
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Logam merupakan material kebutuhan manusia yang  banyak penggunaannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh logam yang sangat banyak 

penggunaannya ialah Baja. Baja adalah sebuah senyawa antara besi (Fe) dan 

karbon (C), dimana untuk memenuhi kriteria sifat-sifat yang diinginkan pada 

baja sering ditambahkan unsur paduan lain untuk mendapatkan sifat yang 

dikehendaki. Pada bidang industri baja merupakan salah satu material logam 

yang banyak digunakan baik dalam bidang konstruksi, permesinan dan lain-

lain. 

Baja AISI 1045 yang tergolong dalam baja karbon sedang yang banyak 

digunakan sebagai bahan utama  pada mesin seperti poros, gear, dan batang 

penghubung piston pada kendaraan bermotor. Dalam penggunaannya sebagai 

bahan pembuat poros yang  berfungsi untuk meneruskan daya baik berupa 

puntiran torsi maupun bending, kekasaran permukaan suatu komponen sangat 

mempengaruhi kekuatan lelah (fatique) dari benda tersebut yang 

mengakibatkan umur pakai benda atau komponen tersebut menjadi panjang 

ataupun pendek.  
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Poros yang mengalami pembebanan  berulang mengakibatkan crack yang 

akhirnya mengalami kegagalan dalam operasinya. Kegagalan ini sangatlah 

umum terjadi, karena pada prinsipnya setiap komponen pasti memiliki batas 

usia pakai, akan tetapi setidaknya kita dapat mengetahui batas pemakaian dari 

komponen yang kita gunakan sehingga dapat memperbaiki atau 

menggantinya, sehingga mesin dapat bekerja secara optimal sesuai dengan 

keperluan. Kegagalan bahan dapat timbul akibat retak (crack) yang terus 

berkembang hingga terjadi perambatan yang kemudian menyebabkan bahan 

menjadi  patah. Salah satu tipe pengujian untuk memprediksi kegagalan 

material akibat beban berulang (fatique) adalah pengujian dengan 

menggunakan mesin uji fatique rotary bending.  

Telah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui 

nilai kekuatan mekanik dari baja AISI 1045. Diantaranya penelitian di 

Institute Teknologi Sepuluh November oleh Liestiana Novika R. (2011), 

dengan judul  “Studi Eksperimental Umur Lelah Baja Aisi 1045 Akibat 

Perlakuan Panas Hasil Quench Dan Quench-Temper Dengan Beban Lentur 

Putar Pada High Cycle Fatigue”. Pada penelitian ini dilakukan quenching dan 

quench-tempering pada temperatur  20000 C menggunakan baja poros AISI 

1045, kemudian dibandingkan umur lelahnya dengan kondisi awal tanpa 

perlakuan panas. Uji lelah ini menggunakan mesin uji lelah Rotary Bending 

serta diamati struktur mikro dan kekerasannya.   

Selanjutnya Penelitian  mengenai baja AISI 1045 dari Universitas Lampung 

oleh I wayan Gede Budi Sastrawan (2011) dengan judul “Analisis Kekuatan 
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Fatique Baja Karbon Sedang AISI 1045 Dengan Tipe Rotary Bending”. 

Dalam penelitian tersebut dilakukan pengujian kekuatan fatique dengan 

metode rotary bending dengan variasi pembebanan sebesar 20%, 30%, 40%, 

50% dan 60% dari nilai ultimate tensile stress (UTS). Dengan hasil  nilai 

kekuatan fatique yang diperoleh pada tiap variasi pembebanan yaitu sebesar 

29589 siklus, 17788 siklus, 12273 siklus dan 6633 siklus.  

Penelitian dari Universitas Lampung lainnnya yang berjudul “Analisis Uji 

Ketahanan Lelah Baja Karbon Sedang AISI 1045 Dengan Heat Treatment 

(Quenching) Dengan Menggunakan Alat Rotary Bending” oleh Teguh 

Sugiarto (2012). Dengan material pengujian yang sama, yaitu baja AISI 1045 

dengan penambahan variasi pembebanan fatique sebesar 20%, 30%, 40%, 

50% dan 60% dari nilai ultimate tensile stress (UTS), serta dibedakan atas 

perlakuan panas yang diberikan kapada material uji berupa perlakuan panas 

berupa quenching. Hasilnya nilai kekuatan fatique meningkat pada masing-

masing variasi pembebanan sebesar 518760 siklus, 15182,87 siklus, 10836,32 

siklus, 6515,58 siklus dan 4321,5 siklus.  

B. Perumusan Masalah 

I Wayan Gede Budi Sastrawan (2011) telah melakukan uji fatique pada raw 

material Baja karbon AISI 1045. Penelitian tersebut belum mencakup variasi 

kekasaran permukaan bahan uji tersebut. Sehingga permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketahanan fatique suatu 

material yang dipengaruhi variasi kekasaran permukaan material tersebut. 
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Kegagalan yang diakibatkan oleh beban fatique terjadi dalam jangka waktu 

yang relatif lama, sehingga kegagalannya sulit untuk diprediksi. Untuk itu 

perlu dilakukan penelitian untuk memprediksi kegagalan yang dialami oleh 

poros akibat adanya beban fatique. Pada penelitian ini akan dilakukan 

penelitian untuk memprediksi umur lelah poros dengan bahan baja karbon 

sedang AISI 1045. Pengujian dilakukan dengan menggunakan baja karbon 

sedang yang mendapat variasi kecepatan putaran proses pembubutan (Rpm) 

yang berbeda pada saat pembentukan spesimen alat uji yang mengakibatkan 

perbedaan kekasaran pada spesiemen material bahan uji antara satu sama lain. 

Pengujian dilakukan dengan variasi beban yang diberikan adalah 20%, 30%, 

40%, dan 50% dari ultimate tensile stress  (UTS). 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu : 

Menganalisis ketahanan lelah baja sedang AISI 1045 yang dipengaruhi kekasaran 

permukaannya dan membandingkannya satu sama lain 

D. Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini penulis membatasinya dengan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Material yang digunakan adalah baja karbon sedang AISI 1045 yang 

kekasaran permukaannya bervariasi, yaitu 2,5µm - 3µm, 1,5µm - 2µm 

dan 0,5µm - 1µm 
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2. Beban fatique yang diberikan antara 20%, 30%, 40%, 50%, 60 dan 

70%,  dari ultimate tensile strength. 

3. Mesin uji fatique yang digunakan adalah mesin uji fatique rotary 

bending  dengan kecepatan yang konstan yaitu 1500 rpm dan 

pengujian dilakukan pada kondisi suhu ruangan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

 I : PENDAHULUAN 

  Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan dari penelitian ini. 

 II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisikan teori tentang  besi baja serta klasifikasinya, kekasaran 

permukaan material, kelelahan (fatique) suatu material, klasifikasi 

mesin uji fatique khususnya tipe rotary bending¸ dan penjelasan 

tentang poros. 

III : METODE PENELITIAN 

  Terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

penelitian, diantaranya tempat penelitian, bahan penelitian, peralatan 

penelitian, prosedur pengujian dan diagram alir pelaksanaan 

penelitian. 
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IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang  

diperoleh setelah pengujian. 

V : SIMPULAN DAN SARAN 

 Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang  

ingin disampaikan dari penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang dipergunakan penulis untuk menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir. 

LAMPIRAN 

Berisikan pelengkap laporan penelitian. 




