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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Masyrukan (2006) Melakukan penelitian mengenai pengaruh media 

karburasi dan bahan kimia aktif (energizer) terhadap kekerasan cangkul. Dari 

penelitian yang dilakukan tanpa penambahan bahan kimia diperoleh nilai 

kekerasan yang kurang dari nilai kekerasan fasa martensit sebesar 450 VHN. 

Hasil penelitian hanya diperoleh kekerasan dibawah fasa martensit yaitu berupa 

fasa ferit dan fasa perlit yang nilai kekerasannya kurang dari 450 VHN. Dimana 

fasa mertensit merupakan salah satu fasa pada baja karbon yang memiliki nilai 

kekerasan tertinggi dibandingkan fasa yang lain. 

D.U.I.Oggo, dkk (1996) Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

karburasi yang menghasilkan kekerasan yang lebih baik adalah dengan 

menggunakan arang tempurung kelapa. Sedangkan bahan kimia aktif (energizer) 

yang menghasilkan nilai kekerasan cukup signifikan adalah BaCO₃. Dari 

penelitian yang dilakukan (D.U.I.Oggo, 1996) menggunakan 60% serbuk arang 

tempurung kelapa dan 40% BaCO₃ dengan waktu penahanan selama 1 jam 

didapatkan hasil kekerasan meningkat menjadi 689 VHN dari kekerasan awal 

sebesar 99 VHN dari material awal sebelum dilakukan proses karburasi. 

Masyrukan (2006) melakukan penelitian dengan menambahkan kandungan 

unsur karbon ke dalam permukaan baja. Sumber karbon diperoleh dari arang 

kayu jati yang telah ditumbuk halus. Temperatur yang digunakan selama proses 

pengarbonan adalah 950°C, dengan variasi waktu penahanan 2, 4 dan 6 jam. 

Pengujian kekerasan yang telah dilakukan terhadap material pengarbonan 

menghasilkan distribusi kekerasan dari permukaan menuju inti, untuk masing-

masing waktu penahanan yang berbeda. Sedangkan hasil pengamatan foto 

struktur mikro dengan microscope olympus photomickrographic system 

dihasilkan foto struktur mikro untuk carburizing  terdapat ferit dan perlit. 
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Semakin lama proses carburizing, semakin banyak pula kandungan perlitnya 

yang mengakibatkan semakin tingginya tingkat kekerasan baja tersebut. 

 

2.2 Pengertian Baja Karbon 

Baja karbon adalah paduan antara Fe dan C dengan kadar C sampai 2,14%. 

Sifat-sifat mekanik baja karbon tergantung dari kadar C yang dikandungnya. 

Setiap baja termasuk baja karbon sebenarnya adalah paduan multi komponen 

yang disamping Fe selalu mengandung unsur-unsur lain seperti Mn, Si, S, P, N, 

H, yang dapat mempengaruhi sifat-sifatnya. Baja karbon dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga bagian menurut kadar karbon yang dikandungnya, yaitu baja karbon 

rendah dengan kadar karbon kurang dari 0,25 %, baja karbon sedang 

mengandung 0,25%-0,6 % karbon, dan baja karbon tinggi mengandung 0,6% – 

1,4 % karbon. Unsur-unsur paduan pada baja akan berpengaruh terhadap mutu 

dari baja tersebut. Pada baja karbon rendah mempunyai kandungan karbon %C < 

0,3%. Sifat kekerasannya relatif rendah, lunak dan keuletannya tinggi. Baja 

karbon rendah biasanya digunakan dalam bentuk pelat, profil, sekrap, ulir dan 

baut (Van ,2005). 

 

2.2.1 Baja Karbon Rendah 

Kandungan dari baja karbon rendah 0,1% - 0,25%, dan mikrostrukturnya 

terdiri dari fasa ferit dan perlit menjadikan baja karbon rendah bersifat 

lunak dan kekuatannya lemah namun keuletan dan ketangguhannya 

sangat baik. Baja karbon rendah kurang responsif terhadap perlakuan 

panas untuk mendapatkan mikrostruktur martensit maka dari itu untuk 

meningkatkan kekuatan dari baja karbon rendah dapat dilakukan dengan 

proses roll dingin maupun karburisasi. Penggunaannya sangat luas, 

sebagai contoh untuk konstruksi kapal, konstruksi kendaraan, plat, pipa 

serta mur baut. 
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2.2.2 Baja Karbon Sedang 

Baja ini mengandung karbon antara 0,25% – 0,6%. Didalam perdagangan 

biasanya dipakai sebagai alat-alat perkakas, baut, poros engkol, roda gigi, 

ragum, pegas. 

