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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang analisa 

struktur mikro dan kekerasan pada baja tumpang 4,6,8 dan stainless steel. Dengan 

spesimen benda uji yang bervariasi menggunakan baja bekas gergaji dengan 

tumpang 4,6,8 dan stainless steel. Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan tentang 

penempaan (forging), uji mikrostruktur, uji kekrasan, sifat mekanik material, 

konsep fasa dan proses pendinginan. 

 

2.1 PENEMPAAN 

 Penempaan ialah pemberian bentuk terhadap benda kerja yang yang terbuat 

dari logam yang mudah diregangkan serta mudah dibentuk dalam keadaan pijar 

dengan pemukulan atau penekanan tanpa menghancurkan strukturnya, penempaan 

juga dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan menggunakan mesin. 

Keuntungan penempaan, benda kerja hasil penempaan mempunyai lintasan serat 

yang lebih menguntungkan daripada benda kerja yang melalui proses pengerjaan 

penyerpihan dari keadaan pejal (gambar 2.1 dan gambar 2.2) (Schönmetz et.al, 

1985). 

 

 

 

 

 

                             Gambar 2.1                                  Gambar 2.2 

       Pengerjaan dengan keadaan pejal                   pengerjaan dengan penempaan 

 

Sumber : Schönmetz, et.al, 1985 
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2.1.1 SUHU DAN WARNA PENEMPAAN 

Proses penempaan pada pande besi tradisional pengontrolan suhu 

dilakukan secara manual berdasarkan warna dari baja dan api yang 

dihasilkan saat peroses penempaan berlangsung. Secara tidak langsung 

warna api yang timbul menunjukkan temperatur benda kerja tersebut, 

seperti pada Tabel 2.1 dibawah ini menunjukkan jenis baja, suhu awal dan 

suhu akhir dan warna pijar. 

Tabel 2.1 Nilai Pedoman Umum Suhu Penempaan 

Jenis Baja Suhu 

Awal 

֯C 

Warna 

Pijar 

Suhu 

Akhir ֯C 

Warna 

Pijar 

Baja konstruksi 1.300 Putih  800 Merah 

tua 

Baja perkakas tanpa 

campuran 

1.000 Merah kuning 760 Merah 

padam 

Baja perkakas campuran 

rendah 

1.100 Kuning  760 Merah 

padam 

Baja cepat 1.200 Kuning 

menyala 

950 Kuning 

padam 

(Schönmetz et.al, 1985) 
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2.1.2 JENIS-JENIS PROSES PENEMPAAN  

   Penempaan memiliki 5 jenis proses antara lain penempaan palu, penempaan 

timpa,  penempaan upset,  penempaan tekan, dan penempaan rol. 

1. Penempaan Palu 

Penempaan palu adalah penempaan dengan menggunakan perkakas 

tangan  yang dilakukan oleh pande besi tradisional, penempaan ini adalah 

penempaan tertua,  proses pengerjaan dengan penempaan palu dapat 

dilakukan pada pengerjaan benda kerja yang rumit. 

 

 

 

Gambar 2.3 penempaan palu 

Sumber : kratonpedia.com 
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2. Penempaan Timpa  

Penempaan timpa adalah jenis penempaan dengan menggunakan 

cetakan tertutup dengan memaksa benda  logam yang panas mengikuti 

bentuk cetakan dengan mendapatkan tekanan (impak) secara bertubi-tubi. 

 

Gambar 2.4 penempaan timpa 

Sumber : mechanicaljm.blogspot.com 

 

3. Penempaan Upset 

    Penempaan upset adalah penempaan dengan menggunakan batang 

berpenampang rata yang dijepit didalam cetakan (die) dan ujungnya 

dipanaskan sehingga akan mengalami perubahan bentuk. Penempaan ini 

sering dilakukan pada saat pembuatan selongsong peluru atau silinder mesin 

radial. 

