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ABSTRAK 

Ibnu Karuniawan P. 2007. “Perbedaan nilai kekerasan pada proses 
double hardening dengan media pendingin air dan oli SAE 20 pada baja karbon 
rendah”. Teknik Mesin. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai kekerasan 

kekerasan pada proses double hardening dengan media pendingin air dan oli SAE 
20 pada baja karbon rendah. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja karbon rendah 
(kadar karbon 0,135%). Bahan berbentuk silinder pejal dengan diameter 16 mm 
dan panjang 20 mm. Proses carburizing menggunakan media arang kayu jati 
ditambah ± 40 % barium karbonat dilakukan pada suhu 950 oC dengan waktu 
penahanan  selama 4 jam, dilanjutkan dengan proses double hardening1 dan 2 
pada suhu 900 oC dan 760 oC dengan media pendingin air dan oli SAE 20, 
kemudian dilakukan foto mikro serta pengujian kekerasan mikro Vickers dengan 
beban 0,025 kg   

Hasil penelitian menunjukkan  komposisi material yang telah 
dicarburizing didapat karbon sebesar >4,584%C. Nilai kekerasan Vickers raw 
materials dari tepi spesimen berjarak 0,3mm menuju inti dengan kelipatan 0,3 
mm beturut-turut sebesar 149; 145,9; 138,4; 139,2; 138,8; 138,2; 136,9; 136,5; 
135,5; 134,6 kgf/mm2 atau relatif sama. Spesimen carburizing berturut-turut 
289,7; 276,4; 246,9; 177,7; 157,6; 136,9; 125,7; 123,2; 121,9; 118,9 kgf/mm2 atau 
mengalami penurunan kekerasan dari tepi menuju inti. Spesimen double 
hardening berpendingin air pada suhu 900 oC berturut-turut 582,1; 525,5; 480,3; 
443,4; 323,3; 229,1; 192; 171,3; 160,4; 156,6 kgf/mm2, pada suhu 760 oC 
berturut-turut sebesar 263; 250,3; 238,3; 232,5; 188,7; 166,2; 155; 147,6; 139; 
132,9 kgf/mm2. Spesimen double hardening berpendingin oli SAE 20 pada suhu 
900 oC berturut-turut 397,6; 349; 296,8; 272,3; 254,4; 216,8; 192; 149,9; 142,3; 
136,2 kgf/mm2 dan pada suhu 760 oC berturut-turut sebesar 225,9; 206; 193; 
182,8; 175,6; 165,3; 153,9; 147,9; 137,8; 133,3 kgf/mm2 atau mengalami 
penurunan kekerasan dari tepi menuju inti. 

 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan spesimen double 
hardening 1 (diquench air) lebih tinggi dari spesimen double hardening 1 
(diquench oli SAE 20) lebih tinggi dari spesimen double hardening 2 (diquench 
air) lebih tinggi dari spesimen double hardening 2 (diquench oli SAE 20) lebih 
tinggi dari spesimen carburizing lebih tinggi dari spesimen raw materials. 

 
Kata kunci: Baja karbon rendah, carburizing, double hardening, media                             

pendingin, suhu pemanasan, kekerasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat sangat 

berpengaruh terhadap  perindustrian didalam negeri, salah satunya adalah industri 

yang menghasilkan atau memproduksi elemen-elemen mesin yang sebagian besar 

menggunakan logam sebagai bahan bakunya. Setiap logam mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda, seperti sifat-sifat fisis, sifat mekanis dan sifat kimia, maka 

diperlukan suatu penanganan khusus agar setiap elemen-elemen logam tersebut dapat 

digunakan sesuai yang diinginkan.  

Pada umumnya untuk memperoleh kekerasan baja dapat dilakukan dengan 

proses perlakuan panas (heat  treatment) dan proses kimia (chemical heat treatment). 

Salah satu metode proses kimia yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kekerasan 

bahan adalah melalui proses carburizing. Proses carburizing merupakan proses 

penambahan unsur karbon (C) ke dalam logam khususnya pada bagian permukaan 

bahan dimana unsur karbon ini didapat dari bahan-bahan yang mengandung karbon 

sehingga kekerasan logam dapat meningkat, akan tetapi proses carburizing kurang 

menghasilkan kekerasan yang baik pada logam (Palallo, 1995:57). Kekurangan pada 

proses carburizing pada logam dapat diperbaiki dengan proses perlakuan panas yaitu 

dengan cara pengerasan lanjut (double hardening). Pemanasan pertama dilakukan 

dengan tujuan untuk memperbaiki bagian dalam benda kerja akibat pemanasan yang 

berlebihan pada waktu proses carburizing kemudian didinginkan dengan cepat, 
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pemanasan  kedua dilakukan untuk memperbaiki kekerasan yang tinggi pada bagian 

kulit kemudian didinginkan dengan cepat pada media pendingin. Proses ini harus 

diakhiri dengan pemudaan (tempering) bahan yang telah dikeraskan kemudian 

dipanaskan kembali dan dibiarkan dingin secara alami yaitu diudara luar yang 

bertujuan agar benda kerja tidak terlalu getas. Penelitian ini menggunakan air dan oli 

SAE 20 sebagai media pendinginnya, dipilihnya air dan oli SAE 20 dikarenakan 

kedua media pendingin tersebut  mempunyai sifat-sifat dan laju pendinginan  yang 

berbeda, sehingga dimungkinkan akan terlihat perbedaan nilai kekerasan pada 

spesimen uji. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu 

diadakan penelitian (eksperimen) untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang 

“PERBEDAAN NILAI KEKERASAN PADA PROSES DOUBLE HARDENING 

DENGAN MEDIA PENDINGIN AIR DAN OLI SAE 20 PADA BAJA 

KARBON RENDAH”.  

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan nilai kekerasan baja karbon rendah  yang telah mengalami 

proses carburizing, proses double hardening (dengan media pendingin air 

dan oli SAE 20) ? 
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2. Adakah perbedaan struktur mikro baja karbon rendah yang telah mengalami 

proses carburizing, proses double hardening (dengan media pendingin air 

dan oli SAE 20) ? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap judul skripsi ini, 

maka penulis perlu memberikan penjelasan tentang arti istilah-istilah dalam skripsi 

ini. Istilah-istilah yang dianggap perlu untuk dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan  

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia perbedaan adalah pengkajian 

sesuatu dengan cara membandingkan dua buah atau lebih                            

(Poerwardarminta, 1986:86). Pada penelitian ini perbedaan diartikan 

membandingkan nilai kekerasan baja karbon rendah yang telah mengalami 

proses carburizing, proses double hardening (dengan media pendingin air 

dan oli SAE 20).  

2. Carburizing 

 Carburizing (pengarbonan) adalah suatu proses pengerasan permukaan 

dengan menambahkan unsur karbon (C) ke dalam benda kerja dengan jalan 

memanaskan benda kerja didalam bahan yang mengandung unsur karbon, 

akibat pemanasan dari unsur bahan yang mengandung karbon sehingga 

terjadi gas-gas dan gas-gas itu tersebut dapat melepaskan unsur karbon yang 

dapat masuk ke dalam benda kerja. 



 4

3. Double hardening (pengerasan ganda)  

 Double hardening (pengerasan ganda) adalah proses pengerasan dari 

bahan yang telah mengalami proses carburizing, yang berfungsi untuk 

memperbaiki struktur bagian kulit agar mendekati atau sama dengan 

struktur  pada bagian inti benda kerja. 

4. Tempering 

 Tempering (memudakan)  adalah suatu proses yang dilaksanakan 

terhadap baja yang telah mengalami proses pengerasan yang bertujuan 

untuk menghilangkan tegangan dalam yang terjadi pada saat proses 

pengerasan dan membuat baja keras tetapi tidak rapuh (ulet).  

5. Media pendinginan 

 Menurut kamus Bahasa Indonesia pendingin adalah alat untuk 

mendinginkan (Moeliono, 1983:207), pada penelitian ini diartikan sebagai 

media yang digunakan untuk menurunkan temperatur baja karbon rendah 

pada proses double hardening. 

6. Air  

 Air adalah suatu jenis zat yang dalam kondisi tertentu bisa berbentuk 

padat, cair dan gas, dengan rumus kimia H2O (Ilmu Pengetahuan Populer, 

1997:196). Pendingin air yang dimaksud adalah air yang diam dan bukan air 

yang mengalir. 
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7. Oli SAE 20 

Oli SAE 20 dapat diartikan sebagai sistem penomeran viskositas untuk 

menentukan kekentalan dari minyak pelumas. Angka ini berdasarkan pada 

angka yang telah ditentukan oleh Society Automotive Engineers (organisasi 

insinyur) di Amerika Serikat. 

8. Nilai kekerasan 

Nilai adalah harga dan kekerasan adalah daya tahan suatu bahan 

terhadap penetrasi bahan lain yang lebih keras (Palallo, 1992:3). Jadi nilai 

kekerasan dalam penelitian ini adalah harga dari daya tahan suatu bahan  

terhadap penetrasi bahan lain yang lebih keras. 

9. Baja karbon rendah 

Baja karbon rendah merupakan baja dengan kadar karbon kurang dari 

0.30% (Amanto, 1999). Baja dengan kandungan karbon di bawah 0,3 tidak 

dapat disepuh keras, dan agar dapat disepuh keras dapat diberi tambahan 

karbon dengan cara karbonasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui perbedaan nilai kekerasan baja karbon rendah yang telah 

mengalami proses carburizing, proses double hardening (dengan media 

pendingin air dan oli SAE 20). 
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2. Untuk mengetahui perbedaan struktur mikro baja karbon rendah yang telah 

mengalami proses carburizing, proses double hardening (dengan media 

pendingin air dan oli SAE 20. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan dasar pertimbangan pada dunia 

industri mengenai peningkatkan kualitas pengerasan baja untuk komponen-

komponen otomotif seperti pada pembuatan roda gigi, mur baut, dan stang 

piston. 

2. Memberikan wawasan bagi perancangan elemen mesin dan pengembangan 

ilmu bahan dan konstruksi. 

 

1.6 Sistematika skripsi 

Sistematika ini terdiri dari tiga bagian yaitu : 

1. Bagian pendahuluan berisi: halaman judul, abstrak penelitian, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi meliputi: 

Bab I. Pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, masalah 

penelitian, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 
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Bab II. Landasan teori yang berisi tentang teori sifat-sifat logam, struktur 

logam, baja, pengaruh unsur paduan terhadap baja, carburizing, 

double hardening, tempering, media pendingin, pengujian 

kekerasan, dan pengujian struktur mikro. 

Bab III. Metodologi penelitian yang memuat tentang spesimen yang 

digunakan, variabel penelitian, langkah penelitian serta metode 

analisis data. 

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pembahasan hasil 

penelitian dan pengumpulan data. 

Bab V.    Kesimpulan dan saran 

3. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

dokumentasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Sifat-Sifat Logam 

Dalam penggunaannya, logam yang digunakan akan mengalami gaya luar 

atau pembebanan. Setiap logam mempunyai daya tahan terhadap pembebanan yang 

berbeda-beda, perbedaan ini ditentukan  oleh sifat dari logam tersebut. Sifat-sifat 

logam antara lain sebagai berikut: 

1. Sifat mekanis 

Sifat mekanis adalah kemampuan bahan untuk menerima pembebanan 

atau untuk menahan beban yang diterimanya baik beban statis maupun beban 

dinamis. Sifat mekanis terdiri dari aspek-aspek berikut ini: 

a. Kekuatan bahan (strength) 

Kekuatan bahan (strength) yaitu ketahanan suatu material 

menerima pembebanan tarik, tekan, lentur, puntir dan geser. 

b. Kekerasan 

Kekerasan adalah sifat dasar dari logam, kekerasan ini 

didefinisikan sebagai ketahanan logam terhadap goresan atau tekanan. 

c. Elastisitas 

Merupakan kemampuan logam untuk kembali ke bentuk semula 

setelah menerima beban hingga berubah bentuk. Semakin tinggi batas 
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elastisitas suatu material maka nilai elastisitas material tersebut juga 

semakin tinggi. 

d. Kekakuan 

Kekakuan merupakan kemampuan suatu bahan untuk menahan 

perubahan bentuk. 

e. Plastisitas 

Plastisitas adalah  kemampuan suatu bahan ketika mengalami 

perubahan bentuk tanpa mengalami kerusakan. Seperti halnya elastisitas, 

jika batas plastisitas material tersebut tinggi, maka nilai plastisitas 

material juga tinggi, namun batas elastisnya semakin rendah. 

f. Kelelahan 

Kelelahan  merupakan kemampuan maksimal suatu bahan  ketika 

menerima beban yang berganti-ganti dan secara terus-menerus dalam 

jangka waktu tertentu, dimana tegangan maksimal selalu diberikan 

selama proses pembebanan dilakukan. 

2. Sifat fisis 

Sifat fisis adalah kemampuan logam terhadap peristiwa-peristiwa 

fisika. Adapun sifat-sifat fisika tersebut antara lain adalah: 

a. Titik lebur 

Titik lebur merupakan temperatur dimana logam akan meleleh dan 

akhirnya mencair akibat panas yang diberikan. 
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b. Kepadatan  

Faktor yang mempengaruhi dari kepadatan ini adalah berat dari 

atom dan jarak antar atom dari unsur-unsur pembentuknya. Semakin 

rapat jarak antar atom, maka nilai kepadatannya semakin tinggi. 

c. Daya hantar panas 

Merupakan kemampuan logam menghantarkan  panas. Pada 

aplikasinya dibedakan menjadi konduktor, semi konduktor dan isolator. 

