tahan dan sumbu-y sebagai temperatur. 

 

 

Gambar 3.12 Perlakuan panas menggunakan 7 kali siklik 
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Langkah dalam melakukan perlakuan panas adalah sebagai berikut. 

a. Pada tahap preparasi sample yaitu dilakukan proses pemotongan 

baja. 

b. Setelah itu baja tahan karat diberikan perlakuan panas secara siklik 

dengan variasi frekuensi siklus 3, 5, dan 7 kali dengan suhu 950 oC 

dengan waktu tahan 200 detik. 

c. Material dipanaskan hingga mencapai suhu austenisasi 950 oC. 

d. Dilakukan penahanan selama 200 detik. 

e. Setelah ditahan temperatur diturunkan 100 oC hingga mencapai 850 

oC. 

f. Kemudian dinaikkan kembali hingga suhu 950 oC.  

g. Dilakukan hingga jumlah siklik yang ditentukan. 

h. Material di quenching pada media air. 

 

3.3.2 Preparasi sampel 

 

Langkah dalam melakukan penelitian ini dimulai pada tahap preparasi 

sample baja tahan karat 316.  

a. Proses mounting pada spesimen yang telah diberi perlakuan 

panas. 

b. Proses grinding pada hasil mounting menggunakan amplas 

dengan grid 120, 400, 600, 800, 1000 dan 1200. 

c. Setelah dilalakukan proses grinding dilanjutkan dengan 

melakukan proses polishing menggunakan titanium okside TiO2. 

 

3.3.3 Proses etsa  

 

Pada spesimen yang telah dipolishing dilakukan proses etsa untuk 

membuka struktur butir dari sampel.  

a. Pada sample R3 (raw material baja tahan karat tipe 316) dilakukan 
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etsa menggunakan larutan 7 ml aquades tingkat 1, 20 ml HCl, dan 

1 ml H2O2. 

b. Kemudian digunakan metode swab dibiarkan selama 30 detik. 

c. Setelah itu di celupkan ke etanol lalu dikeringkan.  

d. Pada sample 1, 2, 3 (yang telah diberi perlakuan panas) dilakukan 

etsa menggunakan larutan 37 ml etanol, 1 gr picric acid, dan 2 ml 

HCl. 

e. Kemudian spesimen di immersion (celup) selama 40 detik 

f. Setelah itu di celupkan di larutan etanol dan di keringkan. 

 

3.3.4 Karakterisasi microhardness Vickers 

 

Setelah dilakukan proses etsa dilanjutkan dengan karakterisasi 

material yaitu pada sampel R3 (raw material baja tahan karat 316) dan 

siklus 3, 5, dan 7 (perlakuan panas 950 oC dengan waktu tahan 200 

detik). Uji kekerasan juga dilakukan pada sampel perlakuan panas 

pada siklik optimum dengan menggunakan metode carburizing pada 

temperatur 550 oC pada waktu tahan 40 menit, temperatur 750 oC pada 

waktu tahan 40 menit, dan temperatur 950 oC pada waktu tahan 40 

menit yang di quenching menggunakan media es. Berikut ini prosedur 

dalam melakukan pengujian mikro Vickers. 

a. Langkah pertama dalam melakukan pengujian adalah dengan 

menghidupkan komputer dan alat uji. 

b. Kemudian menentukan jumlah titik uji dan beban yang 

digunakan. 

c. Setelah itu menentukan wilayah yang ingin diindentasi. 

d. Setelah melakukan indentasi nilai uji kekerasan akan muncul pada 

layar komputer. 

e. Matikan komputer dan bereskan setelah digunakan. 
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3.3.5 Karakterisasi XRF 

 

Karakterisasi XRF dilakukan untuk mengetahui komposisi unsur dari 

baja tahan karat tipe 316 maka dari itu hanya dilakukan pengujian pada 

raw material saja. Berikut ini prosedur dalam melakukan uji 

karakterisasi XRF. 

a. Menyiapkan sampel uji berupa sampel R3 (raw material baja 

tahan karat 316) 

b. Melakukan pengaturan pada alat uji XRF portabel untuk di setting 

pada pengujian logam dan alloy. 

c. Tembakkan alat pada spesimen uji. 

d. Hasil berupa data kuantitatif dan kualitatif akan muncul pada 

layar. 