Gambar 2.5 penempaan upset 

Sumber : mechanicaljm.blogspot.com 
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4. Penempaan Tekan 

    Pada penempaan tekan proses deformasi logam melalui penekanan 

berjalan dengan lambat berbeda dengan penempaan palu yang berlangsung 

dengan cepat. Penempaan tekan menggunakan mesin tekan vertikal yang 

digerakkan secara mekanik atau hidrolik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 penempaan tekan 

Sumber : teknikmesinmanufaktur.blogspot.com 

 

5. Penempaan Rol 

    Penempaan rol yaitu proses pembentukan benda kerja baik silideris atau 

persegi dengan mengurangi dimensi penampang. Pengurangan ini 

dilakukan dengan cara melewatkan benda kerja melalui satu set pasangan 

rol atau rol yang berlawanan, biasanya rol sudah memiliki jalur yang sesuai 

dengan bentuk benda akhir 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 penempaan rol 

Sumber : teknikmesinmanufaktur.blogspot.com 
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2.2 KLASIFIKASI MATERIAL  

2.2.1 BAJA  

         Baja merupakan logam paduan. Di dalam baja, besi merupakan unsur dasar 

yang dicampur dengan unsur-unsur lainnya termasuk unsur karbon. Kandungan 

unsur karbon dalam baja antara 0,002 % - 2,14 %. Besi memiliki dua unsur kristal 

yang dipengaruhi oleh temperatur penempaannya, unsur kristal tersebut adalah 

Body Center Cubic (BCC) dan Face Center Cubic (FCC). Dalam susunan bentuk 

kristalnya Body Center Cubic (BCC) atom besi berada di tengah-tengah kubus 

atom, sedangkan bentuk kristal pada Face Center Cubic (FCC) atom besi berada 

pada enam sisi kubus. Seperti pada gambar 2.8 dan 2.9 di bawah ini. 

 

 

 

 

  

 

                        Gambar 2.8 Kristal FCC               Gambar 2.9 Kristal BCC 

Sumber : angahazhari.blogspot.com 

Baja merupakan jenis logam ferro dengan unsur – unsur seperti Carbon (C),  Sulfur 

(S),  Fusfur (P),  Silikon (Si),  Mangan (Mn),  dan sebagainya. Sifat baja di 

pengaruhi oleh persentase karbon dan struktur mikro. Sedangkan struktur mikro 

pada baja karbon dipengaruhi oleh  komposisi baja dan perlakuan panas (heat 

treatment). Perbedaan presentase jumlah karbon di dalam campuran baja karbon 

menjadi salah satu cara untuk megklasifikasikan baja. (Edih Supardi, 1999)  

Baja dibagi menjadi tiga macam berdasarkan kandungan karbon nya antara lain :  

1. Baja Karbon Rendah 

Baja karbon rendah (low carbon steel) mengadung kurang dari 0,3 % 

karbon, dengan kandungan karbon kurang dari 0,3 % maka baja ini bukan 

baja yang keras dan baja ini tidak dapat dikeraskan karena kandungan 

karbonnya tidak dapat membentuk struktur martensit (Amanto, 1999). 
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2. Baja Karbon Sedang  

Baja karbon sedang (medium carbon steel) mengandung 0,3 % sampai 0,6 

% karbon, dengan kandungan karbon 0,3 % - 0,6 % baja ini memungkinkan 

untuk dikeraskan sebagian dengan proses heat treatment yang sesuai. Baja 

ini lebih keras dan lebih kuat di bandingkan baja karbon rendah  (Amanto, 

1999).   

 

3. Baja Karbon Tinggi 

Baja karbon tinggi (high carbon steel) mengandung karbon (C)  0,6 %  -  

1,5 %, baja karbon tinggi memiliki kekerasan yang sangat tinggi tetapi 

tingkat keuletannya rendah. Kebalikan dari baja karbon rendah (low carbon 

steel), proses pengerasan baja karbon tinggi dengan proses heat treatment 

tidak menghasilkan hasil yang maksimal karena terlalu banyak martensit 

sehingga membuat baja ini menjadi getas. Sifat mekanis baja dipengaruhi 

oleh cara pengadaan ikatan karbon (C) dengan besi (Fe). Menurut 

(schönmetz, 1985) terdapat dua bentuk utama kristal saat karbon 

mengadakan ikatan dengan besi,  yaitu :  

 

- Ferrit yaitu besi murni terletak rapat saling berdekatan dan tidak teratur, 

baik besar ataupun bentuknya. 