Daya hantar panas ini sebanding dengan kemampuan material untuk 

mengalirkan listrik. 

d. Daya hantar listrik 

Merupakan kemampuan logam untuk dialiri maupun mengalirkan 

arus listrik. Daya hantar listrik pada aplikasinya  dibedakan menjadi 

konduktor, semikonduktor, dan isolator. 

3. Sifat kimia 

Sifat kimia merupakan kemampuan dari setiap logam terhadap reaksi-

reaksi kimia. Pada umumnya sifat ini diindikasikan sebagai daya tahan 

terhadap karat pada suatu logam. 

 

 



 11

2.2 Struktur Logam 

Sifat-sifat yang dimiliki logam akan berpengaruh dalam penggunaan logam, 

hal inilah yang merupakan dasar dari pemilihan bahan. Sifat-sifat yang dimiliki setiap 

logam sangatlah berbeda karena adanya perbedaan  unsur-unsur penyusun serta 

paduan yang akan membentuk struktur mikronya. 

Unsur adalah material yang independen dan murni tanpa pengotor atau unsur-

unsur lain. Unsur-unsur tersusun atas atom-atom yang mempunyai inti dan elektron. 

Inti atom bermuatan positif (+) yang terdiri dari neutron dan proton, sedangkan 

elektron sendiri bermuatan negatif (-). Karena adanya muatan ini setiap unsur akan 

saling tarik menarik sehingga mencapai kondisi yang stabil atau netral.  

Karena adanya gaya tarik menarik antar atom, maka atom-atom logam akan 

membentuk persenyawa satu dengan yang lain. Persenyawaan ini akan membentuk 

suatu bagan geometrik tertentu dalam keadaan padat, dan disebut sebagai kristalit. 

Bentuk geometri dari persenyawaan logam besi dan baja biasanya berupa kubus, yang 

tersusun  dari atom-atomnya. Bentuk geometris inti adalah BCC ( Body Center 

Cubic), FCC (Face Center Cubic), HCP  (Hexagonal Close Pocked). Seperti terdapat 

pada Gambar 2.1. berikut: 

 

 

 

 

    BCC                                       FCC                                  HCP 

Gambar 2.1. Bentuk geometris kristal 
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Macam-macam struktur logam antara lain:  

1. Struktur ferrite 

Struktur ferrite sering juga disebut besi murni. Struktur ferrite dapat berubah-

ubah sifat apabila dipanaskan, perubahan tersebut antara lain : 

a. Besi murni atau besi alfa (α) 

Struktur besi murni (ferrite) atau besi alfa, dibawah suhu 723 oC, sifatnya 

magnetis dan lunak serta susunan kristalnya berbentuk kubus pusat ruang 

(BCC), seperti terdapat pada Gambar 2.2. 

b. Besi beta (β) 

Struktur ferrite pada suhu 768 oC-910 oC mulai berubah sifat dari magnetis 

menjadi tidak magnetis yang disebut besi beta, susunan kristalnya mulai 

berubah dari kubus pusat ruang (BCC) menjadi kubus pusat bidang (FCC). 

c. Besi gamma (besi γ) 

Struktur ferrite pada suhu 910 oC-1391 oC mulai berubah menjadi struktur 

austenite (besi gamma) yang mempunyai sifat tidak magnetis serta susunan 

kristalnya dalam bentuk kubus pusat bidang (FCC). 

d. Besi delta (besi δ) 

Struktur ferrite yang sudah menjadi struktur austenite pada suhu 1392  oC 

sampai mencair pada suhu 1539  oC berubah menjadi besi delta yang susunan 
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kristalnya sama dengan besi dalam bentuk kubus pusat ruang (BCC) tapi jarak 

antar atomnya lebih besar. 

 

 
Gambar 2.2. Struktur ferrite pada baja lunak  (Supardi, 1999:140) 

2. Struktur pearlite  

Struktur pearlite adalah struktur yang terbentuk karena persenyawaan antara 

struktur ferrite dan struktur sementite yang seimbang dalam struktur pearlite,. 

Struktur pearlite jika dipanaskan sampai suhu 723 oC akan berubah menjadi 

struktur austenite. Struktur pearlite seperti terdapat pada Gambar 2.3. berikut:  

 

      
Gambar 2.3. Struktur pearlite pada baja karbon rendah (0,25% C) (Supardi, 

1999:141) 
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3. Struktur sementite 

Struktur sementite adalah suatu senyawa kimia antara besi (Fe) dan zat arang C. 

Struktur sementite dengan rumus kimia Fe3C yang terdiri 3 atom Fe yang 

mengikat sebuah atom zat arang C menjadi sebuah molekul. Jika suatu logam besi 

mengandung zat arang lebih banyak, di dalam bahan tersebut akan terdapat 

struktur sementite yang lebih besar. Struktur sementite adalah struktur yang 

sifatnya sangat keras. Struktur sementite seperti pada Gambar 2.4 berikut: 

 

 

Gambar 2.4. Struktur pearlite pada baja karbon rendah (0,25% C) (Supardi, 
1999:141) 

 

4. Struktur austenite 

Struktur austenite adalah struktur yang berasal dari struktur ferrite yang 

dipanaskan pada suhu 910 oC-1391 oC atau struktur pearlite yang dipanaskan 

pada suhu 723 oC-1392 oC. Struktur austenite juga disebut besi gamma (γ), 

sifatnya tidak magnetis. Susunan kristalnya berbentuk kubus pusat ruang (FCC). 

 



 15

5. Sruktur martensite 

Struktur martensite sifatnya sangat keras dengan susunan kristalnya berbentuk 

kubus pusat tetragonal (BCT). Sruktur martensite seperti terlihat pada Gambar 

2.5. dibawah ini.  

 
Gambar 2.5.  Struktur sementite pada baja karbon rendah (0,25% C)  (Suratman, 

1994:98) 
 

2.3 Baja  

Besi atau baja dihasilkan dari campuran antara besi (Fe) dan elemen pemadu, 

elemen pemadu utama besi atau karbon adalah karbon (C) dan juga ditambahkan 

unsur-unsur lain (S, P, Mg, Si, dll), namun unsur-unsur ini hanya dalam prosentase 

yang kecil. Kandungan karbon di dalam baja sekitar 0,1% sampai 1,7%, sedangkan 

unsur lainnya dibatasi oleh prosentasenya (Amanto,1999 :22).  
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Menurut kandungan karbonnya (C), baja karbon dapat dibedakan menjadi 3 

macam antara lain: 

1. Baja karbon rendah   

Baja karbon rendah merupakan bukan baja yang keras karena kadar 

karbonnya tidak cukup untuk membentuk struktur martensite (Amanto, 

1999:33) Baja karbon rendah yaitu kurang dari 0,3 %, sering disebut juga baja 

ringan (mild steel). Baja ini dapat dijadikan mur, baut, ulir skrup dan lain-lain. 

Baja karbon rendah yang pada penelitian ini mempunyai kadar karbon 

0,135%. Baja jenis karbon rendah mempunyai sifat tidak terlalu keras, cukup 

kuat, ulet, mudah dibentuk dan ditempa, tetapi karena kurangnya kadar karbon 

maka tidak dapat disepuh keras. 

2. Baja karbon sedang 

Baja karbon sedang merupakan baja dengan kandungan karbon 0,3–

0,6%, cukup keras dibandingkan dengan baja karbon rendah. Baja ini 

memungkinkan untuk dikeraskan sebagian dengan pengerjaan panas (heat  

treatment) yang sesuai. Baja karbon sedang digunakan untuk roda gigi, poros 

engkol, ragum dan sebagainya. 

3. Baja karbon tinggi 

Baja karbon tinggi mempunyai kandungan karbon 0,6–1,5%, baja ini 

sangat keras namun keuletannya rendah, biasanya digunakan untuk alat 

potong seperti gergaji, pahat, kikir dan lain sebagainya. Karena baja karbon 

tinggi sangat keras, maka jika digunakan untuk produksi harus dikerjakan 

dalam keadaan panas.  
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2.4 Pengaruh Unsur Paduan Terhadap Baja  

Baja yang hanya mengandung unsur C  tidak akan memiliki sifat seperti yang 

diinginkan, dengan penambahan unsur-unsur paduan seperti Si, Mn, Ni, Cr, V, W, 

dan lain sebagainya dapat menolong untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan. 

Penambahan beberapa unsur paduan spesifikasi terhadap sifat baja antara lain: 

a. Unsur Silikon (Si) 

Silikon merupakan unsur paduan yang ada pada setiap baja dengan 

jumlah kandungan lebih dari 0,4% yang mempunyai pengaruh kenaikan 

tegangan tarik dan menurunkan kecepatan pendinginan kritis (laju 

pendinginan minimal yang dapat menghasilkan  100% martensite) 

b. Unsur Mangan (Mn) 

Unsur Mangan dalam proses pembuatan baja berfungsi sebagai 

deoxider (pengikat O2) sehingga proses peleburan dapat berlangsung baik. 

Kadar Mn yang rendah dapat menurunkan kecepatan pendinginan kritis. 

c. Nikel (Ni) 

Nikel memberi pengaruh sama seperti Mn yaitu menurunkan suhu 

kritis dan kecepatan pendinginan kritis. Ni membuat struktur butiran menjadi 

halus dan menambah keuletan.  

d. Unsur Krom (Cr) 

Unsur krom meninggikan kekuatan tarik dan keplastisan, menambah 

mampu keras, meningkatkan tahan korosi dan tahan suhu tinggi. 
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e. Unsur Vanadium (V) dan Wolfram (W) 

Unsur Vanadium  dan Wolfram  membentuk karbidat yang sangat 

keras dan memberikan baja dengan kekerasan yang tinggi, kemampuan 

potong dan daya tahan panas yang cukup tinggi pada baja yang sangat 

diperlukan untuk pahat potong dengan kecepatan tinggi. 

 

2.5 Carburizing 

Karbonisasi adalah proses memanaskan bahan sampai diatas suhu kritis yaitu 

900 oC –950 oC dalam lingkungan yang menyerahkan  karbon lalu dibiarkan beberapa 

lamanya pada suhu tersebut dan kemudian didinginkan (Beumer, 1980:37). 

Carburizing atau pengarbonan bertujuan memberikan kandungan karbon yang lebih 

banyak pada bagian permukaan dibanding dengan bagian inti benda kerja, sehingga 

kekerasan permukaan lebih meningkat. Proses karbonisasi dipengaruhi oleh beberapa 

hal  yaitu temperatur, waktu atau lamanya perlakuan serta media karbon yang 

digunakan (Amanto, 1999:86). Carburizing (pengarbonan) umumnya diterapkan pada 

jenis baja yang tidak mudah dikeraskan atau baja yang mengandung karbon (C) 

kurang dari 0,3% dengan demikian agar baja tersebut dapat dikeraskan 

permukaannya. Perubahan komposisi baja terjadi dengan jalan melarutkan karbon 

pada permukaan baja, cara seperti itu dapat meningkatkan komposisi karbon pada 

baja berkisar antara 0,3 sampai 0,9% C (Suratman, 1994:131). Pertambahan karbon 

ini juga cukup berpengaruh terhadap kenaikan kekerasan baja tersebut. Tetapi 

kenaikan nilai kekerasannya tidak sebanding dengan nilai karbon yang telah terdifusi 
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kedalam sepesimen, hal ini disebabkan karena setelah selesai spesimen tidak 

diberikan pendinginan cepat menjadikan atom-atom yang telah larut terdifusi 

kedalam austenite membentuk kembali sementite dan ferrite sehingga nilai kekerasan 

austenite berkurang  karena tidak terbentuk struktur martensite yang cukup banyak. 

Proses carburizing dapat dilakukan dengan tiga (3) cara, yaitu: 

1. Pack carburizing (pengarbonan bubukan) 

Pengarbonan bubukan adalah proses pengarbonan pada permukaan 

benda kerja dengan menggunakan karbon yang didapatkan dari bubukan 

arang, dalam penelitian  ini yang digunakan adalah arang kayu jati yang  telah 

berbentuk serbuk. 

2. Liquid carburizing (pengarbonan cairan) 

  Pengarbonan proses cairan adalah proses pengarbonan benda kerja 

dengan menggunakan cairan dimana karbon didapatkan dari penguraian 

Natrium Sianida (NaCn) yang   akan diuraikan sebagai cairan pemanas. 

Benda kerja dipanaskan  dahulu pada suhu 380 oC–600 oC didalam dapur 

listrik kemudian dimasukkan dalam dapur asam yang sudah memiliki suhu 

850 oC– 960 oC.  

 Pada proses ini pencelupan benda kerja dalam dapur asam tidak begitu 

lama sehingga ada beberapa keuntungan yang diperoleh:  

a) Waktu yang  singkat. 

b) Benda kerja akan mempunyai suhu yang merata selama pemanasan  

c) Benda kerja yang bersih.  

d) Dapat diproduksi dalam jumlah banyak.  
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e) Lapisan yang merata. 

3. Gas Carburizing (pengarbonan gas)  

  Pengarbonan dengan gas dimana unsur karbon didapatkan dari 

penguraian bahan bakar yang digunakan sebagai pemanas dalam dapur yaitu 

Hidro Carbon (CH). Proses ini dilakukan dengan cara benda kerja dipanaskan 

didalam dapur gas sehingga bahan bakar akan terurai menjadi CH + O2 + CO 

+ H2 dan membentuk gas karbon monoksida (CO2), jika jumlah O2 dalam 

dapur cukup banyak tetapi   karena selama pembakaran tidak ada O2 yang 

mengalir maka gas tersebut menjadi gas karbon dioksida (CO) sehingga gas 

ini  akan masuk pada permukaan benda dengan reaksi sebagai berikut :  

Fe + CO2              FeC + O2  

Untuk mendapatkan tebal tipisnya pelapisan karbon pada proses ini adalah 

tergantung dari lamanya pemanasan dan proses gas carburizing dapat 

dipercepat dengan  menggunakan pemanas induksi. 