2.2.3 Baja Karbon Tinggi 

Kandungan baja karbon tinggi antara 0,60% –1,4%. Baja ini biasanya 

digunakan untuk keperluan alat-alat konstruksi yang berhubungan dengan 

panas yang tinggi. 

2.2.4 Struktur Baja Karbon  

Struktur baja dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu : 

 Ferrite yaitu kristal besi murni (ferum = Fe) terletak rapat saling 

berdekatan tidak teratur, baik bentuk maupun besarnya. Ferrite 

merupakan bagian baja yang paling lunak.. 

 Pearlite, merupakan campuran padat antara ferrite dan cementite 

dengan kandungan zat arang sebesar 0,8%. Kristal ferrite terdiri dari 

serpihan cementite halus yang memperoleh penempatan saling 

berdampingan dalam lapisan tipis. 

 Karbida besi ( Fe3C ) suatu senyawa kimia antara besi (Fe) dengan 

karbon (C) sebagai unsur struktur tersendiri dinamakan cementite. 

 

Diagram fasa (dapat dilihat pada gambar 2.1) hanya berlaku untuk perlakuan 

panas pada baja hingga mencair dengan proses pendinginan secara perlahan-

lahan sedangkan pada proses pendinginan cepat, menggunakan diagram 

Continous Cooling Temperature (dapat dilihat pada gambar 2.2) (Budinski, 

1999). 
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Gambar 2.2 Diagram CCT 
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2.3 Karakteristik Baja ST 41 (JIS G-3123) 

Baja ST 41 termasuk baja karbon rendah dengan kandungan karbon kurang 

dari 0,3%. ST 41 ini menunjukkan bahwa baja ini dengan kekuatan tarik <40 

kg/mm2 (diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan 

tarik minimumnya dalam kg/mm2). Baja ST 41 ini secara teori mempunyai nilai 

kekerasan yang lebih rendah dibandingkan dengan besi cor, dengan adanya perlit 

dan ferit. karena perlit yang ada lebih banyak daripada ferit. 

Tabel 2.1 Karakteristik Baja ST 41 (JIS G-3123) 

 

  

 

 

 

 

2.4 Karburasi ( Carburizing ) 

Karburasi adalah merupakan suatu perlakuan permukaan dengan cara 

penambahan unsur karbon pada bagian permukaan baja melalui pemanasan 

diatas temperatur kritis yaitu berkisar antara 900°C - 950°C dan menahannya 

dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan tingkat kekerasan yang tinggi 

pada permukaan baja. Baja yang berada pada temperatur kritis mempunyai 

afinitas atau kecenderungan untuk membetuk ikatan kimia terhadap karbon. 

Karbon yang diabsorpsi kedalam baja membentuk larutan padat (solid solution) 

baja-karbon, hal ini dikarenakan atom-atom karbon pada saat berada 

ditemperatur kritis mempunyai ukuran (jari-jari) atom yang jauh lebih kecil dari 

pada ukuran atom besi sehingga atom-atom karbon akan masuk terintitisi 

kedalam ruang-ruang diantara atom besi yang menyebabkan peningkatan 

kekerasan pada baja. Pengaturan waktu yang tepat dapat menghasilkan atom 

karbon berdifusi kebagian dalam struktur atom dan membentuk tebal lapisan 

No. Nama Unsur (simbol) Persentase (%) 

1 Mangan (Mn) 0,45 

2 Karbon (C) 0,10 

3 Silikon (Si) 0,20 

4 Fosfor (P) 0,017 

5 Belerang (S) 0,009 
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sesuai dengan waktu dan temperatur yang digunakan. Proses karburasi ini dapat 

dilakukan dengan tiga metode karburasi yaitu karburasi padat, karburasi gas, dan 

karburasi cair (Clark, 1961). 

2.4.1 Pack Carburizing 

Pada proses ini caranya adalah benda kerja dimasukkan kedalam suatu 

kotak yang terbuat dari plat baja dan dikelilingi dengan bahan karbonasi. 

