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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Baja karbon menengah (medium carbon steel) adalah baja yang mengandung 

karbon antara 0,25% - 0,55% C dan setiap satu ton baja karbon mengandung karbon 

antara 30 – 60 kg. baja karbon menengah ini banyak digunakan untuk keperluan 

alat-alat perkakas bagian mesin. dalam aplikasinya akan terkena pengaruh gaya luar 

berupa tegangan-tegangan gesek sehingga menimbulkan deformasi atau perubahan 

bentuk. Usaha untuk menjaga logam agar lebih tahan gesekan atau tekanan adalah 

dengan cara perlakuan panas (heat-treatment). Menurut pendefenisian ASM 

handbook vol.1:148 (1993), 

 

Perlakuan panas mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuletan, 

menghilangkan tegangan internal, menghaluskan butir kristal, meningkatkan 

tegangan tarik logam dan lainnya. Tujuan ini akan tercapai seperti apa yang 

diinginkan jika memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti suhu 

pemanasan dan media pendingin. Salah satu proses perlakuan panas pada baja 

adalah pengerasan (hardening), yaitu proses pemanasan baja sampai suhu di daerah 

atau diatas daerah kritis disusul dengan pendinginan yang cepat yang dinamakan 

quenching. Akibat proses hardening pada baja, maka timbulnya tegangan dalam dan 

rapuh, sehingga baja tersebut belum cocok untuk segera digunakan. (Djaprie, 1990) 

Hardening adalah proses pemanasan baja di daerah atau di atas daerah kritis 

disusul dengan pendinginan yang cepat. Untuk proses ini di lakukan dengan input 

panas dan transfer panas dalam waktu pendek. Dari penelitian yang dilakukan 

Irwanto Putra Mamanal dan M. Akhir mengenai pengaruh temperatur hardening 

peningkatan sifat mekanis dan struktur mikro. Sampel diberikan temperatur 

hardening 900°C, 1050°C dan 1100°C dengan waktu tahan 30 menit dan dilakukan 

pendinginan dengan menggunakan media pendingin air. Hasilnya spesimen dengan 

pemanasan 900°C dan pendinginan menggunakan air sudah cukup untuk menaikkan 

kekerasan. Hal ini dikarenakan specimen hasil pemanasan 1050°C dan pendinginan 
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menggunakan air. Hanya mengalami kenaikan2%dari hasilpemanasan 900°C dan 

pendinginan menggunakan air. Sedangkan spesimen hasil pemanasan 1100°Chanya 

mengalami kenaikan4% dari specimen hasil pemanasan 950°C dan pendingin air. 

Irwanto Putra Mamanal dan M. Akhir (2014) 

. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh proses hardening dengan media pendingin air dan oli 

terhadap struktur mikro dan nilai kekerasan baja karbon sedang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh proses hardening dengan media pendingin air dan oli 

terhadap struktur mikro dan nilai kekerasan vikers baja karbon sedang. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Spesimen yang digunakan baja karbon sedang.

2. Media hardening menggunakan pedinginan dengan air dan oli temperatur hardening

900° C dengan holding time 10,20,30,40 menit.

3. Pengujian yang dilakukan adalah pengamatan mikrostruktur dan uji kekerasan.

4. Pengujian menggunakan 2 variasi media pendingin air dan oli SAE 20 yang masing-

masing mempunyai kekentalan yang berbeda

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh proses quench-temper 

dan media pendingin air terhadap struktur mikro dan kekerasan baja S45C. Manfaat 

yang dicapai dalam penelitian ini adalah Memberikan sumbangan pemikiran baru 

untuk pengembangan mata kuliah ilmu bahan, khususnya materi heat treatment. Hasil 

penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

dikembangkan lebih lanjut. Sebagai bahan referensi dalam proses belajar mengajar 

terutama pada matakuliah Metalurgi Fisik bagi jurusan teknik mesin Universitas 

Muhammadiyah Malang. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam upaya 

meningkatkan ilmu pengetahuan. Serta menerapkan teori-teori yang didapatkan di 

bangku kuliah secara nyata.


