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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah merambah 

pada berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali di dunia industri 

manufacture (rancang bangun). Di dalam industri manufacture penggunaan bahan 

teknik menjadi sangat vital, mulai dari peralatan yang sifatnya sederhana sampai 

pada peralatan yang canggih. Hampir semua jenis peralatan yang digunakan 

ternyata bahan logam mendominasi sebagai bahan bakunya.  

Pemanfaatan logam dalam pembuatan komponen mesin dan bangunan 

tidak harus semua komponen atau bagian dibuat dari bahan yang sama, namun 

harus disesuaikan dengan sifat, kekuatan serta penggunaannya. Sifat bahan atau 

logam yang dimaksud adalah mencakup berat jenis, tekanan uap, muai panas, sifat 

listrik, daya hantar panas, daya magnit, dan sifat mekanik lainnya. Yang dimaksud 

sifat mekanik di sini antara lain kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan torsi, 

modulus elastisitas, kekerasan, keuletan, kegetasan dan ketangguhan. 

Konstruksi yang dibangun dari bagian-bagian pada pemesinan tidak 

selalu licin adanya, tetapi kerap kali mempunyai takikan kemudian bagian-bagian 

ini sering dibebani dengan kejutan. Beberapa bahan secara tiba-tiba menjadi getas 

dan patah karena pengaruh perubahan temperatur dan laju regangan, walaupun 

pada dasarnya bahan tersebut liat, dan gejala tersebut dinamakan transisi liat 

getas. Oleh karena itu patah getas menjadi pemasalahan yang penting. 

Salah satu jenis dari bahan logam yang sangat luas penggunaanya di 

dalam sebuah industri dan teknologi ialah baja. Penggunaan baja antara lain untuk 

konstruksi-kontruksi mesin, alat-alat perkakas,  maupun alat industri lainnya. 

Seiring dengan kemajuan teknologi telah dihasilkan pula baja dengan berbagai 

jenis sesuai dengan fungsi atau tujuan pemakaiannya. 

. Baja dapat didefinisikan sebagai suatu campuran dari besi dan karbon, 

di mana unsur karbon (C) menjadi dasar pencampurannya. Kemampuan baja 

sendiri sangat dipengaruhi oleh kadar karbon di samping unsur-unsur paduan lain 
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yang terdapat di dalamnya, dengan penambahan paduan lain seperti silikon (si), 

krom (Cr), nikel (Ni), molybdeen (Mo), mangaan (Mn), dan lain-lain.   

Karbon merupakan elemen pengeras besi yang efektif dan murah, oleh 

karena itu sejumlah besar baja komersil hanya mengandung sedikit elemen 

paduan. Baja karbon berdasarkan kadar karbonnya dapat dikelompokkan  

menjadi: baja karbon-rendah (C < 0,3 %), baja karbon-sedang (C 0,3- 0,7 %), dan 

baja karbon-tinggi (C 0,7-1,7 %). (Smallman R.E.& Bishop R.J 2000: 326). 

Baja karbon sedang merupakan baja yang banyak diproduksi. Dalam 

dunia industri baja ini banyak digunakan sebagai alat perkakas, roda gigi, poros 

engkol, baut, ragum, alat-alat pertanian dan rumah tangga serta beberapa 

perangkat berat yang sering dipakai di daerah pantai. Untuk kondisi tertentu 

sering terlihat bahwa komponen atau peralatan tersebut mengalami retak-retak, 

distorsi, dan cepat aus. Untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan dari komponen 

mesin atau peralatan diatas. Maka perlu dilakukan berbagai penelitian tentang 

sifat-sifat yang berkaitan tingkat kekerasan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan 

baja yang digunakan dalam pembuatan dan pemanfaatan di permesinan. 

Untuk mendapatkan bahan yang sesuai dengan keinginan pada suatu 

perkakas, maka sifat dasar dari struktur bahan logam tersebut harus diperbaiki. 

Perbaikan struktur mikro dan sifat mekanik dari suatu bahan dapat dilakukan 

melalui suatu proses perlakuan panas. Perlakuan panas memiliki tujuan untuk 

menghasilkan atau merubah sifat-sifat logam untuk tujuan tertentu untuk 

kegunaan tertentu. Melalui proses perlakuan panas ini maka kekerasan, kekuatan, 

keuletan dan ketangguhan bahan dapat ditingkatkan, sehingga akan memenuhi 

persyaratan kontruksi yang ditentukan. Dengan demikian proses laku panas 

dijadikan sebagai salah satu bagian dari rangkaian proses produksi dan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya sehingga dalam merancang suatu proses 

