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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Baja  

Baja karbon merupakan logam paduan antara besi (Fe) dan karbon (C), dimana 

besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan 

karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,14%, dimana kandungan karbon 

tersebut berfungsi sebagai unsur pengeras dalam struktur baja. Dalam proses 

pembuatan baja terdapat unsur-unsur lain selain karbon yang tertinggal di dalam 

baja seperti mangan (Mn), silikon (Si), kromium (Cr), vanadium (V) dan unsur 

lainnya (Surdia, 1999). Dalam pengaplikasiannya baja karbon sering digunakan 

sebagai bahan baku untuk pembuatan alat-alat perkakas, komponen mesin, struktur 

bangunan, dan lain sebagainya. Menurut pendefenisian ASM handbook vol.1:148 

(1993), baja karbon dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah persentase 

komposisi kimia karbon dalam baja yakni sebagai berikut :  

 

1. Baja Karbon Rendah (Low Carbon Steel)  

Baja karbon rendah merupakan baja dengan kandungan utama besi dan 

unsur karbon dalam stuktur baja kurang dari 0,3% C. Baja karbon rendah 

memiliki ketangguhan dan keuletan tinggi, akan tetapi memiliki sifat kekerasan 

dan ketahanan aus yang rendah. Pada umumnya baja dengan jenis ini dipakai / 

digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen struktur bangunan, 

pipa gedung, jembatan, bodi mobil, dan lain-lainya.  

2. Baja Karbon Sedang (Medium Carbon Steel)  

Baja karbon sedang merupakan baja karbon dengan persentase kandungan 

karbon pada besi sebesar 0,3% C – 0,59% C. Baja karbon ini memiliki 

kelebihan bila dibandingkan dengan baja karbon rendah, baja karbon sedang 

memiliki sifat mekanis yang lebih kuat dengan tingkat kekerasan yang lebih 

tinggi dari pada baja karbon rendah. Besarnya kandungan karbon yang terdapat 

dalam besi memungkinkan baja untuk dapat dikeraskan dengan memberikan 

perlakuan panas (heat treatment) yang sesuai. Baja karbon sedang biasanya 
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digunakan untuk pembuatan poros, rel kereta api, roda gigi, baut, pegas, dan 

komponen mesin lainnya.  

3. Baja Karbon Tinggi (High Carbon Steel)  

Baja karbon tinggi adalah baja karbon yang memiliki kandungan karbon 

sebesar 0,6% C – 1,4% C. Baja karbon tinggi memiliki sifat tahan panas, 

kekerasan serta kekuatan tarik yang sangat tinggi akan tetapi memiliki keuletan 

yang lebih rendah sehingga baja karbon ini menjadi lebih getas. Baja karbon 

tinggi ini sulit diberi perlakuan panas untuk meningkatkan sifat kekerasannya, 

hal ini dikarenakan baja karbon tinggi memiliki jumlah martensit yang cukup 

tinggi sehingga tidak akan memberikan hasil yang optimal pada saat dilakukan 

proses pengerasan permukaan. Dalam pengaplikasiannya baja karbon tinggi 

banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat perkakas seperti palu, gergaji, 

pembuatan kikir, pisau cukur, dan sebagainya.  

2.2 Baja ST 41   

Baja ST 41 termasuk salah satu dari baja karbon rendah. Bahan ini termasuk 

dalam golongan baja karbon rendah karena dalam komposisinya mengandung 

karbon sebesar 0,08%-0,20%. Baja ST41 adalah jenis baja konstruksi yang 

memiliki sifat kuat dan kekerasan yang cukup tinggi (F.R. Ahmad dan Soeharto, 

2013).  Baja karbon rendah sering digunakan dalam komponen mesin-mesin 

industri seperti gear, rantai,skrup dan poros. Selain itu juga baja ST 41 juga 

digunakan sebagai handle rem sepeda motor, bodi mobil, pipa saluran, kontruksi 

jembatan, rivet. Berikut ini tabel komposisi kimia untuk spesimen ST41 (Baja 

konstruksi dengan tensile strength 41 kg/mm2).; 

Tabel 1 : Komposisi kimia Baja ST 41  
Sumber. JurnalNizam,2014. 