Adapun keuntungan dari proses pengarbonan gas yaitu :  

a) Benda tetap bersih  

b) Tidak terjadi uap yang mengandung racun selama proses   berlangsung. 

Dalam penelitian ini digunakan korbonisasi dengan perantara zat padat atau 

pengarbonan bubukan dimana  proses pengarbonan pada permukaan benda kerja 

dengan menggunakan karbon yang didapatkan dari bubukan arang kayu jati. 

Dipilihnya kayu jati dikarenakan mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi dari pada 
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jenis kayu lain sehingga dimungkinkan terdapat banyak unsur karbon, adapun nilai 

kalor kayu jati sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Spesifikasi kalor jenis kayu jati (Koestoer, 2002: 418) 

Spesifikasi Berat jenis 
(kg/m3) 

Kalor spesifik 
(J/kg oC) 

Konduktifitas panas 
(J/sec.m oC) 

Kayu jati 640,00 2301,00 0,14 

Kayu mahoni 540,00 2001,00 0,13 

Kayu cemara 410,00 1233,00 0,23 

 

Pada proses pack carburizing ini oksigen dari udara bereaksi dengan karbon 

dari medium  membentuk CO2, CO2 ini kemudian bereaksi lagi dengan karbon dari 

medium menurut reaksi: 

 CO2 + C           2CO 

Pada saat suhu proses bertambah tinggi, kesetimbangan reaksi bergeser ke 

sebelah kanan, sehingga kadar gas CO bertambah banyak. Pada permukaan baja, CO 

mengurai menjadi : 

2CO          CO2 + Catom 

Catom mempunyai keaktifan yang tinggi bereaksi dengan Fe dan mudah 

berdifusi ke besi gamma dalam fasa austenite, sehingga terbentuk sementite pada baja 

dengan reaksi: 

3γ – Fe +Catom              Fe3C 
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CO2 yang dihasilkan dari reaksi diatas bereaksi kembali dengan karbon yang 

terdapat pada medium diikuti kembali dengan penguraian CO pada permukaan logam 

dan seterusnya, tetapi proses pembentukan gas CO2 dan CO seperti diuraikan diatas 

berlangsung sangat lambat. Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka pada medium 

karbon yang berupa arang diberi bahan tambah sebagai katalisator. Katalisator yang 

dapat digunakan pada proses carburizing bubukan banyak macamnya antara lain; 

BaCO3, BaCl, BaO, CaO, K2CO3, Na2CO3, K2SO4 dan K4Fe(CN)6. bahan tambah 

yang sering digunakan dalam proses carburizing bubukan adalah  BaCO3 dan 

K4Fe(CN)6.  

Komposisi yang umum campuran bubuk arang dengan bahan tambah 

(Suratman. 1994: 135) adalah: 

a. Komposisi 1 

60% arang kayu ditambah 40% BaCO3 (Barium Carbonat). 

b. Komposisi 2 

45% arang kayu, 50% BaCO3 (Barium Carbonat) dan 5% K4Fe(CN)6 (Kalium 

ferrosianida). 

Pada suhu yang tinggi katalis berfungsi untuk membentuk dan mempercepat 

pembentukan gas CO seperti berikut : 

 BaCO3             BaO  +  CO2 

 CO2  + C          2CO   
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Gas CO yang terjadi kemudian larut kedalam fasa austenite atau bereaksi dengan Fe 

sebagai berikut : 

3Fe + 2CO             Fe3C + CO2 

Gas CO2 yang terbentuk dari reaksi diatas kemudian bereaksi dengan BaO dan 

membentuk BaCO3, dengan demikian BaCO3 senantiasa ada selama proses sehingga 

reaksi-reaksi dapat berjalan terus. Semakin banyak kandungan karbon dipermukaan, 

atom karbon mulai berpindah menuju inti melalui mekanisme difusi. Penetrasi karbon 

ke dalam baja tergantung pada temperatur, waktu penahanan  (holding time), dan 

bahan pengarbonan. 

Proses pengarbonan dengan media padat (bubukan) dilakukan dengan cara 

baja dimasukkan spesimen kedalam suatu wadah atau kotak  yang didalamnya 

terdapat bubukan arang yang mengandung unsur karbon dengan jarak antar benda 

kerja 30 mm (Schanmetz 1985;66) dan ditutup rapat yang tutupnya diperkuat dengan 

campuan semen api dengan tetes tebu, sehingga selama proses tidak terjadi 

pemasukan udara kedalam kotak. Kemudian dipanaskan pada temperatur 900 oC  

sampai 950 oC. Proses carburizing ini berdasarkan kenyataan bahwa karbon akan 

masuk semakin banyak kedalam besi padat dalam bentuk kristal FCC (face centered 

cubic), karbon mengurai dalam besi karena atom karbon cukup kecil untuk bisa 

masuk diantara atom besi yang lebih besar. Karbon memiliki kisi kristal berbentuk 

heksagonal dan karena kecilnya dapat menempati ruangan  dipusat antara atom-atom 

besi gamma tersebut dalam kisi kristal FCC.  
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Gambar 2.6. Hubungan lama waktu pemanasan dengan tebal lapisan karbon 

(Suratman. 1994: 136)   

 

Dari grafik diatas dapat diketahui untuk membuat lapisan karbonasi setebal 

2,5mm dari tepi menuju kedalam dengan suhu 950 oC dibutuhkan waktu sekitar 15-

20 jam, jika dengan suhu 900 oC untuk tebal lapisan karbonasi 2,5 mm dibutuhkan 

waktu sekitar 45 jam. Sedangkan tebal lapisan karbonasi yang sering dibuat oleh 

dunia industri adalah sekitar 1,0mm (Beumer, 1980:37). Jika dilihat pada garis dalam 

grafik diatas maka untuk mendapatkan ketebalan lapisan karbonasi 1,0 mm dengan 

suhu 950 oC dibutuhkan waktu sekitar 3-6 jam. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan suhu 950 oC dengan holding time 4 jam untuk proses 

karbonasi, dengan asumsi pada suhu 950 oC dan holding time 4 jam tersebut proses 

penyusupan karbon telah berlangsung sehingga kandungan karbon dalam spesimen 

bisa lebih meningkat sesuai keinginan. 
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Untuk dapat mengetahui daerah titik kritis atas, titik kritis bawah dan suhu 

pemanasan sebagai petunjuk dalam melakukan proses pengerasan baja, digunakan 

suatu diagram yang disebut diagram kesetimbangan (equilibrium). Seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 2.7. Diagram fasa (Fe-C) 

Fasa-fasa yang ada pada diagram fasa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Austenite, fasa ini hanya mungkin ada pada baja di temperatur tinggi. Austenite 

memiliki sel satuan FCC yang mengandung unsur karbon maksimum hingga 

1,7%. 

2. Ferrite, fasa ini memiliki sel satuan BCC yang hanya dapat menampung unsur 

karbon maksimum 0,025% pada temperatur 723 oC. 

3. Sementite, merupakan senyawa bersifat sangat keras yang mengandung 6,67% 

C, sementite sangat keras, tetapi bila tercampur dengan ferrite lunak maka 
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kekerasan keduanya menurun. Campuran ferrite dengan sementite disebut 

pearlite. Laju pendinginan lambat menghasilkan pearlite kasar. 

Temperatur pengerasan baja adalah diatas temperatur kritis bawah +30 oC       

sampai 50 oC, contohnya untuk suhu 723 oC maka  ditambah 30 oC-50 oC = 750 oC 

(Palallo. 1995: 46). Jika temperatur pemanasan baja jauh diatas garis temperatur kritis 

atas akan terjadi kerugian-kerugian antara lain: 

a. Kalori yang diserap terlalu tinggi 

b. Kalori yang ada dalam benda terlalu sukar dihilangkan sehingga pada saat 

pendinginan struktur tidak seluruhnya berubah menjadi struktur martensit. 

c. Terjadinya kristal-kristal yang besar yang dapat mengakibatkan bahan 

menjadi rusak. 

d. Pemanasan terlalu lama sehingga membuang waktu dan butuh biaya besar. 

4. Pearlite, campuran ferrite dan sementite berlapis dalam suatu struktur butir 

yang disebut dengan pearlite. Jarak antara pelat-pelat sementite dalam pearlite 

tergantung pada laju pendinginan baja. Laju pendinginan cepat menghasilkan 

jarak yang cukup rapat, sedangkan laju pendinginan lambat menghasilkan jarak 

yang semakin jauh atau kasar. 
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Gambar 2.8. Grafik Fe-C 

 
 

2.6 Double hardening 

Double hardening atau pengerasan ganda adalah proses pengerasan dari 

bahan yang telah mengalami proses carburizing. Pada material hasil carburizing 

terjadi perbedaan kandungan karbon antara bagian kulit atau permukaan dengan 

bagian intinya. Sebagai contoh pada bagian kulit mengandung 0,8% C dan pada 

bagian intiya tetap mengandung 0,2% C, sehingga pada bagian dalam adalah baja 

hypoeutektoid dan pada bagian kulit baja hypereutektoid. Perbedaan kandungan 

karbon antara bagian kulit dengan bagian inti dari hasil proses carburizing tersebut 
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tidak menghasilkan kekerasan yang baik, untuk itu harus dilakukan pengerasan ulang 

yang disebut pengerasan berganda (double hardening).  

Proses double hardening dibagi menjadi dua tahap pemanasan. Pemanasan 

pertama dilakukan pada suhu 880 oC-900 oC yaitu untuk memperbaiki bagian dalam 

(inti) benda kerja yang mengalami pemanasan yang berlebihan pada waktu proses 

carburizing dan memecahkan sementite pada bagian luar sehingga akan terjadi 

pengerasan unsur karbon pada bagian luar ke bagian inti kemudian didinginkan 

dengan cepat pada media pendingin. Pemanasan kedua dilakukan pada suhu 750 oC 

sampai 780 oC untuk mengurangi tegangan-tegangan akibat pemanasan yang 

berlebihan dan memperbaiki kekerasan yang tinggi pada bagian kulit dari hasil 

carburizing kemudian didinginkan dengan cepat pada media pendingin. Hasil 

pengerasan ganda akan menghasilkan butiran-butiran kristal yang halus. Proses ini 

harus diakhiri dengan proses pemudaan  (tempering). 

 

2.7 Tempering 

Baja yang telah dikeraskan bersifat getas dan tidak cocok untuk digunakan. 

Melalui temper, kekerasan dan kegetasan dapat diturunkan sedangkan keuletan dan 

ketangguhan baja akan meningkat. Tujuan utama temper adalah untuk menekan 

terjadinya retak atau timbulnya tegangan dalam akibat pencelupan (pendinginan) 

yang mendadak pada media pendingin. Proses temper terdiri dari pemanasan kembali 

dari baja yang telah dikeraskan pada suhu dibawah suhu kritis disusul dengan 
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pendinginan. Temper dimungkinkan dikarenakan struktur martensite yang tidak 

stabil.  

Temperatur pemanasan pada proses tempering  memiliki beberapa tingkatan: 

1. Tempering suhu rendah 

Tempering ini mempunyai suhu pemanasan 150-300 oC. Proses ini tidak akan 

menghasilkan penurunan kekerasan yang berarti. Tempering suhu rendah 

hanya untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan kerapuhan dari baja. 

2. Tempering suhu menengah 

Tempering ini mempunyai suhu pemanasan 300-550 oC. Tempering pada suhu 

sedang bertujuan untuk menambah keuletan dan sedikit menurunkan 

kekerasannya. Peningkatan suhu temper akan mempercepat penguraian 

martensite kira-kira pada suhu 315 oC perubahan fase menjadi martensite 

berlangsung dengan cepat. 

3. Tempering suhu tinggi 

Tempering ini mempunyai suhu pemanasan 550-650 oC. Tempering suhu 

tinggi bertujuan memberikan keuletan yang besar dan sekaligus kekerasannya 

menjadi agak rendah. 

Unsur paduan dapat mempengaruhi proses temper yaitu menghambat laju 

pelunakan sehingga baja paduan akan memerlukan suhu temper yang lebih tinggi 

untuk mencapai kekerasan tertentu. Tingginya suhu penemperan dan holding time 

pada benda kerja tergantung pada jenis dan kekerasan baja yang dikehendaki. 
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Semakin tinggi dan semakin lama holding time yang diberikan, semakin rendah 

kekerasan yang dihasilkan. Proses pendinginan temper dalam tempering umumnya 

bersifat alami yaitu pendinginan benda kerja pada udara terbuka.. 

 

2.8 Media Pendingin 

Pendinginan secara mendadak saat proses heat  treatment adalah suatu 

pengerjaan yang sangat drastis dan pendinginan yang cepat ini sering mengakibatkan 

keretakan dan pergeseran struktur benda kerja, karena pendinginan mulai dari luar 

sewaktu pencelupan, penyusutan secara cepat dapat terbentuk pada lapisan sekitar 

teras yang tidak terjadi pendinginan dan penyusutan dalam waktu yang sama waktu 

panas merambat keluar, teras tersebut mulai dingin dan terjadi ekspansi, hal inilah 

yang dapat mengakibatkan keretakan. 