 

3.3.6 Karakterisasi XRD 

 

Karakterisasi XRD digunakan untuk menentukan fasa yang muncul 

pada spesiemen. Dalam penelitian ini pengujian XRD digunakan 

untuk menguji sampel R3 (raw material baja tahan karat 316) dan 

siklus 3, 5, dan 7 (perlakuan panas 950 oC dengan waktu tahan 200 

detik). Pengujian XRD juga dilakukan pada data terbaik sampel 

perlakuan panas pada siklik optimum dengan menggunakan metode 

carburizing pada temperatur 550 oC pada waktu tahan 40 menit, yang 

di quenching menggunakan media es. Berikut ini prosedur dalam 

melakukan pengujian XRD. 

a. Pertama adalah menyiapkan spesimen yang akan diuji. 

b. Spesimen uji diletakkan pada tatakan untuk dilakukan pengujian. 

c. Hasil data mentah yaitu berupa intensitas difraksi sinar-X. 

d. Data mentah diolah menggunakan software high score plus. 

e. Setelah fasa dan struktur kristal telah ditentukan data kemudian 

disempurnakan menggunakan software origin. 
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3.3.7 Karakterisasi SEM-EDS 

 

Karakterisasi SEM-EDS bertujuan untuk mengetahui morfologi dan 

struktur mikro yang terbentuk pada sampel uji. EDS sendiri berfungsi 

untuk mengetahui intensitas unsur pada wilayah batas butir pada 

morfologi spesimen uji. Pada penelitian ini pengujian SEM-EDS 

digunakan untuk menguji sampel R3 (raw material baja tahan karat 

316) dan siklus 3, 5, dan 7 (perlakuan panas 950 oC dengan waktu 

tahan 200 detik). Kemudian pengujian SEM-EDS dilakukan pada data 

terbaik pada sampel perlakuan panas pada siklik optimum dengan 

menggunakan metode carburizing pada temperatur 550 oC pada waktu 

tahan 40 menit, yang di quenching menggunakan media es. Berikut ini 

prosedur dalam melakukan pengujian SEM-EDS. 

a. Preparasi material yang hendak diuji. 

b. Memasukkan material pada chamber. 

c. Melakukan vaccum pada chamber menggunakan software kontrol 

pada komputer. 

d. Menentukan morfologi yang hendak dipilih. 

e. Menentukan 3 titik pada wilayah material yang hendak dilakukan 

uji EDS. 

f. Hasil data langsung tertampil pada komputer. 
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Pada Gambar 3.12 menunjukkan diagram alir penelitian pada sampel 

raw material. 

 

 

Mulai

Raw 

Material 

Baja Tahan 

Karat 316

Preparasi Sampel

Uji 

Karakterisasi

XRF dan XRDSEM-EDS
Uji Microhardness 

Vickers

Analisa Data

Selesai

 

 

 

Gambar 3.12 Diagram alir penelitian efek termal hardening dengan perlakuan panas 

siklik terhadap struktur mikro dan sifat mekanis raw material baja tahan 

karat 316 
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Pada Gambar 3.13 menunjukkan diagram alir penelitian dalam 

menentukan jumlah siklus yang memiliki nilai kekerasan optimum. 