No. Nama Unsur (simbol) Persentase (%) 

1 Besi (Fe) 98,985 

2 Mangan (Mn) 0,6 

3 Karbon (C) 0,10 

4 Silikon (Si) 0,25 
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5 Fosfor (P) 0,03 

6 Belerang (S) 0,035 

 

Dari kandungan karbon pada spesimen, maka kita tahu bahwa spesimen itu 

merupakan baja konstruksi dengan kadar karbon yang rendah. 

 

2.3 Uji Impact  

Uji Impact menurut Dieter, George E (1988) uji impact digunakan dalam 

menentukan kecenderungan material untuk rapuh atau ulet berdasarkan sifat 

ketangguhannya. Hasil uji impact juga tidak dapat membaca secara langsung 

kondisi perpatahan batang uji, sebab tidak dapat mengukur komponen gaya-gaya 

tegangan tiga dimensi yang terjadi pada batang uji. Hasil yang diperoleh dari 

pengujian impact ini, juga tidak ada persetujuan secara umum mengenai interpretasi 

atau pemanfaatannya. Sejumlah uji impact batang uji bertakik dengan berbagai 

desain telah dilakukan dalam menentukan perpatahan rapuh pada logam.  

Metode charpy banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan metode izod 

lebih sering digunakan di sebagian besar dataran Eropa. Batang uji metode charpy 

memiliki spesifikasi, luas penampang 10 mm x 10 mm, takik berbentuk V. Proses 

pembebanan uji impak pada metode charpy dan metode izod dengan sudut 45°, 

kedalaman takik 2 mm dengan radius pusat 0.25 mm. Batang uji charpy kemudian 

diletakkan horizontal pada batang penumpu dan diberi beban secara tiba-tiba di 

belakang sisi takik oleh pendulum berat berayun (kecepatan pembebanan ±5 m/s).  

Gambar 1 : Pembebanan Metode Charpy 

        Sumber. Modul praktikum pengujian material 2015 

Pengujian Impact Metode Charpy (juga dikenal sebagai tes Charpy v-notch) 

merupakan standar pengujian laju regangan tinggi yang menentukan jumlah energi 
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yang diserap oleh bahan selama terjadi patahan. Energi yang diserap adalah ukuran 

ketangguhan bahan tertentu dan bertindak sebagai alat untuk belajar bergantung 

pada suhu transisi ulet getas. Metode ini banyak digunakan pada industri dengan 

keselamatan yang kritis, karena mudah untuk dipersiapkan dan dilakukan. 

Kemudian hasil pengujian dapat diperoleh dengan cepat dan murah. Tes ini 

dikembangkan pada 1905 oleh ilmuwan Perancis Georges Charpy.  

Metode pengujian material ini sekarang digunakan di banyak industri untuk 

menguji material yang digunakan dalam pembangunan kapal, jembatan, dan untuk 

menentukan bagaimana keadaan alam (badai, gempa bumi, dan lain-lain) akan 

mempengaruhi bahan yang digunakan dalam berbagai macam aplikasi industri. 

Tujuan uji impact charpy adalah untuk mengetahui kegetasan atau keuletan suatu 

bahan (spesimen) yang akan diuji dengan cara pembebanan secara tiba-tiba 

terhadap benda yang akan diuji secara statik.  Dimana benda uji dibuat takikan 

terlebih dahulu sesuai dengan standar ASTM E23 05 dan hasil pengujian pada 

benda uji tersebut akan terjadi perubahan bentuk seperti bengkokan atau patahan 

sesuai dengan keuletan atau kegetasan terhadap benda uji tersebut. Percobaan uji 

impact charpy dilakukan dengan cara pembebanan secara tiba-tiba terhadap benda 

uji yang akan diuji secara statik, dimana pada benda uji dibuat terlebih dahulu sesuai 

dengan ukuran standar ASTM E23 05.   

