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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Baja karbon rendah dengan kandungan karbon 0,1% - 0,25% memiliki 

penggunaan yang luas dalam bidang konstruksi dan dikelompokkan kedalam baja 

yang dapat diolah dengan permesinan. Namun baja karbon rendah memiliki 

kekerasan yang rendah, dan kegagalan yang sering terjadi pada bahan baja karbon 

rendah adalah: keausan, deformasi, retak, dan pecah. Untuk itu  perlu 

dilakukannya proses pengerasan permukaan, sehingga baja tersebut akan memiliki 

kekerasan dan ketahanan aus yang lebih baik, khususnya untuk elemen mesin 

yang saling bergesekan. Proses pelapisan logam dengan carburizing pada baja 

karbon rendah bertujuan untuk menambah kandungan karbon agar bisa 

ditingkatkan kekerasannya (Schonmetz, Gruber, 1985). 

Carburizing merupakan salah satu bagian dari proses perlakuan panas dengan 

cara mendifusikan atom karbon pada permukaan logam, dimana logam dasar 

tersebut mempunyai kandungan karbon dalam jumlah kecil. Sumber media karbon 

sendiri bisa didapatkan dari limbah alam yang banyak tersedia disekitar kita, 

seperti arang tempurung kelapa, arang kayu, dan arang sekam padi. Berdasarkan 

penelitian (Eko J.A., 2011) bahan yang baik untuk digunakan sebagai media 

karburasi menggunakan arang dari tempurung kelapa, walaupun perbedaan nilai 

kekerasannya tidak terlalu signifikan dengan media arang kayu (Eko J.A., 2011). 

Pada proses pack carburizing, arang sebagai media karburasi sangat lambat 

dalam pembentukan gas CO sehingga dalam prakteknya digunakan sebuah 

katalisator atau energizer berupa bahan kimia seperti Ba���, BaCl, ��Fe(��)	, 

dan �
���� (Masyrukan, 2006). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh variasi waktu penahanan proses karburasi dengan media 

arang tempurung kelapa dan  bonggol jagung terhadap kekerasan baja karbon 

rendah? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk memperoleh hasil dari pengaruh variasi waktu penahanan proses 

karburasi dengan media arang tempurung kelapa dan bonggol jagung  terhadap 

kekerasan baja karbon rendah. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Metode yang digunakan adalah pack carburizing;

2. Komposisi arang tempurung kelapa dan arang bonggol jagung yang

digunakan adalah 80% (dimana persentase dalam berat);

3. Temperatur pemanasan saat carburizing 900℃, dengan variasi waktu

penahanan 30 menit, 60 menit, 90 menit dan 120 menit;

4. Jenis katalisator (energizer) yang digunakan adalah �
����, dengan

komposisi 20% (dimana dalam persentase berat).

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengerasan logam, sehingga dapat 

diaplikasikan dalam dunia industri. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 

acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya proses pengerasan logam dengan 

metode pack carburizing, dan dapat diaplikasikan untuk praktikum pengerasan 

material dalam skala laboratorium. 