laku panas harus memperhatikan proses yang telah dialami sebelumnya dan apa 

yang dialami selanjutnya dan sifat akhir yang akan diinginkan. 
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Beberapa bahan secara tiba-tiba menjadi getas dan patah karena pengaruh 

perubahan temperatur dan laju regangan. Patah getas menjadi permasalahan yang 

penting, hal tersebut berkenaan dengan pemanfaatan besi dan baja dalam tahun 

1930, pada saat itu jembatan-jembatan rusak di berbagai tempat di Eropa dan 

ketika pipa minyak gas alam rusak di Amerika antara tahun 1940-1943, serta 

ketika kapal-kapal perang patah dan tenggelam di AS. Maka perlunya dilakukan 

berbagai riset dan penelitian tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan kegetasan, 

keuletan dan ketangguhan bahan yang digunakan dalam pembuatan dan 

pemanfaatan di pemesinan.( Surdia, Tata & Saito, Shinkoru, 2000:26) 

Baja EMS 45 adalah baja karbon sedang yang diproduksi oleh 

perusahaan baja Bohler (PT Bhinneka Bajanas). Harganya yang murah dan mudah 

didapatkan serta mudah untuk dimesin dan di bentuk dengan kualitas yang baik 

menyebabkan penggunaannya meningkat sebagai perkakas atau alat bantu dalam 

kehidupan manusia seperti roda gigi, poros engkol, baut, alat-alat pertanian dan 

juga alat-alat rumah tangga. Untuk memperbaiki mutu dan kualitasnya biasanya 

baja ini diberi perlakuan panas sesuai dengan penggunaannya. Perlakuan panas 

yang dimaksud adalah pengerasan (hardening), penyepuhan (tempering), 

pemijaran dingin (annealing), penormalan (normalising) dan pengerasan 

permukaan (carburizing dan nitriding). 

Pengerasan  (hardening) biasanya dilakukan untuk memperoleh sifat 

tahan aus yang tinggi dan atau  kekuatan yang lebih baik dan apabila kekuatan 

dinaikkan maka keuletannya akan turun dan biasanya dilakukan proses 

penyepuhan (tempering) setelah proses pengerasan (hardening) 

Temperatur pemanasan (austenisasi) akan menentukan terhadap tingkat 

ketahanan dan kekuatan bahan. Apabila dengan pemanasan sampai suhu di atas 

daerah kritis akan terbentuk austenit yang merupakan larutan padat dari karbon 

dalam besi-gamma. Struktur austenit ini akan berubah  / bertransformasi menjadi 

martensit saat benda didinginkan. Sehingga dengan terbentuknya struktur 

martensit yang sempurna akan diperoleh kekerasan bahan / baja akan tercapai. 
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Sedang pengaruh waktu penahanan (holding time) adalah memberikan 

kesempatan larutnya karbida dan lebih homogennya austenit saat pemanasan 

dilakukan, maka waktu penahanan akan mempengaruhi kesempurnaan 

terbentuknya struktur austenit.  

Serta pengaruh laju  pendinginan adalah untuk mencapai terbentuknya 

struktur martensit hasil transformasi dari austenit dan laju pendinginan tersebut 

tergantung jenis media pendingin yang digunakan karena setiap media pendingin  

punya karakteristik sendiri-sendiri. 

Sifat mekanis yang meningkat pada proses perlakuan panas baja ini 

seringkali hanyalah kekerasannya saja. Namun tanpa disadari dengan 

meningkatnya harga kekerasan melalui pemanasan dan pendinginan cepat 

menyebabkan baja menjadi getas dan mudah patah. 

Karena baja yang dikeraskan tersebut sifatnya menjadi getas dan tidak 

tangguh, maka untuk memperoleh kembali sebagian keuletan atau ketangguhan 

dari baja tersebut harus dilakukan proses penemperan. Dengan dilakukannya 

proses penemperan ini akan didapatkan struktur baja yang stabil dan lebih ulet.    

Proses penemperan ini merupakan salah satu bagian dari perlakuan panas 

yang dilakukan melalui beberapa tahapan perlakuan, yaitu : pemanasan awal (pre 

heating) untuk mendapatkan pemanasan yang merata pada bagian luar dan bagian 

dalam dari baja, kemudian pemanasan pada temperatur austenisasi (final heating) 

yang dilakukan untuk mencegah terbentuknya terak dan pembentukan butiran 

kasar, dan selanjutnya pendinginan (Quenching) yang dimaksudkan agar 

terbentuk struktur martensit.  

