
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Baja AISI 1020 adalah baja karbon rendah yang memiliki harga jual murah 

dibandingkan baja karbon sedang, baja karbon tinggi, dan baja paduan. 

Material ini digunakan sebagai bahan kontruksi umum. Baja AISI 1020 

mempunyai keuletan tinggi dan mudah dibentuk, tetapi kekerasannya 

rendah[1]. Produk baja ini biasanya berbentuk pipa dengan permukaan halus 

(seamless steel) dan digunakan dalam sistem boiler dalam suhu ≥ 300 °C, dan 

tenaga pembangkit pada pipa uap panas.  

 

Pemilihan baja AISI 1020 untuk sistem perpipaan pada pembangkit tenaga 

panas bumi merupakan aspek yang sangat penting dalam pemilihan pipa yang 

harus mendapatkan perhatian khusus. Baja ini rentan terhadap korosi terutama 

bila berada pada lingkungan temperatur tinggi, dan lingkungan yang 

mengandung unsur-unsur kimia seperti klorida dan sulfur [2]. C. J. Wang 

dalam penelitiannya memaparkan bahwa korosi panas yang dilakukan pada 

rentang temperatur 750-850 °C menunjukkan bahwa NaCl mempercepat 

oksidasi Fe-Mn-Al-C paduan, perilaku korosi panas tergantung pada suhu 

lingkungan dan isi dari aluminium dan kromium [3]. Hasil laporan J-Yih Pan, 
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2003, menyampaikan bahwa induksi NaCl dalam proses oksidasi akan 

mempercepat korosi, serta kandungan klorida dalam spesimen akan 

menghambat pembentukan lapisan yang kompax [4]. 

 

Dengan penelitian yang sudah ada, maka untuk menunjang kemampuan 

material baja AISI 1020 penting dilakukan penelitian terhadap perilaku baja 

AISI 1020 yang mengandung klorida (Cl
-
) pada temperatur 700 °C. Karena 

pada temperatur tinggi ketahanan korosi baja akan menurun yang disebabkan 

oleh proses oksidasi akibat interaksi dengan lingkungan yang mengandung 

klor, dalam hal ini NaCl digunakan sebagai media yang mengandung klorida.  

 

Dengan penguraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“PERILAKU OKSIDASI BAJA AISI 1020 PADA TEMPERATUR 700
 

°C DALAM LINGKUNGAN NaCl”. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah  

a. Menentukan laju oksidasi (kp) baja AISI 1020 pada temperatur 700 °C 

dalam lingkungan NaCl. 

b. Mengetahui karakteristik baja setelah dioksidasi . 

c. Mengetahui fasa-fasa yang terbentuk setelah dioksidasi. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada agar proses yang 

dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti 

membatasi masalah penelitiannya sebagai berikut : 

a. Dimensi spesimen baja karbon AISI 1020 memiliki panjang 20 mm, 

lebar 10 mm, dan tebal 2 mm. 

b. Melarutkan NaCl dengan larutan aquades yang mengandung 

konsentrasi 10%, 20%, dan 30% NaCl.  

c. Larutan disemprotkan pada seluruh permukaan spesimen yang diletakan 

di atas hot plate pada temparatur 200 °C. 

d. Korosi oksidasi dilakukan dalam furnace pada temperatur 700 °C 

dengan variasi waktu oksidasi adalah 1 jam, 4 jam, 9 jam, 25 jam, 49 

jam, dan 64 jam. 

e. Pengujian OM, SEM/EDS, X-RD untuk mengetahui karakterisasi 

permukaan baja AISI 1020 setelah dioksidasi pada lingkungan NaCl 

pada temperatur 700 °C. 

f.     Menimbang berat spesimen sebelum dilapisi NaCl (W0), dan 

menimbang kembali berat spesimen pre-coated setelah dioksidasi (W01) 

dengan waktu tertentu untuk mengetahui berat spesimen (ΔW). 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi lima Bab. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian tugas akhir, tujuan penelitian 

tugas akhir, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan teori 

untuk mendukung penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan metode tentang langkah-langkah, alat dan bahan yang 

dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil dan membahas yang diperoleh dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menyimpulkan dari hasil dan pembahasan sekaligus memberikan 

saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan literatur-literatur atau referensi yang diperoleh penulis untuk 

mendukung penyusunan tugas akhir ini.  

 

LAMPIRAN 

Berisikan beberapa hal yang mendukung penelitian. 

 