Bahan yang biasanya digunakan adalah arang kayu, arang tempurung 

kelapa, arang sekam padi, arang tulang, dan lain-lain. Keuntungan dari 

karbonisasi adalah jangka waktu pemanasan awal lebih pendek, 

sedsngkan kelemahannya adalah karbonisasi dalam kotak tidak 

menguntungkan untuk jumlah besar dan benda kerja yang sulit karena 

waktu pemijarannya lama dan penyelenggaraannya berbelit-belit. 

Gambar 2.3 Proses Pack Carburizing 

 

Setiap proses proses pengarbonan mencakup 3 proses dasar yang meliputi 

proses yang terjadi pada medium eksternal berupa pembebasan elemen 

difusi menjadi atom (ion), kontak elemen difusi dengan permukaan 

matrik membentuk ikatan kimia, dan penetrasi elemen difusi menuju inti 

setelah menjadi keadaan jenuh dipermukaan matrik (Lakthin, 1965). 

Selama pemanasan didalam kotak carburizing terjadi dua macm gas yaitu 

: 

 Gas karbon dioksida (CO2) 

 Gas karbon monoksida (CO) 
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Dengan reaksi sebagai berikut :  

𝐶𝑂2 + 𝐶   →   2𝐶𝑂 

Sebagai sumber 𝐶𝑂2 diperoleh dari bahan tambahan berupa 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 atau 

𝐵𝑎𝐶𝑂3 sehingga akan terjadi proses : 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3   →   Na2O + 𝐶𝑂2 

𝐵𝑎𝐶𝑂3     →   BaO + 𝐶𝑂2 

Akibat semakin tingginya temperatur pemanasan maka 𝐶𝑂 akan lebih 

banyak terbentuk daripada 𝐶𝑂2, sehingga akan terjadi reaksi kimia : 

𝐶 + 𝐶𝑂2  →  2𝐶𝑂 

Pada suhu pengarbonan reaksi ini selalu berlangsung kekanan. Karbon 

monoksida bebas bereaksi dengan besi, kondisi ini seperti pada reaksi 

berikut : 

2𝐶𝑂 + 3Fe  →  Fe₃𝐶  +  𝐶𝑂2 

 

Semakin banyak kandungan karbon dipermukaan atom karbon mulai 

berpindah menuju inti melalui mekanisme difusi. Masuknya karbon 

kedalam baja tergantung pada temperatur, waktu penahanan (holding 

time), dan bahan pengarbonan. Pada pengarbonan padat, dipakai arang 

yang dicampur dengan 10% - 20% (𝑁𝑎2𝐶𝑂3 / 𝐵𝑎𝐶𝑂3), baja dimasukan 

ke dalam campuran ini, dimasukkan pada suatu wadah dan ditutup rapat 

kemudian dipanaskan. Dengan demikian permukaan baja akan 

mempunyai kadar karbon yang lebih tinggi. Kandungan karbon akan 

bervariasi dalam arah menuju inti. Pada permukaan kandungan karbon 

tinggi, dan akan berkurang dalam arah menuju inti. Konsekuensinya 

struktur mikro akan berubah pula dari permukaan menuju inti. 

Dikarenakan saat proses pengarbonan terjadi pemanasan pada suhu tinggi 

dan dalam waktu yang lama, maka akan dihasilkan struktur baja yang 
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kasar. Dimensi struktur mikro juga sangat berpengaruh terhadap 

kekerasan baja (Clark, 1961). 

 

 

2.4.2 Liquid Carburizing 

Karburasi ini dilakukan dengan rendaman air garam yang terdiri dari 

kabonat natrium (sodium) sianida natrium yang dicampur dengan salah 

satu bahan klorid natrium atau klorid barium. Proses karbonisasi dengan 

perantara zat cair sesuai untuk menghasilkan suatu lapisan yang tebalnya 

sekitar 0,3mm. Karbonisasi dengan perantara zat cair dilakukan pada 

suhu antara 850°C - 950°C. Keuntungan menggunakan karbonisasi 

dengan perantara zat cair adalah pengarangan yang pesat., merata ke 

semua arah dan mendalam tanpa ada bagian yang lunak, serta permukaan 

tetap rata. Oleh karena itu hanya dibutuhkan sedikit pengasahan 

(Schonmetz, 1985). 