Setelah itu perlakuan panas dilanjutkan dengan proses pemanasan 

kembali baja dibawah temperatur kritis dan ditahan beberapa saat dan kemudian 

didinginkan diudara. Melalui temperatur dan waktu tahan yang tepat akan 

didapatkan kenaikan keuletan dan  ketangguhannya, pengurangan tegangan juga 

susunan dalam pada baja yang stabil sesuai dengan sifat yang dikehendaki.  

Semakin tinggi temperatur tampering dan semakin lama didiamkan pada 

suhu ini (waktu tahan tempering), semakin banyak terbentuk martensit : kekerasan 
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akan lebih rendah, keuletan bertambah, dan tegangan berkurang (Schonmetz, 

1997: 148).  

Pengujian pukul takik (impact) dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar keuletan dan ketangguhan dari baja melalui nilai impak yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan penelitian mengenai 

proses perlakuan panas baja karbon sedang EMS 45 khususnya mengenai 

perubahan nilai impak berdasarkan variasi temperatur tempering dan variasi 

waktu tahan tempering yang digunakan. Untuk itu penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH VARIASI TEMPERATUR TEMPERING DAN WAKTU 

TAHAN TEMPERING PADA PROSES PERLAKUAN PANAS TERHADAP 

NILAI IMPAK BAJA EMS 45” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

diidentifikasikan berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan penelitian 

ini, yaitu : 

1. Temperatur austenisasi 

2. Waktu penahanan  

3. Media pendingin 

4. Temperatur tempering 

5. Waktu tahan tempering 

6. Nilai impak pada baja EMS-45 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti mengarah pada sasaran dan memperoleh 

gambaran serta hasil yang jelas, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi:  

1. Variasi temperatur tempering.  

2. Variasi waktu tahan  tempering. 

3. Nilai impak. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka 

diperlukan suatu perumusan masalah agar penelitian dapat dilakukan secara 

terarah. Adapun masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan pengaruh variasi temperatur tempering pada proses 

perlakuan panas terhadap nilai impak baja EMS-45 ? 

2. Adakah perbedaan pengaruh variasi temperatur waktu tahan tempering pada 

proses perlakuan panas terhadap nilai impak baja EMS-45? 

3. Adakah perbedaan pengaruh interaksi antara variasi temperatur tempering dan 

waktu tahan tempering pada proses perlakuan panas terhadap nilai impak baja 

EMS-45 ? 

4. Manakah interaksi antara variasi temperatur tempering dan waktu tahan  

tempering pada proses perlakuan panas yang dapat menghasilkan nilai impak 

baja EMS-45 yang paling optimal ? 

5. Bagaimanakah bentuk struktur penampang patahan benda uji setelah dilakuan 

proses tempering ?  

E. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menyelidiki pengaruh variasi temperatur tempering pada proses perlakuan 

panas terhadap nilai impak baja EMS-45.  

2. Menyelidiki pengaruh waktu tahan tempering pada proses perlakuan panas 

terhadap nilai impak baja EMS-45.   

3. Menyelidiki pengaruh interaksi antara variasi temperatur tempering dan wakti 

tahan tempering pada proses perlakuan panas terhadap nilai impak EMS-45.   

4. Menyelidiki interaksi yang paling optimal antara variasi temperatur tempering 

dan waktu tahan tempering pada proses perlakuan panas terhadap nilai impak 

baja EMS-45. 

5. Mengetahui bentuk struktur penampang patahan benda hasil uji nilai impak 

baja EMS 45. 
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F. Manfaat Penelitian 

 
Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat praktis dan 

teoritis, manfaat itu adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendukung teori dan membuktikan bahwa temperatur tempering dan waktu 

tahan tempering berpengaruh terhadap nilai impak baja EMS 45.  

b. Dapat mengetahui secara langsung perubahan nilai impak dan pencapaian 

ketangguhan optimal pada baja EMS-45 setelah mengalami proses perlakuan 

panas dengan temperatur tempering dan waktu tahan tempering yang 

bervariasi. 

c. Menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi di bidang metallurgi 

khususnya dalam proses perlakuan panas (heat treatment) logam / baja. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Membuktikan teori bahwa temperatur tempering dan waktu tahan tepering 

berpengaruh terhadap nilai impak baja EMS-45. 

b. Menambah sumbangan pemikiran pada dunia teknik dan ilmu pengetahuan 

bahan mengenai pengaruh penentuan variasi temperatur tempering dan waktu 

tahan tempering terhadap nilai nilai impak baja EMS-45 pada proses 

perlakuan panas. 

c. Menumbuhkan motivasi bagi para peneliti metallurgi, khususnya perlakuan 

panas (heat treatment) pada baja untuk mengoptimalkan penelitian-penelitian 

di bidang yang sama. 
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