Prinsip Dasar Alat Uji Impak Charpy  Secara skematik alat uji impak charpy seperti 

gambar dibawah ini:  

         Gambar 2 Ilustrasi Skematis Pengujian Impact 

        Sumber. Modul praktikum pengujian material 2015 
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Bila pendulum pada kedudukan h 1 dilepaskan, maka akan mengayun sampai 

kedudukan fungsi akhir pada ketinggian h 2 yang juga hampir sama dengan tinggi 

semula h 1 dimana pendulum mengayun bebas. (Jurnal Imiah Teknik Mesin, Vol.1, 

No.2, Agustus2013).Usaha yang dilakukan pendulum waktu memukul benda uji 

atau energi yang diserap benda uji sampai patah didapat rumus yaitu :   

Energi yang Diserap (Joule) = Ep – Em   

= m. g. h 1 – m. g. h 2   

= m . g (h 1 – h 2 )   

= m . g (λ (1- cos α) - λ (cos β – cos α)   

= m. g . λ (cos β – cos α)   

Energi yang diserap = m . g. λ (cos β – cos α)      

Keterangan :  

Ep  = Energi Potensial   

Em = Energi Mekanik  

 m   = Berat Pendulum (Kg)   

g    = Gravitasi 9,81 m/s 2  

 h 1 = Jarak awal antara pendulum dengan benda uji (m)   

h 2 = Jarak akhir antara pendulum dengan benda uji (m)   

λ = Jarak lengan pengayun (m)   

cos α = Sudut posisi awal pendulum   

cos β = Sudut posisi akhir pendulum   

dari persamaan rumus diatas didapatkan besarnya harga impak yaitu :  

K=w/A ( kgm / mm2 ) 

Dimana : K = nilai impact (Kg m/mm2)  

W= Usaha yang diperlukan mematahkan uji (Kg m)  
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Ao= Luas penampang dibawah tatikan (mm2)  

Takik (notch) dalam benda uji standar ditujukan sebagai suatu konsentrasi 

tegangan sehingga perpatahan diharapkan akan terjadi di bagian tersebut. Selain 

berbentuk V dengan sudut 45o , takik dapat pula dibuat dengan bentuk lubang kunci 

( key hole ). Pengukuran lain yang biasa dilakukan dalam pengujian impact Charpy 

adalah penelaahan permukaan perpatahan untuk menentukan jenis perpatahan yang 

terjadi. Secara umum sebagaimana analisis perpatahan pada benda hasil uji tarik 

maka perpatahan impact digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:  

1. Perpatahan berserat (fibrous fracture), yang melibatkan mekanisme 

pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan (logam) yang ulet (ductile). 

Ditandai dengan permukaan patahan berserat yang berbentuk dimpel yang 

menyerap cahaya dan berpenampilan buram.   

2. Perpatahan granular/ kristalin, yang dihasilkan oleh mekanisme pembelahan 

pada butir-butir dari bahan (logam) yang rapuh (brittle). Ditandai dengan 

permukaan patahan yang datar yang mampu memberikan daya pantul cahaya 

yang tinggi (mengkilat).   

3. Perpatahan campuran (berserat dan granular). Merupakan kombinasi dua 

jenis perpatahan di atas.  

2.4 Heat Treatment (Perlakuan Panas)  

Proses perlakuan panas merupakan suatu proses tahapan penting pada 

pengerjaan logam yang bertujuan untuk mendapatkan atau memperbaiki sifat-sifat 

mekanis seperti kekerasan, ketangguhan, keuletan dan kekuatannya. Secara umum 

heat treatment dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian :  