 

2.4.3 Gas Carburizing  

Pelaksanaan dengan cara ini adalah benda kerja sudah di bersihkan 

dengan baik serta bebas dari minyak dan rongga terak dimasukkan 

kedalam oven dipusari gas pengarangan pada suhu pemijaran sehingga 

zat arang menyusup kedalam benda kerja. Lapisan yang dapat dihasilkan 

adalah dengan tebal 1mm dan memerlukan waktu sekitar 4 jam 

(Schonmetz, 1985). 

 

 

 

2.5 Difusi  

Difusi adalah gerak spontan dari atom atau molekul di dalam bahan yang 

cenderung membentuk komposisi yang seragam. Hukum pertama Fick’s 

menyatakan bahwa difusi dari sebuah elemen dalam suatu bahan substrat 
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merupakan fungsi koefisien difusi dan gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi 

adalah jumlah atom yang terdapat disekitar substrat dibandingkan dengan jumlah 

atom yang terdapat di dalam substrat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecepatan difusi yaitu, temperatur, komposisi dan waktu (Smallman, Bishop, 

2000).  

 Gambar 2.4 Pemodelan proses difusi: (a) Secara Interstisi, (b) Secara Substitusi. 

 

2.6 Mekanisme Difusi 

Mekanisme pendifusian atom dapat diklasifikasikan berdasarkan cara 

perpindahan atom-atom terhadap posisi dari pendifusian atom tersebut. 

Pengklasifikasian difusi atom dibagi menjadi dua mekanisme difusi yakni 

sebagai berikut : 

2.6.1 Difusi Vacancy 

Difusi vacancy adalah mekanisme perpindahan atom karena adanya 

kekosongan tempat dalam struktur atom. Kekosongan tersebut akan di isi 

oleh atom-atom yang yang mengalami pergerakan akibat adanya 

pergerakan energi dalam temperatur tinggi (Van Vlack, Lawrence, 2004). 

Gambar 2.5 Difusi Vacancy 
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2.6.2 Difusi Interstisi 

Difusi interstisi merupakan mekanisme perpindahan atom akibat adanya 

gerakan atom dalam rongga atom. Difusi interstisi ini terjadi apabila atom 

yang mengalami pergerakan memiliki ukuran jari-jari atom yangjauh 

lebih kecil dari atom induk. Atom-atom yang terinterstisi tersebut akan 

bergerak masuk kedalam rongga atom yang tercipta oleh atom besar (Van 

Vlack, Lawrence, 2004) seperti yang diperlihatkan pada gambar dibawah 

ini. 

Gambar 2.6 Difusi interstisi 

Mekanisme difusi dapat terjadi dengan dua cara yaitu interstisi dan 

substitusi. Pada prose pack carburizing, pembentukan dan pertumbuhan 

lapisannya merupakan proses difusi dengan mekanisme kekosongan (vacancy) 

dimana prinsip dari mekanisme kekosongan ini adalah jika suatu atom mengisi 

kekosongan yang terdapat pada susunan atom-atomnya maka akan terjadi 

kekosongan baru pada susunan atom tersebut. Kekosongan baru ini dapat diisi 

oleh atom lain yang letaknya berdekatan dengan lubang yang ditinggalkan oleh 

atom yang pertama tadi. Gerakan keseluruhan dari atom-atom disebut sebagai 

difusi dengan mekanisme kekosongan. Atom mampu bergerak didalam kisi-kisi 

kristal dari satu atom ke atom lainnya apabila, (Van Vlack, Lawrence, 2004). 

1. Memiliki cukup energi aktivasi 

2. Memiliki agitasi panas yang cukup dari atom-atom 

3. Terdapat kekosongan atau cacat kristal lainnya pada kisi kristalnya 

4. Ukuran atom dimana perbedaan atom terlarut dan pelarut kurang dari 15% 
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Kekosongan dalam logam atau paduan akan menghasilkan ketidak stabilan 

yang mengakibatkan terjadinya pergerakan dari atom-atom untuk mengisi 

kekosongan itu dengan mekanisime interstisi dan subtitusi. Selain itu, temperatur 

sangat berpengaruh pada proses difusi. Hal ini dikarenakan kenaikan temperatur 

akan memperbanyak terjadinya kekosongan dalam logam. Gambar 2.2-a untuk 

menggambarkan energi aktivasi secara skematik. Atom karbon cukup kecil (r = 

0,07mm) dan dapat menempati posisi interstisial di antara sejumlah atom besi. 