- Perlit merupakan campuran dari ferrit dan sementit dengan kandungan 

karbon 0, 8  %. Struktur perlit mempunyai kristal ferrit tersendiri dari 

serpihan sementit halus yang saling berdekatan dalam lapisan tipis.    

2.2.2  STAINLESS STEEL 

 

          Stainless steel merupakan baja tahan karat dan tahan terhadap 

oksidasi, stainless steel merupakan logam paduan dari beberapa unsur – 

unsur logam dengan paduan komposit tertentu. Stainless steel 

mengandung setidaknya  

10,5 % kromium untuk mencegah terjadinya korosi. Kemampuan 

stainless steel menahan korosi dipengaruhi oleh lapisan film oksida 
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kromium yang menghalangi proses oksidasi (ferum). Stainless steel 

memiliki enam karakteristik antara lain : 

 

1. Persentase Krom Tinggi 

Stainless steel memiliki jumlah presentase kromium 10, 5 %. Hal ini 

yang menyebabkan stainless steel tahan terhadap karat, karena 

kromium sendiri merupakan perlindungan utama dari pengaruh 

lingkungan. 

 

2. Tahan Karat 

Sifat tahan karat stainless steel di peroleh dari jumlah kromium yang 

sangat tinggi. Stainless steel memiliki lapisan oksida yang stabil 

pada permukaan nya dan tahan terhadap pengaruh oksigen. Lapisan 

pada stainless steel bersifat penyembuhan diri (self healing). 

 

3. Tahan lama  

Karakter stainless steel yang tahan karat membuat stainless steel 

lebih awet dan tahan lama serta tidak mudah rusak oleh proses 

oksidasi.  

 

4. Kekerasan dan Kekuatan Tinggi 

Dibandingkan dengan baja ringan, stainless steel memiliki kekuatan 

tarik tinggi. Stainless steel duplex memiliki kekuatan tarik lebih 

tinggi dibandingkan dengan stainless steel austenitik. 

 

5. Resistensi Terhadap Suhu Rendah  

Resistensi terhadap suhu rendah di ukur dengan ketangguhan dan 

keuletan. Pada suhu rendah kekuatan tarik stainless steel  austenit 

lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan suhu kamar. 
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6. Tampilan Menarik 

Stainless steel mempunyai warna perak yang mengkilap, alasan 

inilah yang menjadikan stainless steel sering digunakan di berbagai 

bidang kehidupan manusia seperti ; alat makan, alat bedah (alat 

operasi), perlengkapan rumah tangga, knalpot kendaraan bermotor, 

hingga tanki kimia.   

 

 2.3 HEAT TREATMENT  

         Heat treatment merupakan proses  perubahan sifat logam, dengan 

merubah struktur mikro dengan  proses pemanasan dan laju 

pendinginan. Heat treatment merupakan cara penguatan logam dimana  

logam yang akan diubah sudah dalam  keadaan solid. Pembentukan 

sifat-sifat dalam baja tergantung pada kandungan karbon, temperature 

pemanasan, sistem pendinginan serta bentunk dan ketebalan bahan. 

(Budianto, 2012).  Dalam Heat treatment  specimen dipanaskan hingga 

mencapai temperatur austenit  (Djafri, 1995).  