Media pendingin yang lazim digunakan untuk mendinginkan spesimen pada 

proses pengerasan baja antara lain oli, air, larutan garam dan gas. Media pendingin 

tersebut digunakan sesuai dengan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan. Air mempunyai efek pendinginan yang lebih besar dibandingkan dengan 

minyak (oli) karena air dapat dengan mudah menyerap panas yang dilewatinya dan 

panas yang terserap cepat menjadi dingin, sebab kemampuan panas yang dimiliki 

oleh air besarnya 10 kali dari minyak (Schanmentz, 1985:260). Minyak yang 

digunakan dalam pendinginan sebaiknya mempunyai titik nyala tinggi dan 
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volumenya banyak, karena jika tidak mempunyai titik nyala yang tinggi maka akan 

terjadi bahaya api. 

Penelitian ini menggunakan media pendingin air dan oli SAE 20 dengan 

pertimbangan kecepatan pendinginan antara kedua jenis ini tidak terlalu mencolok 

perbedaannnya dan murah serta mudah didapat. Air merupakan senyawa yang dapat 

berwujud padat, cair dan gas. Air merupakan senyawa yang mengandung unsur (H) 

dan unsur Oksigen (O), dengan perbandingan unsur 2 atom hidrogen dan 1 atom 

oksigen (H2O). Kedua unsur ini memiliki sifat yang bertentangan, hidrogen adalah 

unsur yang tidak diperlukan dalam pembakaran, sedangkan oksigen adalah unsur 

yang dibutuhkan dalam pembakaran. Dalam persenyawaannya kedua unsur ini 

memiliki sifat-sifat baru yaitu tidak bisa terbakar. 

Minyak adalah mineral dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan laut (plankton) 

yang telah terpendam selama jutaan tahun yang mempunyai sifat untuk selalu melekat 

dan menyebar pada permukaan-permukaan yang bergsekan. Viskositas oli dan bahan 

dasar oli sangat berpengaruh dalam proses pendinginan spesimen. Oli yang 

mempunyai viskositas lebih rendah  memiliki kemampuan penyerapan panas lebih 

baik dibandingkan dengan oli yang mempunyai viskositas lebih tinggi karena 

penyerapan panas akan lebih lambat.   

Dalam perdagangan ada dua macam viskositas, misalnya SAE 20 dan SAE 

20W. SAE 20W tidak begitu peka terhadap temperatur, sedangkan oli SAE 20 peka 

terhadap temperatur (Suyanto, 1989:412). Indeks kekentalan diikuti huruf W yang 

menunjukkan kekentalan pada suhu 20 oC, sedangkan kekentalan yang tidak diikuti 
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huruf W menyatakan kekentalan pada suhu 100 oC. Penulisan angka viskositas 

misalnya SAE 20W-50 artinya standar olinya SAE 20 pada suhu 20 oC standar 

sampai SAE 50 pada suhu 100 oC, sehingga minyak pelumas ini bila digunakan di 

lingkungan suhu dingin akan bersifat sebagai pelumas SAE 20W sedangkan bila 

digunakan suhu panas akan bersifat sebagai minyak pelumas SAE 50W. Oli SAE 20 

dapat diartikan sebagai sistem penomeran viskositas untuk menentukan kekentalan 

dari minyak pelumas. Angka ini berdasarkan pada angka yang ditentukan oleh 

Sociaty Automotive Engineers (Organisasi Insinyur) di Amerika Serikat, oleh karena 

itu SAE 20 hanya menunjukkan kekentalam minyak pelumas dengan tidak 

memasukkan sifat yang lain atau karakteristik yang lain (Suyanto, 1989:415) 

sehingga tidak perlu mengukur angka viskositas dari minyak pelumas yang dipakai 

dalam penelitian ini.  

Penggunaan oli yang mempunyai unsur hidrokarbon bila digunakan  sebagai 

media pendingin dalam proses perlakuan panas akan menyebabkan timbulnya lapisan 

karbon pada bagian permukaan spesimen yang menjadikan unsur keras pada 

spesimen.   

Tabel 3.2. Daya pendingin air dan minyak pelumas (Tipler,1991: 408). 
Spesifikasi Air Minyak pelumas SAE 20 

Kapasitas panas (kj/kg oK) 4,186 1,675 

Panas Penguapan (kj/kg) 2256 314 

Koefisien hantar panas (j/m.s.oK) 0,582 0,14 
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2.9 Pengujian Kekerasan Vickers 

Pengujian kekerasan logam adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

kekerasan yang dimiliki oleh suatu logam. Tingkat kekerasan logam didasarkan pada 

standar satuan yang baku. Satuan baku yang disepakati dan diakui oleh standar 

industri ada tiga metode pengujian kekerasan yaitu: penekanan, goresan dan dinamik. 

Penjelasan tentang metode pengujian kekerasan yaitu: 

1. Pengujian kekerasan dengan cara penekanan banyak digunakan oleh industri 

permesinan, hal ini dikarenakan prosesnya sangat mudah dan cepat dalam 

memperoleh angka kekerasan logam tersebut bila dibandingkan dengan 

metode pengujian kekerasan yang lainnya. 

2. Pengujian kekerasan yang menggunakan metode penekanan ini ada tiga jenis 

yaitu pengujian kekerasan metode rockwell, brinnel dan Vickers. 

3. Proses pengujian kekerasan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahan 

terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Artinya ketika gaya 

tertentu diberikan pada suatu benda uji dan karena pengaruh pembebanan 

tersebut, benda uji mengalami deformasi. Seberapa besar tingkat kekerasan 

dari bahan tersebut dapat dianalisis dari besarnya beban yang diberikan 

terhadap luas bidang yang menerima pembebanan tersebut. Proses pengujian 

yang mudah dan cepat dalam memperoleh angka kekerasan yaitu dengan 

metode penekanan. Metode penekanan tersebut ada tiga jenis metode yaitu 



 34

Rockwell, Brinnel dan Vickers, yang masing-masing mempunyai kelebihan 

dan kekurangan.  

  Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode penekanan yaitu metode Vickers. Pada pengukuran kekerasan 

menurut Vickers sebuah intan yang berbentuk limas (piramid), kemudian intan 

tersebut ditekankan pada benda uji dengan suatu gaya tertentu, maka pada benda uji 

terdapat bekas ijakan dari intan ini. Bekas ijakan ini akan lebih besar apabila benda 

uji tersebut semakin lunak dan bila beban penekanan bertambah berat.  

 
Gambar 2.8. Prinsip pengukuran mikro Vickers (Supardi, 1999:58). 

 

Perhitungan kekerasan didasarkan pada panjang diagonal segi empat bekas 

injakan dan beban yang digunakan. Nilai kekerasan hasil pengujian metode Vickers 

disebut juga dengan kekerasan HV atau VHN (Vickers Hardness Numbers) yang 

besarnya : 

VHN = 2

)
2

sin(2

d

Pθ

 ........................................................Persamaan 1 
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= 2
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Dimana : P = Beban tekan yang diberikan (kgf) 

  d = Panjang diagonal bekas injakan (mm) 

  θ = Sudut puncak penetrator (136o) 
Adapun keuntungan dari metode pengujian Vickers adalah : 

1. Dengan pendesak yang sama, baik pada bahan yang keras maupun lunak nilai 

kekerasan suatu benda uji dapat diketahui. 

2. Penentuan angka kekerasan pada benda-benda kerja yang tipis atau kecil dapat 

diukur dengan memilih gaya yang relatif kecil. 

Pengujian mikro Vickers adalah metode pengujian kekerasan dengan 

pembebanan yang relatif kecil yang sulit dideteksi oleh metode makro Vickers. Pada 

penelitian ini menggunakan metode mikro Vickers karena untuk mengetahui seberapa 

besar nilai kekerasan pada permukaan benda uji hasil dari proses heat  treatment, 

sehingga pembebanan yang dibutuhkan juga relatif kecil yaitu berkisar antara 10 

sampai 1000 gf.  
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2.10  Pengujian Struktur Mikro 

Struktur mikro pada material dapat dilihat dengan menggunakan alat khusus 

salah satunya yaitu mikroskop logam. Pada pengujian struktur mikro, benda kerja 

haruslah rata dan datar kemudian digosok menggunakan ampelas dengan kekasaran 

dari yang  kasar (nomor ampelas kecil) sampai dengan ampelas yang paling halus 

(nomor ampelas besar), pengampelasan yang baik akan menghasilkan permukaan 

benda kerja dan rata, setelah pengampelasan benda kerja maka diteruskan dengan 

pemolesan dengan bubuk penggosok agar permukaan benda kerja rata, halus dan 

terlihat mengkilap. 

Proses selanjutnya dengan mencelupkan benda kerja kedalam larutan khusus 

yang disebut etsa (campuran 2,5% HNO3 dengan 97,5% alkohol) selama kurang lebih 

5 detik dengan penjepit yang tahan karat, larutan ini berfungsi untuk mengkorosikan 

batas lapisan butir. Benda kerja  kemudian dikeringkan dan difoto dengan mikroskop 

logam  pembesaran tertentu. Pengujian struktur mikro bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang bentuk struktur mikro benda kerja. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Baja karbon rendah. 

Bahan yang digunakan untuk spesimen dibuat dari material baja karbon 

rendah  dengan kadar karbon 0,135%, berbentuk silinder pejal ukuran 

Φ16x20 mm sebanyak 26 buah, pengerjaan spesimen menggunakan 

mesin bubut. 

b. Arang kayu jati 

Arang kayu jati adalah bahan utama proses karbonisasi. Dipilih arang 

kayu jati karena mempunyai kandungan karbon yang cukup tinggi. Arang 

kayu jati yang akan dipakai telah dihancurkan dan diayak sehingga 

berbentuk serbuk. 

c. Barium karbonat (BaCO3) 

Barium Karbonat (BaCO3) berfungsi sebagai katalisator yang bertujuan 

untuk mempercepat reaksi penyusupan karbon pada besi ketika dalam 

proses karbonisasi.  

 

 



 38

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 dimensi spesimen 

3.2 Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Alat uji komposisi 

b. Furnace merk Hofman (Australia) 

c. Alat uji kekerasan (Mikro Vickers) merk Olympus 

d. Mesin bubut (Engine Lathe C06230) 

e. Alat foto mikro (merk Olympus) 

f. Kotak karbonasi dan tutup 

g. Tang       

h. Gergaji       

i. Mistar baja         

j. Ampelas          

k. Stopwatch atau penghitung waktu    

l. Kamera dan filmnya  

16 

20
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3.3  Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Suharsimi, 1998:97). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.   Variabel bebas 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah proses carburizing dan proses 

double hardening (pengerasan ganda). 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kekerasan dan struktur mikro 

bahan baja karbon rendah yang telah mengalami proses  carburizing dan 

double hardening. 

3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah faktor lain di luar variabel penelitian yang diteliti, 

tetapi dapat mempengaruhi hasil penelitian. Faktor yang mempengaruhi 

penelitian adalah raw materials, carburizing, double hardening dan media 

pendingin. 

 

3.4 Desain Eksperimen 

Pada penelitian ini desain yang digunakan adalah metode eksperimental 

yang dilakukan di Laboratorium  Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. 

Penelitian memerlukan langkah-langkah atau tindakan yang tersusun  sehingga 

dapat menjawab permasalahan yang diteliti dapat. Alur eksperimen dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Alur penelitian 

UJI KOMPOSISI 

DOUBLE HARDENING 1 
Suhu : 900 O C 
Pendingin air 
Holding Time: 20 menit

DOUBLE HARDENING 2 
Suhu : 760 oC 
Pendingin  oli SAE 20 
Holding Time: 20 menit

UJI KOMPOSISI 

TEMPERING 
Suhu :180 O C 
Holding 
Time:  

40 menit 

SPESIMEN 

DOUBLE HARDENING 2 
Suhu : 760 oC 
Pendingin air 
Holding Time: 20 menit

DOUBLE HARDENING 1 
Suhu : 900 O C 
Pendingin oli SAE 20 
Holding Time: 20 menit

TEMPERING 
Suhu:200 O C 
Holding 
Time: 

40 menit 

MATERIAL BAJA 
St. 40 

CARBURIZING 
Suhu: 950 oC 
Holding time : 4 jam 

TEMPERING 
Suhu :180 O C 
Holding 
Time: 

40 menit 

TEMPERING 
Suhu :200 O C 
Holding 
Time:  

40 menit 

UJI KEKERASAN 

ANALISIS DATA 

FOTO  MIKRO 

KESIMPULAN 

TEMPERING 
Suhu :250 O C 
Holding 
Time: 

40 menit 

TEMPERING 
Suhu :250 O C 
Holding 
Time: 

40 menit 
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3.5  Prosedur Penelitian 

3.5.1 Pembuatan spesimen  

Spesimen baja karbon rendah yang berupa plat dipotong dengan 

spesifikasi spesimen yang telah ditentukan dengan mesin bubut konvensional. 

Jumlah spesimen yang dibuat adalah 26 spesimen. Spesimen yang telah 

dipotong kemudian dihaluskan dengan ampelas. 

3.5.2 Uji komposisi 

Uji komposisi dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia khususnya 

kandungan karbon pada bahan. Uji komposisi dilakukan  dua kali,  yang 

pertama dilakukan pada raw material dengan untuk memastikan bahwa bahan 

spesimen adalah benar-benar baja karbon rendah yang mempunyai kandungan 

karbon sebesar 0,135% C maka material ini dapat digunakan untuk proses 

carburizing (baja dengan kandungan karbon dibawah 0,3% C). Uji komposisi 

yang kedua dilakukan pada material hasil carburizing yang bertujuan untuk 

mengetahui perubahan kandungan unsur karbon pada material yang telah 

dicarburizing. 