Jika atom karbon ini memiliki cukup energi, atom tersebut dapat pindah dari 

posisi diantara atom besi ke lokasi interstisial berikutnya apabila bergetar dalam 

arah itu. Mekanisme difusi lain yang digambarkan secara skematik pada Gambar 

2.2-b. Bila semua atom yang ukurannya sama, atau hampir sama, maka 

mekanisme kekosongan menjadi dominan. Kekosongan dapat terjadi sebagai 

bagian dari suatu struktur yang cacat (Van Vlack, Lawrence, 2004). 

2.7 Media Karbon Aktif 

Karbon aktif merupakan senyawa karbon amorf yang dapat dihasilkan dari 

bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan 

dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Karbon aktif 

bersifat hidrofobik, yaitu molekul pada karbon aktif cenderung tidak bisa 

berinteraksi dengan molekul air. Karbon aktif diperoleh dengan proses aktivasi, 

proses aktivasi merupakan proses untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang 

melapisi permukaan arang sehingga dapat meningkatkan porositas karbon aktif. 

Karbon aktif bisa dibuat dari berbagai macam bahan, selama bahan tersebut 

mengandung unsur karbon seperti batubara, tempurung kelapa, kayu, bonggol 

jagung, sekam padi, tulang sapi, kulit biji kopi, dan lain-lain. Pemilihan bahan 

dasar untuk dijadikan karbon aktif harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu unsur 

anorganik yang rendah, ketersediaan bahan (tidak mahal dan mudah didapat), 

memiliki daya tahan yang baik, dan mudah untuk diaktivasi (Marsh and 

Francisco, 2006). 
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2.7.1 Tempurnng Kelapa 

Tempurung kelapa merupakan bagian buah kelapa yang fungsinya secara 

biologis adalah pelindung inti buah dan terletak dibagian sebelah dalam 

sabut dengan ketebalan berkisar antara 3-6mm. Tempurung kelapa yang 

memiliki kualitas yang baik yaitu tempurung kelapa tua dan kering 

ditunjukkan dengan warna gelap kecoklatan. Tempurung kelapa 

dikategorikan sebagai kayu keras tetapi mempunyai kadar lignin yang 

lebih tinggi dan kadar selulosa lebih rendah dengan kadar air sekitar 6-

9%. Secara kimiawi tempurung kelapa memiliki komposisi yang sama 

dengan kayu yaitu tersusun dari lignin, selulosa dan hemiselulosa 

(Maryono dkk., 2013). Komposisi kimia tempurung kelapa dapat dilihat 

di Tabel 1. 

Komposisi Persentase % 

Lignin 36,51 

Hemiselulosa 19,27 

Selulosa 33,61 

           Tabel 2.2 Komposisi kimia tempurung kelapa (Maryono, dkk, 2013) 

Tempurung kelapa di Indonesia produksinya sangat melimpah dan 

dianggap sebagai masalah lingkungan. tempurung kelapa dapat 

dimanfaatkan sebagai karbon aktif dimana karbon aktif dari tempurung 

kelapa mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu juga industri 

pembuatan arang aktif di Indonesia telah mengalami kemajuan yang 

cukup pesat. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan pasar. 

Peningkatan permintaan pasar ini disebabkan banyaknya manfaat dari 

karbon aktif sebagai adsorben logam-logam berat seperti merkuri, fenol 

dan lain-lain (Tilman, 1981). 
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2.7.2 Bonggol Jagung 