          

2.3.1 Anealing 

         Proses anealing yaitu proses  pemanasan baja diatas temperatur kritis  (723 

֯C)  dan dibiarkan sampai temperatur merata disusul dengan pendinginan secara 

perlahan sambil dijaga agar  temperatur bagian luar dan dalam kira kira sama hingga  

dapat diperoleh struktur yang di inginkan dengan menggunakan media  pedinginan  

udara, tujuan  dari diadakan nya proses anealing sendiri adalah melunakkan 

material logam, menghilangkan  tegangan sisa dan memperbaiki butiran logam  ( 

Amanto, 1999 ). 
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  2.3.2 Normalizing 

           Normalizing adalah proses pemanasan  logam hingga mencapai fase  austenit 

yang kemudian di dinginkan secara perlahan dalam media pendinginan udara.  

Hasil pendinginan ini berupa b b dan ferrit  tetapi hasil nya lebih halus dibandingkan 

dengan anealing, proses normalizing berfungsi untuk melunakkan logam namun 

pada baja karbon paduan atau baja karbon tinggi (high carbon steel) proses ini 

belom tentu mendapatkan baja yang lunak, hal ini tergantung dari proses 

pengerasan dan kadar karbon,  (Amanto, 1999). 

 

   2.3.3 Tempering  

           Baja biasanya dipanaskan kembali pada suhu kritis terendah setelah 

dilakukan pengerasan untuk memperbaiki kekuatan dan kekenyalannya. Akan 

tetapi hal itu mengurangi daya regang dan kekerasannya, sehingga membuat baja 

lebih sesuai untuk kebutuhan pembuatan peralatan. Proses pemanasan kembali 

disebut penyepuhan. Proses tersebut menyebabkan martensit berubah menjadi 

troosit atau sorbit sesuai dengan suhu penyepuhannya. Troosit dan sorbit tersebar 

halus dalam bentuk karbit pada lapisan ferrit. Bentuk strukturnya tidak seperti 

austenit tetapi berlapis – lapis (Amanto, 1999 : 80). 

Menurut Schönmetz, 1985  tujuan proses tempering ada tiga macaam yaitu : 

 

1. Tempering pada suhu rendah ( 150 ֯C – 300 ֯C ) 

Tempering ini berguna untuk mengurangi tegangan kerut dan 

kerapuhan baja, biasanya untuk alat potong, mata bor, dll. Pada suhu 

ini laju difusi lambat, hanya sebagian kecil karbon yang dibebaskan, 

dan sebagian struktur tetap keras tetapi mulai kehilangan kerapuhan 

nya.   

 

2. Tempering pada suhu menengah ( 300 ֯C – 550 ֯C ) 

Tempering pada suhu sedang ini bertujuan untuk menambah 

keuletan dan kekerasan nya sedikit berkurang. Proses ini di gunakan 

pada alat kerja yang mengalami beban berat, semisal palu, pahat dan 

pegas. 
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3. Tempering pada suhu tinggi ( 550 ֯C – 650 ֯C ) 

Tempering pada suhu tinggi bertujuan memberikan daya ke uletan 

yang besar dan kekrasan menjadi agak rendah. Contohnya pada roda 

gigi, poros batang penggerak, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 2.10 diagram isothermal transformation    

Sumber : sefnath.blogspot.com 

     

2.3.4 Quenching  

 Proses quenching atau pengerasan baja adalah suatu proses pemanasan 

logam sehingga mencapai batas austenit yang homogen. Tujuan dari proses 

quenching secara umum pada baja adalah proses hardening yaitu proses yang 

menghasilkan strukturmikro martensit yang bersifat keras dan getas pada baja 

tersebut. (Kagoya, 2013). 

 

2.4 PENGUJIAN MIKROSTRUKTUR 

     Mikrostruktur adalah gambaran dari kumpulan fasa yang dapat diamati melalui 

teknik metalografi. Mikrostruktr suatu logam dilihat dengan menggunakan 



15 
 

 
 

mikroskop. Ada dua jenis mikroskop yang dapat digunakan antara lain mikroskop 

optik dan mikroskop elektron. Sebelum melakukan pengamatan menggunakan 

mikroskop, permukaan logam atau spesimen harus dibersihkan terlebih dahulu, 

kemudian direaksikan dengan reagen kimia untuk memudahkan pengamatan. 