Secara garis besar langkah-langkah dalam proses uji komposisi adalah 

sebagai berikut: 

a. Spesimen dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada 

permukaan dengan cara dipoles sehingga permukaan spesimen tersebut 

harus halus dan rata. 

b. Spesimen dijepit pada penjepit yang ada pada ruang hampa udara, 

kemudian dekatkan dua buah lempengan dengan posisi lempengan berada 
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diatas dan dibawah spesimen. Pada lempengan tersebut terdapat lubang 

untuk masuknya sinar ultra violet yang dipancarkan oleh lensa agar 

mengenai spesimen, penyinaran dilakukan kurang lebih selama dua menit. 

c. Sinar yang memancar kepermukaan spesimen akan terpantul dan hasil 

pantulan sinar tersebut oleh lensa optik akan diterima dan disalurkan ke 

komputer, semua sinar yang terdeteksi akan diterima dan akan terprogram 

oleh komputer. Dari komputer ini dapat  diketahui kadar kimia yang ada 

dalam baja terutama kadar karbon dan hasil tersebut dapat dicetak dalam 

bentuk print out. 

3.5.3 Proses carburizing 

Proses pengarbonan dilakukan dengan menggunakan media bubukan 

arang kayu jati yang ditumbuk dan diayak hingga lembut. 

Tahapan proses carburizing: 

a. Mempersiapkan media karbon dari bubukan arang kayu jati dan bahan 

tambah berupa Barium Karbonat (BaCO3). 

b. Mencampur bubukan arang kayu jati dengan bahan tambah dengan 

kombinasi 60% bubukan arang kayu jati, 40% Barium Karbonat            

(Ba CO3). 

c. Kotak carburizing yang terbuat dari lembaran plat baja yang dipotong dan 

dilas sehingga berbentuk persegi ditaburi  campuran bubukan arang dan 

Barium Karbonat tadi pada bagian alas secara merata dengan ketebalan 

30 mm. 
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d. Spesimen diletakkan di dalam kotak carburizing yang telah ditaburi 

campuran bubukan arang dan Barium Karbonat (BaCO3) dengan jarak 

antar spesimen minimal 20 mm. 

e. Setelah spesimen diletakkan dalam kotak, campuran bubuk arang dan 

Barium Karbonat (BaCO3) ditaburkan kembali diatas spesimen sampai 

rata dan tertutup semua spesimennya. 

f. Tutup kotak dipasang dengan rapat dengan diberi perapat dari campuran 

semen api dengan tetes tebu.  

g. Kotak yang berisi spesimen dimasukkan ke dalam dapur pemanas dengan 

suhu 950 oC dengan holding time 4 jam. 

h. Pembongkaran spesimen dari kotak. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3. Susunan spesimen dalam kotak karbonisasi dan oven listrik. 

3.5.4 Proses double hardening  

Proses double hardening terdiri dari 3 tahap pemanasan: 

a. Perlakuan panas pertama dilakukan pada suhu 900 oC dengan holding 

time 4 jam bertujuan untuk memperbaiki bagian inti benda kerja yang 

Spesimen Oven listrik 

Arang kayu 

Peti besi 
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mengalami pemanasan berlebihan pada waktu proses carburizing dan 

untuk memecahkan cementit pada bagian luar sehingga akan terjadi 

penetrasi karbon pada bagian kulit ke bagian  inti.  Proses pendinginan 

dilakukan dengan cepat pada media pendingin air dan oli SAE 20. 

b. Proses pemanasan kedua untuk memperbaiki bagian luar atau kulit 

spesimen akibat pemanasan yang berlebihan. Proses pemanasan ini 

dilakukan pada suhu 760 oC dengan holding time 20 menit kemudian 

diikuti pendinginan yang cepat dengan media pendingin air dan oli SAE 

20 sehingga didapatkan butiran kristal logam yang halus pada bagian 

permukaan atau kulit spesimen.  

c. Proses terakhir adalah proses tempering yang dilakukan untuk 

mengurangi tegangan-tegangan sisa akibat proses perlakuan panas dengan 

suhu yang tinggi dan membuat baja agar tidak rapuh. Proses ini dilakukan 

pada suhu 180 oC, 200 oC, dan 250 oC dengan holding time 40 menit, 

yang diikuti dengan pendinginan diudara luar (alami).  

3.5.5 Pengujian kekerasan 

Pengujian kekerasan ini dilakukan dengan alat uji kekerasan mikro 

Vickers,  pengujian ini dengan cara: 

a. Spesimen diberi resin (campuran 99% epoxy dengan 1% hardener), 

yang berfungsi sebagai tempat spesimen. 

b. Permukaan material dihaluskan dengan cara diampelas dengan urutan 

ampelas No.120-320-400-600-1000-1500. 



 45

c. Setelah diampelas pada bagian permukaan spesimen diautosol sampai 

mengkilap. 

d. Memasang spesimen pada dudukannya. 

e. Menentukan besar pembebanan. 

f. Menekan tombol untuk menggerakkan penginjak (indentor). 

g. Mengukur bekas injakan indentor dengan mistar yang dilihat pada lensa 

pembesar. 

h. Menentukan nilai kekerasan dari diameter bekas injakan sesuai dengan 

rumus atau tabel nilai kekerasan mikro. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.4. Alat uji kekerasan 

3.5.6 Foto struktur mikro. 

Sebelum melakukan foto mikro benda kerja dipoles. Pemolesan 

dilakukan dengan cara mengampelas bagian permukaan sampai halus 

kemudian diautosol supaya mengkilap dan dicelup pada larutan etsa (2,5% 

HNO3 dan 97,5% Alkohol) kurang lebih 5 detik kemudian dikeringkan 

setelah itu  melakukan foto struktur mikro pada permukaan material. 
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Gambar 3.5. Alat foto mikro 

3.6 Lembar Pengamatan Eksperimen  

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memasukkan data 

yang diperoleh dari kegiatan penelitian ke dalam lembar pengamatan. Data 

penelitian ini berupa hasil pengujian komposisi, foto mikro dan pengujian 

kekerasan.  

Tabel. 3.1. Jumlah spesimen. 

 

Tabel 3.2. Lembar pengamatan nilai kekerasan. 

No. Jenis treatment Jumlah yang diuji 

1. Raw materials 3 

2. Carburizing 3 

3. Double hardening 8 

4. Tempering 12 

Total spesimen 26 

Nilai kekerasan spesimen (kgf/mm2) Titik Jarak dari 
tepi    

(µm) 
A B C D E F G H I J K L 

1 300             

2 600             
3 900             
4 1200             
5 1500             
6 1800             
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Keterangan: 
 

A. Hasil pengujian VHN0,025 pada spesimen raw materials.  

B. Hasil pengujian VHN0,025 pada spesimen carburizing pada suhu 950 oC. 

C. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen double hardening 1 pada suhu 900 oC 
dengan media pendingin air. 

D. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen double hardening 1 pada suhu 900 oC 
dengan media pendingin oli SAE 20. 

E. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen double hardening 2  pada suhu 760 oC 
dengan media pendingin air.  

F. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen double hardening 1 pada suhu 760 oC 
dengan media pendingin oli SAE 20. 

G. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen tempering  dengan suhu 180 oC pada 
material berpendingin air. 

H. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen tempering dengan suhu 180 oC pada 
material berpendingin oli SAE 20. 

I. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen tempering  dengan suhu 200 oC pada 
material berpendingin air. 

J. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen tempering  dengan suhu 200 oC pada 
material berpendingin oli SAE 20. 

K. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen tempering  dengan suhu 250 oC pada 
material berpendingin air. 

L. Hasil pengujian VHN0,025 spesimen tempering  dengan suhu 250 oC pada 
material berpendingin oli SAE 20. 

 

7 2100             
8 2400             
9 2700             
10 3000             
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3.7 Tempat Pengujian 

     Adapun pelaksanaannya adalah : 

a. Proses pembuatan spesimen dilakukan di Laboratorium Produksi E5 lantai 

1 Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 

b. Uji komposisi dilakukan di PT. Itokoh Ceperindo Klaten. 

c. Perlakuan panas (carburizing dan double hardening) di BLKI kota 

Semarang. 

d. Pegujian kekerasan mikro Vickers dan foto struktur mikro dilakukan di 

Laboratorium Bahan Teknik Mesin S1 dan D3 Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang “perbedaan nilai kekerasan pada proses double 

hardening dengan media pendingin air dan oli  SAE 20 pada baja karbon rendah” 

diperoleh data berupa angka (nilai) dan grafik yang meliputi uji komposisi, uji 

kekerasan mikro Vickers serta pengamatan foto struktur mikro. 

4.1.1    Uji Komposisi 

Klasifikasi baja ditentukan berdasarkan pada unsur karbon yang 

terkandung dalam suatu material yang dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama 

baja karbon rendah atau sering disebut baja ringan (mild steel) merupakan 

baja dengan kandungan karbon kurang dari 0.3%. Kedua baja karbon sedang 

yaitu baja yang memiliki kandungan karbon antara 0.3- 0.6%.  Ketiga baja 

karbon tinggi,  yaitu baja dengan kandungan karbon 0,6 – 1.5%. (Amanto, 

1999). 

 Komposisi kimia pada baja sangat mempengaruhi sifat-sifat baja 

seperti keuletan, kekerasan, kekuatan dan lain sebagainya. Uji komposisi 

dilakukan pada 2 spesimen, yaitu pada baja karbon rendah (raw materials) 

dan  baja karbon rendah setelah dikenai proses carburizing, dari pengujian 

tersebut didapat komposisi unsur-unsur kimia dalam bentuk prosentase. Hasil 

dari pengujian komposisi kimia pada raw materials dan spesimen carburizing 

tercantum pada Tabel 4.1. di bawah ini: 
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Tabel. 4.1.Uji komposisi raw materials dan spesimen carburizing. 
Prosentase (%) 

Nama unsur 
Raw materials Spesimen carburizing 

Fe 98,87 75 

S 0,021 0,009 

C 0,135 > 4,584 

Ni 0,094 0,047 

Nb 0,00 0,024 

Si 0,114 0,115 

Cr 0,048 0,006 

V 0,00 0,002 

Mn 0,560 0,009 

Mo 0,004 0,009 

W 0,04 0,013 

P 0,009 0,034 

Cu 0,105 0,208 

Ti 0,00 0,0009 

 

Pada uji komposisi pertama dapat diketahui bahwa kadar karbon dalam baja 

sebesar 0,135% sehingga termasuk dalam baja karbon rendah, sedangkan unsur 

karbon baja hasil proses carburizing pada bagian permukaan menurut uji 

komposisi adalah >4,584% hal ini membuktikan bahwa karbon telah masuk, 

akan tetapi pada teorinya proses carburizing hanya mampu  meningkatkan 

komposisi karbon pada baja berkisar antara 0,3 sampai 0,9% C (Suratman, 

1994:131), nilai karbon >4,584% dikarenakan pada waktu pengamplasan benda 

kerja sebelum uji komposisi tidak bersih sehingga karbon pada lapisan luar 

spesimen masih terbaca mesin uji komposisi.  
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4.1.2 Foto Mikro 

Struktur mikro logam dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop logam 

untuk diambil gambar strukturnya dengan menggunakan foto mikro yang sudah 

diperbesar beberapa kali. Pada foto mikro terdapat garis berjumlah 10 strip yang 

berarti setara dengan 50 mikro meter. 

a. Raw materials  

Raw materials yang digunakan pada penelitian ini mengandung unsur 

karbon sebesar 0,135 %.  

 
Gambar 4.1. Struktur mikro baja raw materials. 

Pada foto mikro untuk raw materials seperti dilihat pada gambar di atas 

terlihat bahwa struktur yang terbentuk adalah ferrite  (berwarna terang) dan 

pearlite berwarna (gelap atau hitam). Struktur ferrite  tampak lebih dominan dari 

pada struktur pearlite sehingga mengakibatkan kekerasan dari raw materials 

menjadi rendah 

 

 

Pearlite 

Ferrite 
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b. Spesimen hasil carburizing  

Material pada baja karbon rendah yang diberi pengarbonan pada suhu 900 

oC dan dipertahankan selama 4 jam kemudian didinginkan dengan suhu ruangan. 

Pada proses carburizing ini kadar karbon meningkat pada bagian  permukaan dan 

struktur mikronya adalah cementite dan pearlite. Perubahan struktur tersebut 

tampak pada gambar berikut: 

 
Gambar 4.2. Struktur mikro pada bagian tepi spesimen carburizing.  

 

 
Gambar 4.3. Struktur mikro bagian tengah spesimen carburizing. 

Gambar 4.2. dapat dilihat struktur pearlite dan cementite, struktur cementite  

ini terbentuk karena adanya penambahan unsur C (karbon) dan terikat oleh 

Ferrite

Pearlite

Ferrite

Sementi

Pearlit
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struktur Fe, dengan adanya penambahan unsur karbon pada bagian permukaan 

maka kekerasan bahan tersebut juga meningkat. Perlu diperhatikan bahwa proses 

carburizing hanya menambah unsur karbon pada bagian permukaan sehingga 

pada bagian inti material strukturnya tetap yaitu ferritee dan pearlite (Gambar 

4.2.). Struktur cementite cenderung lebih keras dibandingkan ferrite dan pearlite, 

maka kekerasan pada bagian permukaan lebih keras daripada bagian inti. 

c. Material hasil proses double hardening 

1. Proses double hardening 1 

Proses double hardening 1 yaitu benda kerja yang telah dikenai proses 

carburizing dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu 900 oC dengan holding time 

20 menit dan langsung diquench media pendingin air dan Oli SAE 20 pada foto 

struktur mikro akan terdapat perbedaan seperti ditunjukkan pada gambar berikut: 

 
Gambar 4.4. Struktur mikro bagian tepi material double hardening 1 dengan media 

pendingin air. 
 