Bonggol jagung merupakan salah satu limbah pertanian yang sangat 

potensial dimanfaatkan untuk dijadikan arang aktif, karena limbah 

tersebut sangat banyak dan terbuang percuma. Limbah ini dapat 

ditingkatkan nilai ekonominya bila diolah, juga dapat mengurangi potensi 

pencemaran lingkungan. Selama ini masyarakat cenderung memanfaatkan 

limbah bonggol jagung hanya sebagai bahan pakan ternak, bahan bakar 

atau terbuang percuma. Untuk menghindari hal ini perlu adanya 

pemanfaatan limbah bonggol jagung tersebut, salah satunya yaitu sebagai 

bahan baku arang aktif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

memanfaatkan limbah bonggol jagung tersebut ialah diolah menjadi arang 

aktif yang selanjutnya diaplikasikan sebagai adsorben. Kandungan 

senyawa berkarbon, yaitu selulosa (41%) dan hemiselulosa (36%) yang 

cukup tinggi mengindikasikan bahwa bonggol jagung berpotensi sebagai 

bahan pembuat arang aktif (Lorenz & Kulp, 1991). Komposisi kandungan 

bonggol jagung dapat dilihat pada Tabel 2. 

Komponen Persentase % 

Air  9,6 

Abu 1,5 

Hemiselulosa 36,0 

Selulosa 41,0 

Lignin 6,0 

Pektin 3,0 

Pati 0,014 

Tabel 2.3 Komposisi kimia bonggol jagung (Lorenz & Kulp, 1991) 
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2.8 Katalisator (Energizer) 

Katalis (Energizer) adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi-reaksi 

kimia pada temperatur tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh 

reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi 

ataupun produk. Katalis berfungsi mempercepat reaksi dengan cara menurunkan 

energi aktivasi, dan meningkatkan laju reaksi namun tidak mempengaruhi letak 

kesetimbangan sehingga reaksi berjalan lebih cepat karena  menyediakan satu 

jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Berdasarkan wujudnya, 

katalis dibedakan menjadi katalis homogen dan heterogen. Katalis homogen 

adalah katalis yang ada dalam fase sama yang dapat bercampur homogen dengan 

zat pereaksinya karena mempunyai wujud yang sama. Katalis heterogen adalah 

katalis yang tidak dapat bercampur homogen dengan pereaksinya karena 

wujudnya berbeda. Penggunaan katalis sangat berpengaruh pada proses 

karburasi. Pada suhu tinggi katalis berfungsi mempercepat pembentukan gas 

𝐶𝑂2. Umumnya bahan kimia yang digunakan sebagai katalisator pada proses 

karburasi padat adalah karbonat. Bahan karbonat ditambahkan pada arang untuk 

mempercepat proses. Bahan tersebut adalah natrium carbonat (𝑁𝑎2𝐶𝑂3) dan 

barium karbonat (𝐵𝑎𝐶𝑂3) yang ditambahkan bersama-sama dalam 10 – 40 % 

dari berat arang (Lakhtin1965). 

 

2.9 Pengujian Kekerasan 

Kekerasan adalah ketahanan bahan atau logam terhadap deformasi yaitu 

deformasi tekan atau indentasi. Pada umumnya pengujian kekerasan bertujuan 

untuk mengukur tahan dari bahan atau logam terhadap deformasi plastis. Prinsip 

pengukurannya adalah dengan memberi gaya tekan melalui sebuah indentor pada 

permukaan bahan atau logam. Kemudian luas dimensi atau diameter dari jejak 

penekanan/indentasi diukur. Biasanya indentor atau alat tekan yang digunakan 

pada uji kekerasan adalah berbentuk bola, piramida atau kerucut. Nilai 

kekerasannya dihitung dari jejak indentasinya dengan menggunakan formula 
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tertentu sesuai metode ujinya. Metode pengukuran kekerasan yang umum 

digunakan untuk mengetahui ketahanan dari logam adalah Rockwell, Brinell dan 

Vickers (Dieter, 1996: 336-337). 

2.9.1 Metode Pengujian Vickers 

Pada prinsipnya pengujian dengan sistem Vickers ini tidak jauh berbeda 

dengan Pengujian kekerasan dengan sistem Brinell, salah satu yang 

bebeda didalam pengujian kekerasan sistem Vickers ini ialah pemakaian 

Indentornya, dimana Vickers menggunakan piramida intan dengan sudut 

puncak piramida adalah 136℃, Bentuk indentor yang relatif tajam 

dibanding dengan Brinell yang menggunakan bola baja, Vickers 

mamberikan pembebanan yang sangat kecil yakni dengan tingkatan beban 

5; 10; 20; 30; 50 dan 120 kg, bahkan untuk pengujian mikrostruktur 

hanya  

ditentukan 10 g, sehingga pengujian kekerasan vickers cocok digunakan 

pada bahan yang keras dan tipis. Sedangkan untuk bahan yang lunak dan 

tidak homogen seperti besi tuang (cast Iron), vickers tidak sesuai 

untuk digunakan konstruksi (Dieter, 1996: 336-337). Dan bagian-bagian 

dari mesin uji kekerasan Vickers dapat dilihat pada gambar berikut : 