2.4.1 Annealing : Adalah pemanasan hingga temperatur 25oC – 300oC diatas 

temperatur austenit dilanjutkan pendinginan lambat di dalam dapur, sehingga 

didapat pearlit kasar. Digunakan untuk mengurangi kekerasan, menghilangkan 

tegangan sisa, memperbaiki kekuatan dan menghaluskan ukuran butiran. Annealing 

terdiri dari beberapa type yang diterapkan untuk mencapai sifatsifat tertentu sebagai 

berikut :  
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a. Full annealing : Terdiri dari austenisasi dari baja diikuti dengan pendinginan 

lambat didalam tungku. Temperatur yang dipilih untuk austenisasi tergantung 

dari kadar karbon dari baja yang bersangkutan. Full annealing untuk baja 

hipoeutektoid dilakukan pada temperatur austenisasi sekitar 500oC diatas garis 

temperatur austenit dan mendiamkannya pada temperatur tersebut untuk 

jangka waktu tertentu, kemudian diikuti dengan pendinginan yang lambat 

ditungku. Pada temperatur austenisasi dan austenit yang terbentuk relatif halus.  

b. Spheroidized Annealing : Dilakukan dengan cara memanaskan baja sedikit 

diatas temperatur austenisasi, didiam-kan pada temperatur tersebut untuk 

jangka waktu tertentu kemudian diikuti dengan pendinginan yang lambat. 

Tujuan dari spheroidzed annealing untuk memperbaiki sifat mampu mesin.  

 

2.4.2 Normalising : Adalah pemanasan pada temperatur 50oC – 600oC diatas 

temperatur  austenite dilanjutkan pendinginan lambat di udara, sehingga akan 

dihasilkan pearlite halus. Digunakan untuk mendapatkan struktur butiran yang 

halus dan seragam, juga untuk meng-hilangkan tegangan dalam.  

 

2.4.3 Hardening : Adalah pemanasan pada temperatur 30oC – 500oC diatas 

temperatur austenit dilanjutkan pendinginan secara cepat dengan mencelupkan 

kedalam media pendingin, seperti : air, udara, oli, garam cair (fussed) atau Brant 

(air + 10% sodium klorida). 

 

2.4.4 Tempering oC : Adalah memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan 

untuk menghilangkan tegangan dalam dan mengurangi kekerasan. Temperatur 

pemanasannya dibawah temperatur kritis bawah (723oC) serta membiarkannya 

beberapa saat dan didinginkan kembali di udara luar, tujuannya untuk 

mengembalikan sebagian keuletan dan ke-tangguhannya meskipun dengan 

mengorbankan sebagian kekeras-an yang telah dicapai.  

 

2.5 Diagram Fasa Fe-C  

Fasa didefinisikan sebagai bagian dari bahan yang memiliki struktur atau 

komposisi tersendiri. Diagram Fe-Fe3C adalah diagram yang menampilkan 

hubungan antara temperatur dimana terjadi perubahan fasa selama proses 
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pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon (%C). 

Diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk laku panas. 

Dari diagram fasa tersebut dapat diperoleh informasi-informasi penting yaitu antara 

lain: 

 Fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan 

pendinginan lambat 

 Temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan Fe-C bila 

dilakukan pendinginan lambat. 

 Temperatur cair dari masing-masing paduan. 

 Batas-batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon fasa tertentu. 

 Reaksi-reaksi metalurgis yang terjadi. 

Pada bagian diagram antara 700°C-900°C dan daerah karbon antara 0%-1% ini 

mikrostruktur baja dapat diatur dan dan disesuaikan dengan keinginan. 

Pada diagram fasa Fe3C yang ditampilkan muncul larutan padat (α, γ, δ) atau 

disebut besi delta (δ), austenit (γ) dan ferit (α). Ferit mempunyai struktur Kristal 

BCC (Body Centered Cubic) dan austenit mempunyai struktur kristal FCC (Face 

Centered Cubic) sedangkan besi delta (δ) mempunyai struktur kristal FCC pada 

suhu tinggi. Apabila kandungan karbon melebihi batas daya larut, maka akan 

membentuk fasa kedua yang disebut karbida besi atau sementit. Karbida besi 

mempunyai komposisi kimia Fe3C yang sifatnya keras dan getas. Peningkatan 

kadar karbon pada baja akan meningkatkan sifat mekanik baja tersebut, terutama 

kekerasan karena sifat yang dimiliki oleh endapan sementit yang keras.  Diagram 

fasa menunjukan hubungan struktur mikro dengan sifat-sifat mekanis suatu 

material, yang semuanya berhubungan. Karakteristik diagram fasanya, seperti 

gambar dibawah ini : 
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   Gambar 3 : Diagram Fasa Fe3C 