Martensit

F i
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Gambar 4.5. Struktur mikro bagian tengah material double hardening 1 dengan media 

pendingin air. 
 

 
Gambar 4.6. Struktur mikro bagian tepi material double hardening 1 dengan media 

pendingin oli SAE 20. 
 

 
Gambar 4.7. Struktur mikro bagian tengah material double hardening 1 dengan media 

pendingin oli SAE 20. 
 

Sementite

Ferrit

Ferrite

Martensit

Ferrite

Sementit
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Pada suhu  900 oC material sudah berada  pada suhu  austenite (γ) yang 

pada proses pendinginan akan kembali menjadi ferrite (α), struktur karbon 

tersebut larut kedalam austenite, sedangkan ferrite hanya mampu melarutkan 

0,025% karbon, maka terbentuklah struktur ferrite diperlebar atau karbon dipaksa 

masuk atau  larut dalam ferrite atau sering disebut struktur martensite. (Van vlack 

:1984) 

Proses pendinginan yang sangat cepat menyebabkan laju reaksi yang 

cepat  karena penundaan transformasi oleh pergerakan atom karbon, spesimen 

mencapai kekerasan maksimal dengan adanya  struktur baru ini (martensite). 

Kekerasan yang dihasilkan pada struktur martensite sangat rapuh dan getas. Pada 

gambar terlihat ferrite berwarna putih tersebar tidak merata diantara struktur 

martensite yang lembut dan tidak teratur. 

 Proses double hardening 1 menghasilkan nilai kekerasan yang paling 

tinggi pada bagian tepi, karena struktur yang terdapat pada double hardening 1 

adalah  martensite pada bagian permukan sedangkan pada bagian tengah (inti) 

terdapat struktur  ferrite dan sementite sehingga kekerasannya rendah. Pada 

Gambar  4.4 dan 4.5.  terlihat sekali perbedaan struktur bagian luar dengan dalam 

dikarenakan dengan pendinginan air pada bagian luar mengalami penurunan suhu 

sangat drastis dari pada bagian dalam, sehingga pada bagian luar nilai 

kekerasannya paling tinggi daripada bagian dalam, sedangkan pada Gambar 4.6. 

dan 4.7. yaitu pada material perpendingin oli SAE 20 perbedaan antara struktur 
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bagian luar dengan bagian dalam tidak begitu berbeda dibandingkan dengan 

media berpendingin air, hal ini dikarenakan oli SAE 20 mempunyai laju 

pendinginan yang cukup lambat dibandingkan dengan air, sehingga  material 

berpendingin oli penurunan nilai kekerasannya  tidak begitu mencolok (stabil). 

2. Proses double hardening 2 

Proses double hardening 2 yaitu benda kerja yang telah dikenai proses  

double hardening 1 yang telah diquench dilanjutkan dengan pemanasan pada 

suhu 760 oC dengan holding time 20 menit dan langsung diquench media 

pendingin air dan Oli SAE 20. Struktur mikronya seperti ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 4.8. Struktur mikro bagian tepi material double hardening 2 dengan media 

pendingin air. 
 

Marten

Ferri
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Gambar 4.9. Struktur mikro bagian tepi material double hardening 2 dengan media 

pendingin oli SAE 20. 
 

Spesimen yang mempunyai struktur martensite apabila dipanaskan lagi 

maka akan membuat struktur martensite sangat labil dimana martensite akan 

berubah warnanya dari putih menjadi hitam karena sudah mulai terbentuk pearlite 

dan cementit yang halus. Pada waktu transformasi austenit menjadi martensite 

akan ada austenite yang tidak dapat atau tidak sempat mengadakan transformasi 

ke martensite ini disebut sisa austenite (retain autenite) yang mempunyai sifat 

lunak (Palallo1995:50).  

Pada suhu 760 oC material sudah berada pada suhu austenite (γ) tidak 

stabil  yang pada proses pendinginan akan kembali menjadi ferrite (α), struktur 

karbon tersebut larut kedalam austenite, sedangkan ferrite hanya mampu 

melarutkan 0,025% karbon, maka terbentuklah struktur ferrite diperlebar atau 

karbon dipaksa masuk atau larut dalam ferrite atau sering disebut struktur 

martensite. 

Marten
F it

Pearli
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Proses pendinginan yang sangat cepat menyebabkan laju reaksi yang 

cepat karena penundaan transformasi oleh pergerakan atom karbon, spesimen 

mencapai kekerasan maksimal dengan adanya  struktur baru ini (martensite), 

selain itu juga terbentuk struktur ferrite dan pearlite dengan susunan struktur 

yang kasar, oleh karena itu bahan mempunyai kekerasan dan kekuatan yang agak 

rendah dibandingkan dengan material yang dikenai proses double hardening 1 

tetapi nilai kekerasannya tetap lebih tinggi daripada raw materials. 

d. Material hasil proses tempering. 

Proses tempering pada penelitian ini meliputi material yang telah mengalami 

proses carburizing dan proses double hardening yang menggunakan media 

pendingin air dan oli SAE 20 kemudian baru ditemper dengan holding time 

selama 40 menit. 

1. Proses tempering  dengan suhu 180 oC 

 
Gambar 4.10. Struktur mikro bagian tepi material tempering 1 dengan media 

pendingin air. 
 
 
 

Seme

P lit
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Gambar 4.11. Struktur mikro bagian tepi material tempering  dengan media 

pendingin oli SAE 20. 
 

Pada suhu 180 oC merupakan dibawah  suhu garis kritis bawah sehingga 

sisa austenitee yang sudah berubah menjadi pearlite dan sementiteie berubah 

menjadi pearlite. Hal ini menyebabkan nlai kekerasannya turun sangat drastis, 

dimana pada material yang diquench oli SAE 20 terdapat struktur ferrite yang 

berarti memiliki nilai kekerasan lebih rendah daripada material berquench air. 

2. Proses tempering  dengan suhu 250 oC 

 
Gambar 4.12. Struktur mikro bagian tepi material tempering  dengan media 

pendingin air. 
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Gambar 4.13. Struktur mikro bagian tepi material tempering  dengan media 

pendingin oli SAE 20. 
 

Pada suhu 250 oC bahan termasuk pada garis kritis bawah yang dapat 

menyebabkan sisa austenitee berubah menjadi pearlite dan sementiteie berubah 

menjadi pearlite. pada material yang didinginkan pada media pendingin oli SAE 

20 terdapat struktur ferrite yang lebih banyak dan tersebar, hal ini berarti material 

yang didinginkan dengan oli SAE 20 memiliki nilai kekerasan lebih rendah 

daripada material berquench air. 

 

4.1.3 Uji Kekerasan  

Pengujian kekerasan dilakukan dengan metode Vickers pada beban 

0,025 kgf. Tiap spesimen uji dilakukan 10 kali pengujian yaitu dari titik 

terluar spesimen menuju kedalam (inti)  dengan jarak antar titik kira-kira 

300μm (0,3mm). Data-data hasil pengujian Vickers dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 

F it

Pearli
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Tabel 4.2. Data rata-rata nilai kekerasan  spesimen 
 

 
Keterangan: 

A. Spesimen raw materials. 

B. Spesimen carburizing pada suhu 950 oC. 

C. Spesimen double hardening 1 pada suhu 900 oC dengan media pendingin air. 

D. Spesimen double hardening 1 pada suhu 900 oC dengan media pendingin oli SAE 20. 

E. spesimen double hardening 2  pada suhu 760 oC dengan media pendingin air. 

F. Spesimen double hardening 2 pada suhu 760 oC dengan media pendingin oli SAE 20. 

G. Tempering 1 dengan suhu 180 oC pada spesimen berpendingin air. 

Nilai Kekerasan Spesimen VHN0,025 (kgf/mm2) Titik Jarak dari 
tepi    (µm) A B C D E F G H I J K L 

1 300 149,0 289,7 582,1 397.6 263,0 225,9 176,6 161,8 170,3 156,7 162,8 154,0 
2 600 145,9 276,4 525,5 349.0 250,3 206,0 167,2 155,8 152,6 147,9 152,2 141,5 
3 900 138,4 246,9 480,3 296,8 238,3 193,0 159,0 148,8 147,6 146,7 136,9 136,2 
4 1200 139,2 177,7 443,4 272,3 232,5 182,8 146,3 143,1 143,9 141,5 133,6 134,0 
5 1500 138,8 157,6 323,3 254,4 188,7 175,6 143,1 136,2 137,2 139,9 132,2 128,5 
6 1800 138,2 136,9 229,1 216,8 166,2 165,3 137,7 133,6 134,4 138,8 129,8 125,8 
7 2100 136,9 125,7 192,0 192,9 155,8 153,9 134,4 129,1 131,2 126,4 127,7 122,0 
8 2400 136,5 123,2 171,3 149,7 147,6 147,9 131,2 125,1 128,8 124,1 120,9 113,6 
9 2700 135,5 121,9 160,4 142,3 139,9 137,8 130,1 122,8 125,4 121,9 116,2 101,3 
10 3000 134,6 118,9 156,6 136,2 132,9 133,3 126,4 122,5 117,9 113,4 104,7 90,4 

Rata-rata 139.3 177.4 326.4 240.8 191.5 172.2 145.2 137.9 138.9 135.73 131.7 124.7 



 62

H. Tempering 1 dengan suhu 180 oC pada spesimen berpendingin oli SAE 20. 

I. Tempering 2 dengan suhu 200 oC pada spesimen berpendingin air. 

J. Tempering 2 dengan suhu 200 oC pada spesimen berpendingin oli SAE 20. 

K. Tempering 3 dengan suhu 250 oC pada spesimen berpendingin air. 

L. Tempering 3 dengan suhu 250 oC pada spesimen berpendingin oli SAE 20. 
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Data dari tabel tersebut kemudian dibuat grafik untuk menunjukkan hubungan 

antara perbedaan media pendingin pada proses double hardening terhadap nilai 

kekerasan yang dihasilkan. Adapun grafik nilai kekerasan benda uji dapat dilihat pada 

dambar berikut ini: 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300
Jarak dari tepi spesimen (µm)

V
H

N
0,

02
5 (

kg
f/m

m
2 )

Raw Material

Carburizing

D H 1 air

D H 1 oli

D H 2 air

D H 2 oli

 
Gambar  4.14. Hubungan antara nilai kekerasan terhadap jarak dari tepi spesimen 
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Gambar 4.15. Hubungan antara nilai kekerasan  terhadap jarak dari tepi spesimen 
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Dari grafik diatas dapat diketahui spesimen raw materials memiliki nilai 

kekerasan Vickers (VHN0,025) yang cenderung sama dari titik luar hingga menuju 

inti dan dapat dirata-rata sebesar 139,3 kgf/mm2. Pada spesimen carburizing 

memiliki nilai kekerasan rata-rata sebesar 177,49 kgf/mm2 atau meningkat 27,4% 

terhadap raw materials.  

Nilai kekerasan pada spesimen yang diproses double hardening 1 pada suhu 

900 oC dengan media pendingin air dapat dirata-rata sebesar 326,41 kgf/mm2 

meningkat 134,3% terhadap raw materials, serta meningkat 83,9% terhadap 

spesimen proses carburizing. Nilai kekerasan pada spesimen yang diproses 

double hardening 2 pada suhu 760 oC dengan media pendingin air dapat dirata-

rata sebesar 191,53 kgf/mm2 meningkat 37,49% terhadap raw materials, serta 

meningkat 7,9% terhadap spesimen proses carburizing, tetapi menurun sebesar 

41,3% terhadap spesimen double hardening 1 dengan media pendingin yang sama 

(air). 

Nilai kekerasan pada spesimen yang diproses double hardening 1 pada suhu 

900 oC dengan media pendingin oli SAE 20 nilai kekerasannya dapat dirata-rata 

sebesar 240,80 kgf/mm2 meningkat 72,86% terhadap raw materials, serta 

meningkat 35,67% terhadap spesimen proses carburizing. Nilai kekerasan 

spesimen yang diproses double hardening 2 pada suhu 760 oC dengan media 

pendingin oli SAE 20 dapat dirata-rata sebesar 172,17 kgf/mm2 meningkat 23,6% 

terhadap raw materials, turun 2,9% terhadap spesimen proses carburizing, juga 

turun sebesar 28,5%.terhadap spesimen double hardening 1 dengan media 

pendingin yang sama (oli). 
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Nilai kekerasan kelompok spesimen berpendingin air yang dilanjutkan dengan 

proses tempering pada suhu 180 oC dapat dirata-rata sebesar 145,2 kgf/mm2 

meningkat 4,24% terhadap raw materials, dan turun  18,19% terhadap spesimen 

proses carburizing. Pada tempering suhu 200 oC nilai kekerasannra dapat dirata-

rata sebesar138,9 kgf/mm2, turun 0,25% terhadap raw materials, dan turun  

21,75% terhadap spesimen proses carburizing. Pada proses tempering suhu      

250 oC dapat dirata-rata sebesar 131,72 kgf/mm2 atau turun 5,4% terhadap raw 

materials, dan turun  sebesar 25,74% terhadap spesimen proses carburizing.  