Proses ini dinamakan etching (Djafri,  Sriati, 1983). 

untuk mengetahui  sifat logam, dapat dilihat dari struktur mikronya. Setiap logam 

memiliki jenis struktur  mikro yang berbeda. Dengan  diagram fasa struktur mikro 

dapat dilihat dan dapat mengetahui fasa yang akan diperoleh  pada temperatur dan 

komposisi tertentu (Amanto Hari, 1999). Dari struktur mikro kita  dapat melihat : 

1. Ukuran butir dan bentuk butir 

2. Distribusi fasa yang terdapat dalam material 

3. Pengotor yang ada didalam material 

 

 

2.5 PENGUJIAN KEKERASAN 

          Pengujian kekerasan adalah salah satu dari sekian banyak pengujian yang 

dipakai, karena dapat dilaksanakan pada benda uji kecil tanpa kesukaran mengenai 

spesifikasi. (Surdia dan shinroku, 2013). Pengujian kekerasan logam ini secara garis 

besar ada tiga metode antara lain penekanan, dinamik dan goresan. ( Koswara, 1991 

). Pengujian yang banyak dipakai adalah pengujian dengan metode penekanan 

dengan menggunakan beban tertentu dan dengan mengukur bekas penekan yang 

ada diatasnya. ( Surdia dan Shinroku, 2013).  Menurut Schönmetz, 1985 ada tiga 

jenis metode proses penekanan, yaitu : Rockwell, Brinell dan Vickers. Pengujian 

pada penelitian ini menggunakan pengujian Rockwell. Menurut Husni, (2009)  

Metode pengujian kekearsan rockwell yaitu mengidentifikasi material dengan 

indentor kerucut intan atau bola baja. Indentor di tekan ke material di bawah beban 

terkecil. Pengujian rockwell menggunakan bola baja berdiameter 10mm, 5mm, 

2,5mm dan 1 mm. Pengujian ini menggunakan dua beban yaitu minor load (F0) = 

10 Kgf dan beban mayor load (F1) = 60 Kgf – 150 Kgf.  

2.5.1 PENGUJIAN ROCKWELL 

          Metode rockwell merupakan metode pengukuran kekerasan suatu bahan yang 

paling banyak dilakukan. Karena pengujian yang sangat sederhana dan tidak 
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membutuhkan keahlian khusus. Dalam pengujian rockwell ada dua macam indentor 

yang biasa digunakan dalam pengujian ini yakni krucut berbahan intan dan bola 

baja. Selain itu indentor berlian digunakan untuk material yang lebih keras. 

(Nasmi, 2018).  

 

 

 

Gambar 2.11 Mesin uji kekerasan rockwell 

 

Sumber : teknikmesinmanufaktur.blogspot.com  

 

                         Skala yang umum digunakan dalam pengujian Rockwell adalah : 

 

1. HRA (untuk material yang sangat keras) 

2. HRB (untuk materil yang lunak ). Indentor berupa bola baja dengan 

diameter 1/16 inch dan beban uji 100 Kg 

3. HRC (untuk material dengan kekerasan sedang). Indentor berupa kerucut 

intan dengan sudut puncak 120 derajat dan beban uji sbesar 150 Kg. 

 

              Uji kekrasan rockwell bertujuan untuk menentukan kekerasan 

suatu material, dalam bentuk daya tahan material (spesimen) dari bola baja 

ataupun kerucut intan yang ditekankan pada permukaan material uji 

tersebut. (Nasmi, 2018). 
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Gambar 2. 12 Media pengujian uji rockwell 

 

Sumber : adiputrasimanjuntak.blogspot.com 

 

Menurut Nasmi, 2018. Cara pengujian kekerasan dengan metode Rockwell 

dialakukan dengan dua kali pembebanan yaitu yang pertama dengan beban 

minor  dimaksutkan agar meningkatkan akurasi pengukuran dan yang kedua 

dengan beban mayor.  Metode pengujian rockwell terdiri atas dua yaitu : 

 

