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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia industri yang terus berkembang, terutama yang berhubungan 

dengan penelitian bahan material dan penggunaannya, maka dalam proses 

produksinya banyak hal atau kriteria yang harus dipenuhi agar material tersebut 

dapat digunakan dalam dunia industri.  

Baja ST41 sering kali diaplikasikan sebagai bahan dasar pembuatan komponen 

mesin maupun bahan konstruksi, penggunaan Baja ST41 ini salah satu bagian dari 

komponen mesin atau konstruksi yang mengalami beban statis, dimana akan terjadi 

fluktuasi tegangan.  

Pengujian impact merupakan salah satu pengujian DT (Destructive test) 

dimana pengujian ini digunakan untuk mengetahui ketangguhan suatu material 

(jurnal Taufik Arta Rusli, 2013). Dalam pengujian impact ini, dimana upaya untuk 

mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam bidang teknik, 

dimana material tidak selamanya mengalami tegangan maupun regangan secara 

perlahan melainkan datang secara tiba – tiba. Oleh karena itu uji impact banyak 

digunakan dalam bidang menguji sifat mekanik yang dimiliki oleh suatu material 

tersebut.   

Perlakuan panas (heat treatment) adalah proses memanaskan logam pada suhu 

tertentu dengan kecepatan pemanasan tertentu, kemudian didiamkan dalam jangka 

waktu tertentu dan didinginkan kembali dengan kecepatan pendinginan tertentu 

seperti media udara (suhu ruangan), oli, air biasa, dan lain - lain. 

Perubahan sifat fisik baja ST 41 akan tergantung dengan cara pendinginan dan 

pemanasan yang dilakukan termasuk jenis media pendingin yang dilakukan. 

Sehinga diperlukan upaya identifikasi jenis media pendingin yang sesuai dengan 

kebutuhan (Jurnal Mesin Nusantara, Vol.1, No.1, Juni 2018). Dan media 

pendinginan yang dilakukan menggunakan oli SAE 10W-30, dimana oli memiliki 

berat jenis 981 kg/m3 yang tergolong laju pendinginan cepat. 
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Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

metode impact charpy. Dalam penelitian ini material yang digunakan adalah baja 

ST41 yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi dan komponen-komponen 

teknik. Namun meterial tersebut diperlakukan dengan cara di heat treatment dengan 

temperatur bervariasi kemudian di holding time dan di quenching dengan media 

pendingin oli SAE 10W-30. Maka penulis mengambil dengan judul “Analisis 

Ketangguhan Baja ST41 dengan Metode Impact Charpy Sebelum di Heat 

Treatment dan Sesudah di Heat Treatment”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka perumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hasil nilai impact material Baja ST41 sesudah di heat treatment 

dan sebelum di heat treatment ? 

2. Bagaimana hasil patahan pada baja ST41 yang sudah di heat treatment 

dengan laju pendinginan menggunakan media oli SAE 10W-30 dan sebelum 

di heat treatment? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui Nilai Impact Baja ST41 sesudah di heat treatment dan sebelum 

di heat treatment. 

2. Menganalisis permukaan patahan baja ST 41 setelah di impact dengan 

metode charpy, yang sudah di heat treament dan sebelum di heat treatment. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat pada penelitian ini, adalah : 

1. Pada bidang akademis, Memberikan wawasan kepada mahasiswa dan 

memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu 

material teknik.   

2. Mahasiswa atau secara umum dapat mengetahui dan dapat membandingkan 

nilai ketahanan atau ketangguhan pada baja ST41 terhadap pembebanan 

secara tiba – tiba dengan material yang sudah di heat treatment dengan laju 

pendingan menggunakan media oli SAE 10W-30 dan sebelum di heat 

treatment. 
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1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada : 

1. Material yang digunakan merupakan baja karbon rendah yaitu baja ST41 

2. Perlakuan baja ST41 ada dua, pertama tanpa perlakuan pemanasan dan 

kedua dipanaskan terlebih dahulu dengan temperatur 800°C, dan 900°C. 

3. Pengujian yang dilakukan hanya menggunakan impact dengan metode 

charpy. 

4. Pendinginan baja ST41 dilakukan dengan dicelupkan dalam media oli SAE 

10W-30. 

 