 

 

Mulai

Baja Tahan 

Karat 316

Preparasi Sampel

Uji 

Karakterisasi 

Hasil 

XRDSEM-EDS
Uji Microhardness 

Vickers
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Perlakuan Panas Siklik Variasi Frekuensi 

3 Siklus Dengan Suhu 950
o
C Dengan 

Waktu Tahan 200 Detik 

Perlakuan Panas Siklik Variasi Frekuensi 

5 Siklus Dengan Suhu 950
o
C Dengan 

Waktu Tahan 200 Detik 

Perlakuan Panas Siklik Variasi Frekuensi 

7 Siklus Dengan Suhu 950
o
C Dengan 
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Gambar 3.13 Diagram alir optimasi jumlah siklus  
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Pada Gambar 3.14 menunjukkan diagram alir penelitian perlakuan 

panas dengan variasi temperatur 550, 750 dan 950℃ pada siklus 

optimal menggunakan metode carburizing. 
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Media Es

 
 

Gambar 3.14 Diagram alir optimasi suhu 



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

 

Perlakuan siklik dan carburizing pada baja tahan karat 316 telah dilakukan 

untuk melihat pengaruh temperatur dan siklus siklik terhadap kekerasan 

baja. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Komposisi unsur yang terkandung pada baja tahan karat tipe 316 

berdasarkan pengujian XRF adalah unsur karbon 0,08%, silika 0,76%, 

mangan 1,40%, fosfor 0,05%, sulfur 0,03%, nikel 10%, kromium 16,8% 

dan molibdenum 1,40%. 

2. Perlakuan panas pada baja tahan karat 316 dengan suhu 950℃ dan waktu 

tahan 3,3 menit pada 3, 5 dan 7 kali siklus menunjukkan hasil kekerasan 

yang hampir sama. Untuk melihat pengaruh temperature siklik terhadap 

kekerasan baja dipilih perlakuan siklik sebanyak 5 kali siklus. 

3. Pada pengujian temperatur 550, 750 dan 950℃ dan waktu tahan 40 

menit menggunakan 5 kali siklus dan metode carburizing menunjukkan 

kekerasan semakin menurun dengan kenaikan temperatur. 

4. Berdasarkan pengujian SEM-EDS dan optical microscope didapati 

struktur morfologi pada sampel setelah proses carburizing. Ketebalan 

lapisan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur 

carburizing. Kadar karbon yang terkandung mencapai 93,35% pada 

bagian permukaan.
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5. Pada permukaan morfologi baja dengan perlakuan 3, 5 dan 7 kali siklus 

menunjukkan hasil yang hampir sama dimana morfologi menunjukkan 

lebih berkurangnya image fasa berbentuk bulat dibandingkan raw 

material. Fasa berbentuk bulat menandakan fasa austenit namun 

pengurangan fasa tersebut diiringi dengan bertambahnya luas wilayah 

hitam (austenit) pada pengujian 3, 5 dan 7 kali siklus. 

6. Berdasarkan pengujian XRD intensitas fasa yang terbentuk adalah pada 

sampel raw material hanya terbentuk fasa ferit dan austenit. Pada sampel 

pengujian temperature 950 dan waktu tahan 3,3 menit dengan siklus 3, 

5 dan 7 terbentuk fasa ferit, austenit, lapisan kromium oksida (Cr2O3) 

dan besi oksida (Fe3O4). Sedangkan pada pengujian temperatur 

550℃ dan waktu tahan 40 menit menggunakan metode carburizing 

didapati terbentuknya fasa austenit, dan bentuk fasa ferit nikel 

tetragonal. 

 

5.2 Saran   

  

 Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode 

pemanasan siklus dan carburizing pada variasi temperatur rendah 

dibawah 750℃ agar didapati temperatur yang optimal dalam proses 

peningkatan nilai kekerasan baja tahan karat 316 tanpa mengurangi 

kemampuan resistansi terhadap korosi. 

2. Melakukan penelitian menggunakan metode gas carburizing agar difusi 

karbon yang terjadi lebih optimal. 

3. Melakukan peningkatan waktu tahan pada proses pemanasan secara 

siklus dan carburizing agar dapat mengoptimalkan proses difusi karbon 

yang terjadi. 

4. Perlu dilakukan penelitian mengenai cacat kristal untuk mengetahui 

proses yang mempengaruhi difusi karbon yang terjadi pada material baja 

tahan karat 316. 
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