 (a) (b) 

Gambar 2.7 (a) Pengujian Vickers (b) Bentuk indentor Vickers 
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Karena kelebihannya ini, metode Vickers lebih banyak digunakan dalam 

dunia penelitian dan pendidikan. Aplikasi dari metode ini sangat luas, 

mulai untuk logam yang memiliki nilai Vickers rendah 5 VHN pada 

logam yang lunak, sampai logam dengan nilai Vickers tinggi sekitar 1500 

VHN pada logam yang sangat keras. Bilangan kekerasan Vickers (VHN) 

dihitung dengan formula : 

Rumus Pengujian Vickers: 

P = beban yang digunakan (kg) 

D = panjang diagonal rata- rataa (mm) 

Ɵ = sudut antara permukaan intan yang 

berhadapan = 1360 

 

 Kelebihan  pengujian Vickers 

Skala kekerasan yang kontinue untuk rentang yang luas, dari yang sangat 

lunak dengan nilai 5 HV maupun yang sangat keras dengan nilai 1500 

HV karena indentor intan yang sangat keras dianjurkan untuk pengujian 

material yang sudah di proses case hardening, dan proses pelapisan 

dengan logam lain yang lebih keras. Dapat dilakukan pada benda-benda 

pada tingkat ketipisan 0,006 inchi. 

 Kelemahan pengujian Vickers 

Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan nilai kekerasan 

sehingga jarang dipakai untuk kebutuhan rutin. 

 

2.10  Pengamatan Struktur Mikro 

Struktur mikro adalah gambaran dari kumpulan fasa-fasa yang dapat diamati 

melalui teknik metalografi. Struktur mikro suatu logam dapat dilihat dengan 

menggunakan mikroskop. Mikroskop yang dapat digunakan yaitu mikoroskop 

optik dan mikroskop elektron. Untuk mengetahui sifat dari suatu logam, kita 

 



19 
 

 
 

dapat melihat struktur mikronya. Setiap logam dengan jenis berbeda memiliki 

struktur mikro yang berbeda. Dan dari struktur mikro kita dapat melihat : 

 a.   Ukuran dan bentuk butir 

 b.   Distribusi fasa yang terdapat dalam material khususnya logam 

 c.   Pengotor yang terdapat dalam material 

Dari struktur mikro kita juga dapat memprediksi sifat mekanik dari suatu 

material sesuai dengan yang kita inginkan. 

Gambar 2.8 Hasil pengamatan pengujian mikrostruktur 

Adapun beberapa tahap yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian 

struktur mikro adalah : 

a. Sectioning (Pemotongan) 

Pemotongan ini dipilih sesuai dengan bagian yang akan diamati struktur 

mikronya. Spesimen uji dipotong dengan ukuran seperlunya. 

b. Grinding (Pengamplasan kasar) 

Tahap ini untuk menghaluskan dan merataka permukaan spesimen uji 

yang ditujukan untuk menghilangkan retak dan goresan. Grinding 

dilakukan secara bertahap dari ukuran yang paling kecil hingga besar. 

c. Polishing (Pemolesan) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan spesimen yang 

mengkilap, tidak boleh ada goresan. Pada tahap ini dilakukan dengan 

menggunakan kain yang telah diolesi autosol. 
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Hasil yang baik dapat diperoleh dengan memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut : 

 Pemolesan

Pemolesan sebaiknya dilakukan dengan satu arah agar tidak terjadi 

goresan. Hasil dari proses pemolesan akan berupa permukaan yang 

mengkilap seperti cermin. 

 Penekanan

Pengamplasan pada mesin amplas jangan terlalu ditekan. Apabila terlalu 

ditekan maka arah dan posisi pemolesan dapat berubah dan 

kemungkinan terjadi goresan-goresan yang tidak teratur. 