        Sumber.  JurnalSalsabila,2011 

Pada diagram fasa Fe3C yang ditampilkan muncul larutan padat (α, γ, δ) atau 

disebut besi delta (δ), austenit (γ) dan ferit (α). Ferit mempunyai struktur Kristal 

BCC (Body Centered Cubic) dan austenit mempunyai struktur kristal FCC (Face 

Centered Cubic) sedangkan besi delta (δ) mempunyai struktur kristal FCC pada 

suhu tinggi. Apabila kandungan karbon melebihi batas daya larut, maka akan 

membentuk fasa kedua yang disebut karbida besi atau sementit. Karbida besi 

mempunyai komposisi kimia Fe3C yang sifatnya keras dan getas. Peningkatan 

kadar karbon pada baja akan meningkatkan sifat mekanik baja tersebut, terutama 

kekerasan karena sifat yang dimiliki oleh endapan sementit yang keras.  Diagram 

fasa menunjukan hubungan struktur mikro dengan sifat-sifat mekanis suatu 

material, yang semuanya berhubungan. Berikut struktur-struktur yang ada pada 

diagram fasa Fe-Fe3C : 

a) Ferrit (Besi α) adalah suatu komposisi logam yang mempunyai batas 

maksimum kelarutan Carbon 0,025 % C pada temperature 723°C, struktur 



13 
 

 
 

kristalnya BCC (Body Center Cubic) dan pada temperature kamar mempunyai 

batas kelarutan Carbon 0,008 % C. 

Sifat-sifatnya adalah 

• Ketangguhan rendah 

• Keuletan tinggi 

• Kekerasan < 90 HRB 

• Struktur paling lunak pada diagram Fe-Fe3C 

• Ketahanan korosi medium 

b) Austenit (Besi γ) adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas 

maksimum kelarutan Carbon 2,11 % C pada temperature 1148°C, struktur 

kristalnya FCC (Face Center Cubic). 

Sifat-sifatnya adalah 

• Ketangguhan baik sekali 

• Ketahanan korosi yang paling baik dari SS yang lain 

• Non hardened heat treatment 

• Mudah dibentuk 

• Paling banyak dipakai dalam industri 

Cementit (Besi Karbida) adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan 

C dengan perbandingan tertentu (mempunyai rumus empiris) dan struktur 

kristalnya Orthohombic. Sifat-sifatnya adalah sangat keras dan bersifat getas. 

c) Lediburite ialah campuran Eutectic antara besi Gamma dengan Cementid 

yang dibentuk pada temperature 1130°C dengan kandungan Carbon 4,3%C. 

 

d) Pearlit adalah Eeutectoid mixture dari ferrite dan cementite (α+Fe3C), 

terjadi pada temperatur 723°C, mengandung 0,8 % karbon 
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2.6 Diagram TTT(Time, Temperature, dan Transformation) 

Diagram TTT (Time, Temperature, dan Transformation) adalah sebuah 

gambaran dari suhu (temperatur) terhadap waktu logaritma untuk baja paduan 

dengan komposisi tertentu. Diagram ini biasanya digunakan untuk menentukan 

kapan transformasi mulai dan berakhir pada perlakuan panas yang isothermal 

(temperatur konstan) sebelum menjadi campuran Austenit. Ketika Austenit 

didinginkan secara perlahan-lahan sampai pada suhu dibawah temperatur kritis, 

struktur yang terbentuk ialah Perlit. Semakin meningkat laju pendinginan, suhu 

transformasi Perlit akan semakin menurun. Struktur mikro dari materialnya berubah 

dengan pasti bersamaan dengan meningkatnya laju pendinginan. 