Nilai kekerasan kelompok spesimen berpendingin oli SAE 20 yang 

dilanjutkan dengan proses tempering pada suhu 180 oC dapat dirata-rata sebesar 

137,9 kgf/mm2 atau turun 1,02% terhadap raw materials, dan  turun  22,3% 

terhadap spesimen proses carburizing. Pada tempering suhu 200 oC nilai 

kekerasannra dapat dirata-rata sebesar135,7 kgf/mm2 atau turun 2,549% terhadap 

raw materials, dan turun  sebesar 23,5 % terhadap spesimen proses carburizing. 

Pada proses tempering suhu  250 oC dapat dirata-rata sebesar124,73 kgf/mm2 atau 

turun 10,46% terhadap raw materials, dan turun  sebesar 29,72 % terhadap 

spesimen  proses carburizing. 

 

4.2 Pembahasan 

    Proses carburizing adalah proses penambahan unsur karbon pada 

permukaan logam sehingga kekerasan permukaan  logam tersebut bertambah 

keras, dengan semakin banyaknya unsur karbon pada daerah tepi maka terdapat 

struktur pearlite dan sementite yang banyak. Pada bagian dalam spesimen 
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carburizing tidak terpengaruh terhadap pemasukan karbon dan hanya 

terpengaruh suhu yang tinggi dan waktu pemanasan yang lam mengakibatkan 

struktur kristalnya membesar dan strukturnya seperti raw materials yaitu ferrite 

dan pearlite sehingga kekerasannya rendah maka diperlukan proses double 

hardening agar struktur kristalnya menjadi lebih halus dan proses tempering  

supaya strukturnya tidak menjadi getas dan rapuh. 

Proses double hardening  adalah proses pemanasan ganda pada suhu austenit 

yang diikuti dengan pendinginan mendadak. Jika spesimen dipanaskan pada suhu 

austenit dan didinginkan mendadak maka akan terbentuk struktur martensite, 

karena perbedaan laju pendinginan spesimen yang berpendingin air memiliki 

struktur martensite yang  lebih halus dibandingkan spesimen berpendingin oli 

yang struktur martensitenya kasar dan tidak teratur. Pada proses double 

hardening kedua yaitu pada suhu 760 oC spesimen yang telah memiliki struktur 

martensite akan berubah menjadi struktur sementite yang mulai larut tersebar 

merata. Spesimen yang berstruktur sementite jika dilakukan proses tempering  

akan berubah menjadi campuran antara struktur sementit ,pearlite dan ferrite. 

Dari data-data hasil pengujian Vickers dapat diketahui bahwa spesimen raw 

materials memiliki nilai kekerasan yang relatif sama baik pada bagian daerah 

tepi maupun bagian dalam (inti) karena pada raw materials  tidak diberikan 

perlakuan khusus, perlakuan hanya  proses pengerolan pada saat produksi. Pada 

daerah tepi spesimen carburizing memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi dari 

raw materials hal ini disebabkan adanya unsur karbon yang masuk kedalam 
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spesimen saat proses carburizing berlangsung, pada jarak berikutnya (0,6 mm 

dari tepi kearah dalam) nilai kekerasannya turun karena pada daerah ini 

kandungan karbon berkurang dan  pada jarak 1,2mm dari tepi hingga inti nilai 

kekerasannya relatif sama dengan raw materials karena unsur karbon tidak dapat 

masuk sampai pada jarak tersebut. 

Pada spesimen double hardening suhu 900 oC jika didinginkan mendadak 

akan menghasilkan struktur martensite dimana proses pendinginan tergantung 

pada laju pendinginan media pendingin, jika menggunakan pendingin air 

sturukturnya martensite lebih halus (mempunyai hambatan selip lebih tinggi) 

dibandingkan dengan menggunakan pendingin oli (laju pendinginannya lebih 

lambat dari pada air) menghasilkan struktur martensite yang kasar dan tidak 

teratur. Struktur martensite adalah struktur yang sangat keras sehingga spesimen 

berpendingin air memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi dari spesimen 

berpendingin oli. Spesimen double hardening kedua pada suhu 760 oC dimana 

struktur yan semula martensite berubah menjadi  campuran antara struktur 

martensite dan sementite sehingga menyebabkan nilai kekerasannya lebih rendah 

dari pada spesimen double hardening pertama, tetapi lebih tinggi (keras) dari 

pada spesimen carburizing dan raw materials. 

Spesimen yang telah dicarburizing dan double hardening bila dilanjutkan 

dengan proses tempering akan merubah struktur mikro yang sebelumnya berupa 

martensite dan sementite berubah menjadi pearlite dan ferrite sehingga nilai 
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kekerasannya menjadi lebih rendah dari spesimen double hardening dan 

carburizing, tetapi nilai kekerasannya lebih tinggi dari raw  material. 

Nilai kekerasan secara berurutan dari nilai kekerasan yang paling tinggi 

adalah: spesimen double hardening 1(media quench air) sebesar 326.4kgf/mm2, 

double hardening 1 (media quench oli) sebesar 240.8kgf/mm2, double hardening 

2(media quench air) sebesar 191.5kgf/mm2, double hardening 2(media quench oli) 

sebesar 172.2kgf/mm2, carburizing sebesar 177.4kgf/mm2, tempering suhu 180 oC 

(media quench air) sebesar 145.2kgf/mm2, raw materials sebesar 139.3kgf/mm2, 

tempering suhu 200 oC (media quench air) sebesar 138.9kgf/mm2, tempering suhu 

180 oC (media quench oli) sebesar 137.9kgf/mm2, tempering suhu 200 oC (media 

quench oli) sebesar 135.73kgf/mm2, tempering suhu 250 oC (media quench air) 

sebesar 131.7kgf/mm2, tempering suhu 250 oC (media quench oli) sebesar 

124.7kgf/mm2. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 

perbedaan media pendingin air dan oli SAE 20  pada proses double hardening 

terhadap nilai kekerasan dan struktur mikro baja karbon rendah, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan proses carburizing dan double hardening spesimen baja karbon 

rendah mengalami peningkatan nilai kekerasan terutama pada daerah tepi 

spesimen. 

2. Ada perbedaan nilai kekerasan pada penelitian yaitu: nilai kekerasan spesimen 

double hardening 1 (media quench air) lebih tinggi dari spesimen double 

hardening 1 (media quench oli) lebih tinggi dari spesimen double hardening 2 

(media quench air) lebih tinggi dari spesimen double hardening 2 (media quench 

oli) lebih tinggi dari spesimen carburizing dan lebih tinggi dari raw materials. 

3. Terjadi perubahan struktur mikro baja jenis karbon rendah yang telah diproses 

carburizing, proses double hardening (diquench air dan oli) dan diproses 

tempering. Spesimen setelah carburizing terdiri dari struktur pearlite dan ferrite. 

Pada spesimen yang diquench dengan air mempunyai struktur martensite yang 

halus dibandingkan material yang diquench dengan oli SAE 20 yang  
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martensitenya terlihat kasar dan tidak teratur, setelah dilakukan proses tempering 

struktur martensite berubah menjadi campuran antara struktur sementite, pearlite 

dan ferrite.  

 

B. Saran  

Bahan baja karbon rendah yang telah mengalami proses carburizing dan 

double hardening yang menggunakan air sebagai media pendinginnya dapat 

diaplikasikan untuk pembuatan roda gigi, stang piston maupun mur dan baut, 

sedangkan untuk pembuatan  benda yang kecil dan tipis seperti pisau potong 

sebaiknya menggunakan media pendingin oli, karena pada benda yang kecil dan tipis 

bila menggunakan media pendingin air akan membuat benda kerja tersebut menjadi 

keras dan rapuh sehingga  mudah patah. 
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Lampiran 1. Uji Komposisi raw materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Uji Komposisi material  carburizing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Hasil data pengujian kekerasan Vickers 

 

 Mesin yang digunakan : Merk Olympus 

 Beban pengujian  : 25 gr = 0,025 kg 

  

Perhitungan nilai kekerasan (Vickers Hardness Number) 

 VHN                  =       

     =      

     =  

 Dimana D2  =  

 Keterangan : 

   P  = Beban pengujian (kg)  

   D  = Panjang diagonal beban injakan (mm) 

   d1 = Panjang diagonal beban injakan horizontal  (mm) 

   d2 = Panjang diagonal beban injakan vertikal  (mm) 

   α   =  Sudut puncak identor (136o) 

 

 

 



Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg pada raw material  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 17,5 17,8 17,65 148,8 18 17,2 17,6 149,24 149,02 
2 600 17,8 17,8 17,8 146,3 18,2 17,6 17,9 145,5 145,9 
3 900 18 18,6 18,3 138,4 18,4 18,2 18,3 138,43 138,4 
4 1200 17,8 18,4 18,1 141,5 18,2 18,3 18,25 139,19 139,19 
5 1500 18, 18,5 18,25 139,2 18,5 18,2 18,35 138,45 138,8 
6 1800 18,2 18,6 18,4 136,9 17,9 18,6 18,25 139,57 138,2 
7 2100 18,4 18,5 18,45 136,19 18,2 18,5 18,35 137,69 136,93 
8 2400 18,2 18,6 18,4 136,9 18,5 18,4 18,45 136,19 136,54 
9 2700 18,5 18,5 18,5 135,45 18,6 18,4 18,5 135,45 135,45 
10 3000 18,8 18,6 18,4 134 18,5 18,6 18,51 135,31 134,6 

 

Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg carburizing pada suhu 950 oC  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 13 12,2 13,6 292 12,8 12,6 12,7 287,4 289,7 
2 600 12,8 13,2 13 274,3 13 12,8 12,9 278,54 276,42 
3 900 14,2 13,2 13,7 246,99 14 13,4 13,7 246,99 246,9 
4 1200 16,4 16 16,2 176,65 16,2 16 16,1 178,8 177,7 
5 1500 17,4 17 17,2 156,7 17 17,2 17,1 158,54 157,6 
6 1800 18,2 18,6 18,4 136,9 18,4 18,4 18,4 136,9 136,9 
7 2100 19,3 19,4 19,35 123,8 19 19,1 19,05 127,7 125,7 
8 2400 19,2 19,8 19,5 121,9 19,2 19,4 19,3 124,46 123,2 
9 2700 19,6 19,6 19,6 120,67 19,4 19,4 19,4 123,2 121,9 
10 3000 19,8 19,8 19,8 118,25 19,6 19,8 19,7 119,45 118,85 

 



Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg double hardening 1 pada suhu 900 oC dengan media pendingin air  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 9,3 8,7 9 572,34 8,5 9,2 8,85 591,9 582,12 
2 600 9,7 9,5 9,6 503,29 9 9,4 9,2 547,7 525,49 
3 900 10 9,6 9,8 482,7 10,4 9,3 9,85 477,8 480,25 
4 1200 10 10,3 10,15 49,9 10,5 10,1 10,3 436,98 443,4 
5 1500 11,9 12,1 12 321,94 11,4 12,5 11,95 324,64 323,29 
6 1800 14,3 14 14,15 231,54 14 14,6 14,3 226,7 229,12 
7 2100 15 16,8 15,9 183,4 14,8 15,4 15,2 200,65 192,03 
8 2400 16,2 16,6 16,4 172,4 16,2 16,8 16,5 170,28 171,34 
9 2700 17,8 16 16,9 162,3 17,2 17 17,1 158,54 160,42 
10 3000 16,5 17 16,75 165,24 17,4 18 17,7 147,97 156,6 

 

Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg double hardening 1 pada suhu 900 oC dengan media pendingin oli  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 10 11,4 10,7 404,9 11,5 10,3 10,9 390,2 397.55 
2 600 11,6 11,5 11,55 347,5 11,8 11,5 11,65 350,54 349.02 
3 900 12,8 12 12,4 301,5 12,2 12,6 12,4 292 296,75 
4 1200 12,8 13 12,9 278,58 12,8 13,2 13 266 272,29 
5 1500 13,4 13,8 13,6 250,64 13,6 13,4 13,5 258,2 254,42 
6 1800 14,4 14,5 14,45 222 15,6 14,8 15,2 211,6 216,8 
7 2100 15,2 15,6 15,4 195,47 15,2 15,6 15,4 190,49 192,98 
8 2400 17,4 18 17,7 147,97 17,4 17,5 17,45 151,37 149,67 
9 2700 18 17,8 17,9 144,68 17,2 18,2 17,7 139,9 142,29 
10 3000 18,4 18,6 18,5 135,45 18 18,4 18,2 136,9 136,19 

 



Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg double hardening 2  pada suhu 760 oC dengan media pendingin air  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 13 13,6 13,3 262,08 13,2 13,3 13,25 264 263,04 
2 600 13,4 13,8 13,6 250,64 13,4 13,8 13,6 250 250,32 
3 900 13,6 14 13,8 243,43 14,2 14 14,1 238,2 238,32 
4 1200 14 14 14 236,53 14,5 14 14,25 232,36 232,46 
5 1500 15,1 16,2 15,65 189,28 16 15,4 15,7 188,67 188,68 
6 1800 16,7 16,8 16,75 165,24 16,5 16,8 16,65 166,23 166,24 
7 2100 17,4 17 17,2 156,7 17,1 17,5 17,3 15579 155,79 
8 2400 17,8 17,5 17,65 148,8 17,8 17,8 17,8 147,56 147,56 
9 2700 18 18,4 18,12 139,96 18,6 17,8 18,2 143,08 139,96 
10 3000 18,5 18,5 18,5 135,45 18,8 18,9 18,85 132,93 132,96 