1. Pengujian Rockwell 

Pengujian rockwell dilakukan dengan memberikan beban minor sebesar 

10 kg. Pada spesimen. Selanjutnya memberikan beban mayor dengan 

variasi pembebanan sebesar 60, 100, dan 150 kg. Kemudian diikuti 

dengan alfabet. Skala kekerasan rockwell superfical ditunjukkan pada 

tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Skala kekerasan rockwell 

 

Simbol Indenter  Beban Mayor (Kg) 

A Intan  60 

B Bola 1/16 Inci 100 

C Intan 150 

D Intan 100 

E Bola 1/8 inci 100 

F Bola 1/16 inci 60 
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G Bola 1/16 inci 150 

H Bola 1/8 inci 60 

K Bola 1/8 inci 150 

Sumber : Surdia dan Saito, (1984) 

Menurut Purnomo, (2017).  Untuk cara pemakaian skala ini, terlebih 

dahulu menentukan dan memilih ketentuan angka dan kekerasan 

maksimum yang boleh digunakan oleh skala tertentu. Jika pada skala 

tertentu tidak tercapai angka kekerasan yang jelas, berdasarkan rumus 

tertentu, skala ini memiliki standar atau acuan, dimana acuan dalam 

menentukan dan mimilih skala kekerasan dapat diketahui melalui 

Tabel 2.3 berikut ini 

 

Tabel 2.3 Skala kekerasan 

 

Skala Pemakaiannya 

A Untuk carbide cementite, baja tipis, dan baja dengan 

lapisan yang tipis  

B Untuk paduan tembaga, baja lunak, paduan alumunium 

dan besi tempa 

C Untuk baja, besi tuang keras, besi tempa peritik, titanium, 

baja dengan lapisan keras yang dalam, dan bahan – bahan 

yang lebih dari pada skala B-100 

D Untuk baja tipis, baja dengan lapisan keras yang sedang, 

dan besi tempa peritik 

E Untuk besi tuang, paduan alumunium, magnesium, dan 

logam bantalan 

F Untuk paduan tembaga yang dilunakkan dan pelat lunak 

yang tipis 

G Untuk besi tempa, paduan tembaga, nikel-seng, dan 

tembaga-nikel 

H Untuk alumunium, seng dan timbal 
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K Untuk logam, bantalan, dan logam yang sangat lunak 

lainnya, atau bahan – bahan tipis 

L Untuk logam, bantalan, dan logam yang sangat lunak 

lainnya, atau bahan – bahan tipis 

M Untuk logam, bantalan, dan logam yang sangat lunak 

lainnya, atau bahan – bahan tipis 

P Untuk logam, bantalan, dan logam yang sangat lunak 

lainnya, atau bahan – bahan tipis 

R Untuk logam, bantalan, dan logam yang sangat lunak 

lainnya, atau bahan – bahan tipis 

S Untuk logam, bantalan, dan logam yang sangat lunak 

lainnya, atau bahan – bahan tipis 

V Untuk logam, bantalan, dan logam yang sangat lunak 

lainnya, atau bahan – bahan tipis 
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2. Superficial Rockwell 

Superficial Rockwell menggunakan beban minor sebesar 3 kg dengan 

variasi pembebanan mayor sebesar 15, 30 dan 45 Kg. Diikuti dengan 

alpabet N, T, W, dan Y. Hasil dari pembebanan ditampilkan dengan 

menggunakan skala HR diikuti dengan identifikasi skala. Skala 

kekerasan rockwell superfical di tunjukkan dalam Tabel 2.4 

 

Tabel 2.4 Skala kekerasan rockwell superfical 

Simbol Indentor Beban mayor (Kg) 

15 T Intan 15 

30 N Intan 30 

45N Intan 45 

15 T Bola 1/16 inci  15 

30 T Bola 1/16 inci 30 

45 T Bola 1/16 inci 45 

15 W Bola 1/8 inci 15 

30 W Bola 1/8 inci 30 

45 W Bola 1/8 inci 45 

Sumber : Surdia dan Saito, (1984). 

 

 