Dengan memanaskan dan mendinginkan sebuah contoh 

rangkaian,transformasi austenit mungkin dapat dicatat. Diagram TTT menunjukkan 

kapan transformasi mulai dan berakhir secara spesifik dan diagram ini juga 

menunjukkan berapa persen austenit yang bertransformasi pada saat suhu yang 

dibutuhkan tercapai. 

Peningkatan kekerasan dapat tercapai melalui kecepatan pendinginan dengan 

melakukan pendinginan dari suhu yang dinaikkan seperti pendinginan furnace, 

pendinginan udara, pendinginan oli, cairan garam, air biasa, dll. 

 

Gambar 4 : Diagram TTT 

        Sumber. JurnalSalasabila,2011 
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Pada gambar diatas, area sebelah kiri dari kurva transformasi menunjukkan 

daerah austenit. Austenit stabil pada suhu diatas temperatur kritis, tapi tidak stabil 

pada suhu di bawah temperatur kritis. Kurva sebelah kiri menandakan dimulainya 

transformasi dan kurva sebelah kanan menunjukkan berakhirnya transformasi. Area 

diantara kedua kurva tersebut menandakan austenit bertransformasi ke jenis 

struktur kristal yang berbeda.(austenit ke perlit, austenit ke martensit, austenit 

bertransformasi ke bainit). 

Ketika austenit didinginkan ke suhu dibawah temperatur kritis, ia 

bertransformasi ke struktur kristal yang berbeda tergantung pada ketidakstabilan 

lingkungannya. Laju pendinginannya dapat dipilih secara spesifik sehingga austenit 

dapat bertransformasi hingga 50%, 100%, dan lain sebagainya. Jika kecepatan 

pendinginan sangat lambat seperti pada proses annealing, kurva pendinginan akan 

melewati sampai seluruh area transformasi dan produk akhir dari proses 

pendinginan ini akan menjadi100% perlit. Dengan kata lain, ketika laju 

pendinginan yang diterapkan sangat lambat,seluruh austenit akan bertransformasi 

menjadi perlit. Jika laju pendinginan melewati pertengahan dari daerah 

transformasi, produk akhirnya adalah 50% austenit dan 50% perlit, yang berarti 

bahwa pada laju pendinginan tertentu kita dapat mempertahankan sebagian dari 

austenit, tanpa mengubahnya menjadi perlit. 

2.7 Pelumas 

Pelumas adalah zat kimia, yang umumnya cairan, yang diberikan di antara dua 

benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil 

destilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105-135 derajat celcius. Pelumas 

berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang 

berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat 

tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli mesin yang 

dipakai pada mesin pembakaran dalam. Adapun kegunaan atau fungsi oli antara 

lain : Sebagai pelumas, bersifat pendingin, sebagai perapat, dan sebagai pembersih. 

Pada pelumas yang saya gunakan menggunakan standar minyak pelumas 

dunia, yaitu SAE (Society of Automotive Engineers) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Zat_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_gesek
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
http://id.wikipedia.org/wiki/Oli_mesin
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
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SAE adalah singkatan dari Society of Automotive Engineers, suatu asosiasi yang 

mengatur standarisasi di berbagai bidang seperti bidang rancang desain teknik, 

manufaktur, dll. Kode SAE digunakan untuk menunjukkan tingkat kekentalan 

(viscocity). Tulisan seperti ini: SAE 10W-30, 10W-40 atau 20W-40, 20W-50, 

adalah standarisasi yang dikeluarkan oleh pihak SAE untuk kualitas dari kekentalan 

oli. Angka di sebelah kiri tanda W adalah nilai kekentalan oli ketika mesin dingin. 

Kemudian angka di sebelah kanan W adalah nilai kekentalan oli ketika mesin 

beroperasi pada suhu kerjanya. Semakin besar angkanya (baik kiri maupun kanan) 

itu artinya adalah semakin kental pada kondisinya. 

 