 

Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg double hardening 2 pada suhu 760 oC dengan media pendingin oli  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 14,2 14,2 14,2 229,9 14,5 14,4 14,45 222,02 225,95 
2 600 14,8 15 14,9 208,8 14,8 15,4 15,41 203,3 206,05 
3 900 15,4 15,3 15,35 196,75 15,5 15,8 15,65 189,3 193,03 
4 1200 16 15,8 15,9 1863,38 15,5 16,4 15,95 182,23 182,8 
5 1500 16,2 16 16,1 178,8 16,4 16,4 16,4 172,36 175,58 
6 1800 16,4 16,8 16,6 168,8 17 16,8 16,9 162,3 165,27 
7 2100 17,4 17,2 17,3 154,89 17,8 17 17,4 153,1 153,99 
8 2400 17,5 17,8 17,65 148,8 17,5 18 17,75 147,14 147,97 
9 2700 18,2 18,2 18,2 139,9 18,4 18,6 18,5 135,45 137,8 
10 3000 18 19,2 18,6 134 18,6 18,8 18,7 132,57 133,29 

 



Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg tempering 1 dengan suhu 180 oC pada material berpendingin air  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 16,2 16 16,1 178,85 16,3 16,3 16,3 174,5 176,67 
2 600 16,8 16,5 16,65 167,23 16,8 16,5 16,65 167,2 167,23 
3 900 17,5 16,8 17,15 157,62 17 17 17 160,4 159,01 
4 1200 18 17,4 17,7 147,97 18,2 17,8 17,9 144,69 146,33 
5 1500 17,8 18 17,9 144,69 17,8 18,4 18,1 141,5 143,09 
6 1800 18,2 18,4 18,3 138,43 18,2 18,6 18,4 136,9 137,67 
7 2100 18,8 18,2 18,5 135,45 18,5 18,8 18,65 133,28 134,37 
8 2400 19 18,5 18,75 131,866 18,5 19,2 18,85 130,47 131,17 
9 2700 18,5 19,2 18,85 130,47 19 18,8 18,9 129,78 130,13 
10 3000 19,5 18,8 19,15 126,41 19,6 18,7 19,15 126,4 126,4 

 

Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg tempering 1 dengan suhu 180 oC pada material berpendingin oli  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 17,4 16,5 16,95 161,36 17,2 16,6 16,9 162,3 161,83 
2 600 17 17,2 17,1 158,5 17,8 17 17,4 153,12 155,81 
3 900 17,8 17,5 17,65 148,8 17,5 17,8 17,65 148,8 148,8 
4 1200 17,8 18,2 18 143,08 18 18 18 143,08 143,08 
5 1500 18,4 18,8 18,6 134 18,4 18,2 18,3 138,43 136,2 
6 1800 18,5 18,8 18,65 133,28 18,6 18,6 18,6 134 133,64 
7 2100 18,8 19,2 19 128,4 19 18,8 18,9 129,8 129,1 
8 2400 19 19,4 19,2 125,76 19,2 19,4 19,3 124,46 125,1 
9 2700 19,2 19,6 19,4 123,18 19,4 19,5 19,45 122,5 122,8 
10 3000 19,6 19,8 19,3 124,46 19,4 19,8 19,6 120,67 122,5 

 



Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg tempering 2 dengan suhu 200 oC pada material berpendingin air  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 16,2 16,6 16,4 172,4 16,4 16,8 16,6 168,2 170,32 
2 600 17,5 17,4 17,45 152,25 17,3 17,5 17,4 153,12 152,68 
3 900 17,8 17,5 17,65 148,8 18 17,6 17,8 146,32 147,56 
4 1200 17,8 18 17,9 144,69 18,2 17,8 18 143,08 143,89 
5 1500 18,4 18,2 18,3 138 18,5 18,5 18,5 135,45 137,23 
6 1800 18,5 18,5 18,5 135,6 18,8 18,5 18,65 133,28 134,44 
7 2100 19 18,4 18,7 132,57 19,2 18,6 18,9 129,78 131,18 
8 2400 18,2 19,3 18,75 131,87 19,4 19 19,2 125,76 128,81 
9 2700 19 19,2 19,1 127,07 19,84 19,3 19,35 123,8 125,44 
10 3000 20 19,4 19,7 119,45 19,8 20,1 19,95 116,48 117,96 

 

Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg tempering 2 dengan suhu 200 oC pada material berpendingin oli 

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 17,2 17 17,1 158,5 17,2 17,4 17,3 154,9 156,69 
2 600 17,2 18 17,6 149,66 18 17,6 17,8 146,3 147,98 
3 900 17,5 17,8 17,65 148,8 17,8 18 17,9 144,69 146,75 
4 1200 18 18,2 18,1 141,5 18,2 18 18,1 141,5 141,5 
5 1500 17,8 18,6 18,2 139,9 17,8 18,6 18,2 139,9 139,9 
6 1800 18,3 18,3 18,3 138,4 18 18,5 18,25 139,2 138,8 
7 2100 19,4 19 19,2 125,76 19 19,2 19,1 127,1 126,43 
8 2400 19,5 19,2 19,35 123,8 19 19,6 19,3 124,46 124,13 
9 2700 19 19,8 19,4 123,2 19,5 19,7 19,6 120,68 121,94 
10 3000 20,4 19,8 20 115,89 20,1 20,8 20,45 110,8 113,4 

 



Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg tempering 3 dengan suhu 250 oC pada material berpendingin air  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 16,8 16,9 16,85 163,3 16,9 16,9 16,9 162,3 162,8 
2 600 17 17,8 17,4 153,01 17,2 17,8 17,5 151,38 152,19 
3 900 18,6 17,8 18,2 139,96 18,4 18,8 18,6 134 136,98 
4 1200 18,5 18,6 18,55 134,7 19 18,4 18,7 132,6 133,65 
5 1500 18,8 18,5 18,65 133,28 18,8 18,8 18,8 131,2 132,24 
6 1800 18,8 19 18,9 129,78 19 18,8 18,9 129,78 129,78 
7 2100 19,4 18,8 19,1 127,07 19,2 18,8 19 128,4 127,7 
8 2400 19,8 19,5 19,65 120,06 19,5 19,5 19,5 121,9 120,98 
9 2700 20 20,1 20,05 115,32 19,8 20 19,9 117 116,2 
10 3000 21,2 21,5 21,35 101,7 20 21,5 20,75 107,67 104,69 

 

Hasil pengujian kekerasan Vickers beban 0,025 kg tempering 3 dengan suhu 250 oC pada material berpendingin oli  

Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik Jarak dari tepi    

(µm) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 
(kgf/mm2) d1 (µm) d2 (µm) D (µm) VHN 

(kgf/mm2) 

Rata-rata 
VHN 

(kgf/mm2) 
1 300 17,1 17,5 17,3 154,9 17,6 17,2 17,4 153,1 154 
2 600 18,4 18 18,2 139,96 17,5 18,5 18 143,1 141,5 
3 900 18,5 18,7 18,6 134 18,2 18,4 18,3 138,4 136,2 
4 1200 18,7 18,7 18,7 132,6 18,6 18,4 18,5 135,45 134,03 
5 1500 18,6 19,8 19,2 125,76 18,4 19,2 18,8 131,2 128,48 
6 1800 19,8 19 19,4 123,2 19 19 19 128,4 125,8 
7 2100 19,6 20 19,8 118,3 19,6 18,8 19,2 125,76 122,03 
8 2400 20,5 19,5 20 115,9 20,2 20,6 20,4 111,39 113,65 
9 2700 21,3 21,9 21,6 99,36 21,4 21, 21,2 103,15 101,26 
10 3000 22,8 22,8 22,4 89,1 22,6 22,4 22,5 91,57 90,38 

 



Data rata-rata nilai kekerasan  spesimen 

 

Keterangan: 

A. Hasil pengujian kekerasan spesimen raw material.  

B. Hasil pengujian kekerasan spesimen carburizing pada suhu 950 oC. 

C. Hasil pengujian kekerasan spesimen double hardening 1 pada suhu 900 oC dengan media pendingin air. 

D. Hasil pengujian kekerasan spesimen double hardening 1 pada suhu 900 oC dengan media pendingin oli 
SAE 20. 

E. Hasil pengujian kekerasan spesimen double hardening 2  pada suhu 760 oC dengan media pendingin 
air. 

F. Hasil pengujian kekerasan spesimen double hardening 2 pada suhu 760 oC dengan media pendingin oli  
SAE 20. 

Nilai Kekerasan Spesimen VHN0,025 (kgf/mm2) Titik Jarak dari 
tepi    (µm) A B C D E F G H I J K L 

1 300 149,0 289,7 582,1 397.6 263,0 225,9 176,6 161,8 170,3 156,7 162,8 154,0 
2 600 145,9 276,4 525,5 349.0 250,3 206,0 167,2 155,8 152,6 147,9 152,2 141,5 
3 900 138,4 246,9 480,3 296,8 238,3 193,0 159,0 148,8 147,6 146,7 136,9 136,2 
4 1200 139,2 177,7 443,4 272,3 232,5 182,8 146,3 143,1 143,9 141,5 133,6 134,0 
5 1500 138,8 157,6 323,3 254,4 188,7 175,6 143,1 136,2 137,2 139,9 132,2 128,5 
6 1800 138,2 136,9 229,1 216,8 166,2 165,3 137,7 133,6 134,4 138,8 129,8 125,8 
7 2100 136,9 125,7 192,0 192,9 155,8 153,9 134,4 129,1 131,2 126,4 127,7 122,0 
8 2400 136,5 123,2 171,3 149,7 147,6 147,9 131,2 125,1 128,8 124,1 120,9 113,6 
9 2700 135,5 121,9 160,4 142,3 139,9 137,8 130,1 122,8 125,4 121,9 116,2 101,3 
10 3000 134,6 118,9 156,6 136,2 132,9 133,3 126,4 122,5 117,9 113,4 104,7 90,4 

Rata-rata 139,3 177,4 326,4 240,8 191,5 172,2 145,2 137,9 138,9 135,7 131,7 124,7 



G. Hasil pengujian kekerasan spesimen tempering 1 dengan suhu 180 oC pada material berpendingin air. 

H. Hasil pengujian kekerasan spesimen tempering 1 dengan suhu 180 oC pada material berpendingin oli 
SAE 20. 

I. Hasil pengujian kekerasan spesimen tempering 2 dengan suhu 200 oC pada material berpendingin air. 

J. Hasil pengujian kekerasan spesimen tempering 2 dengan suhu 200 oC pada material berpendingin oli 
SAE 20. 

K. Hasil pengujian kekerasan spesimen tempering 3 dengan suhu 250 oC pada material berpendingin air. 

L. Hasil pengujian kekerasan spesimen tempering 3 dengan suhu 250 oC pada material berpendingin oli 
SAE 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Spesimen 1 Spesimen 2 
Titik 

Jarak dari 

tepi    (µm) d1 (µm) d2 (µm) d1 (µm) d2 (µm) 

1 300 17,5 17,8 18 17,2 

2 600 17,8 17,8 18,2 17,6 

3 900 18 18,6 18,4 18,2 

4 1200 17,8 18,4 18,2 18,3 

5 1500 18, 18,5 18,5 18,2 

6 1800 18,2 18,6 17,9 18,6 

7 2100 18,4 18,5 18,2 18,5 

8 2400 18,2 18,6 18,5 18,4 

9 2700 18,5 18,5 18,6 18,4 

10 3000 18,8 18,6 18,5 18,6 

 

Contoh perhitungan nilai kekerasan (HVN) dari tabel diatas pada titik 1 

 VHN   =    =  =             D2 =  

 D2       =
2

2,175,17 +  

            = 17,65 µm = 0,01765 mm 

 VHN  = 201765,0
025,08544,1 x  

                     = 148,817 kgf/mm2 

 



Lampiran 4. Tabel uji kekerasan Vickers dengan beban 0,025 kgf 

 



Lampiran 5. Hasil foto mikro 

 

Foto mikro raw material 

 

Foto mikro carburizing pada bagian tepi   

 

Foto mikro material carburizing bagian tengah 



 

Foto mikro bagian tepi material double hardening 1 dengan media pendingin 
air 

 

Foto mikro bagian tengah material double hardening 1 dengan media pendingin 
air 

 

Foto mikro bagian tepi material double hardening 1 dengan media pendingin 
oli SAE 20 



 

Foto mikro bagian tengah material double hardening 1 dengan media pendingin 
oli SAE 20 

 

 
 

 

 

 

Foto mikro bagian tepi material double hardening 2 dengan media pendingin 
air. 

 

 

Foto mikro bagian tepi material double hardening 2 dengan media pendingin 
oli SAE 20 



 

Foto mikro bagian tepi material tempering  suhu 180 oC pada material 
dengan media pendingin air 

 

Foto mikro bagian tepi material tempering suhu 180 oC pada material  
dengan media pendingin oli SAE 20 

 

 

 

 

  

Foto mikro bagian tepi material tempering suhu 250 oC pada material 
dengan media pendingin air 



 

Foto mikro bagian tepi material tempering suhu 250 oC pada material dengan 
media pendingin oli SAE 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  6. Alat foto mikro,dapur pemanas, mesin amplas, dan mesin uji               
Vickers 

 

 

Alat foto mikro 

 

 

Foto mesin pemanas (Oven) 

 



 

Foto mesin amplas 

 

 

Foto alat uji Vickers 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  7. Foto spesimen  
 

 

Foto spesimen yang telah diresin 

 

 

Foto penempatan spesimen pada kotak carburizing 
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