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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Baja banyak digunakan untuk bahan pembuatan elemen mesin seperti 

gear, poros, pasak dan elemen lainnya. Pemakain baja ini tak lepas dari 

sifatnya yang kuat, keras, tahan aus, serta ulet. Untuk penggunaan spare 

part mesin biasanya digunakan bahan baja yang lunak, namun tetap ulet. Hal 

ini dimaksudkan agar pada proses permesinan lebih mudah dikerjakan. 

Namun di sisi lain dari segi penggunaan untuk bagian yang sering 

mengalami gesekan seperti pada permukaan roda gigi, diperlukan bahan 

yang keras dan tahan aus, sehingga diperlukan cara untuk memperoleh kulit 

yang keras dan tahan aus.  

Untuk memperoleh material  yang keras namun ulet diperlukan 

perlakuan panas (heat treatment) khusus. Heat treatment sendiri secara 

umum adalah proses perlakuan dengan cara memanaskan material logam 

pada suhu tertentu, lalu menahan pada suhu tertentu, dan mendinginkannya 

dengan kecepatan tertentu pula. Jenis perlakuan panas tersebut biasanya 

berupa annealing, austempering, quenching diikuti tempering, dan 

martemper. Ada juga beberapa proses perlakuan panas yang lain yang 

sering digunakan untuk memperoleh sifat keras pada bagian kulit saja, di 

antaranya case hardening (carburizing dan nitriding) dan surface hardening. 

Kedua cara tersebut tujuan intinya sama, yakni mengeraskan bagian 

permukaan material, sedangkan pada bagian inti masih tetap lunak. 
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Bedanya, pada case hardening menggunakan bahan yang mengandung 

karbon (disebut pengarbonan) atau dengan bahan yang mengandung 

nitrogen (disebut penitridan) untuk meningkatkan kekerasannya, sehingga 

komposisi kimianya berubah. Sedangkan surface hardening, pengerasan tapi 

tidak sampai mengubah komposisinya dan lapisan ini sangat tipis. Caranya 

dengan pemanasan induksi listrik (disebut pengerasan induksi) atau dengan 

nyala api (flame hardening), dan diikuti dengan pendinginan cepat.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian pada poros dan roda gigi transduser 

merk CE.A ini adalah untuk : 

1. Mengetahui kandungan unsur kimia bahan bagian gigi pada roda gigi 

wheel dan bagian poros pinion yang diteliti. 

2. Mengetahui struktur mikro yang ada pada poros pinion dan wheel 

sebelum dan sesudah di-heat treatment.  

3. Mengetahui harga kekerasan pada poros pinion dan wheel sebelum 

dan sesudah di-heat treatment dan bagian roda gigi wheel.  

 
1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang roda gigi transduser merk CE.A ini sangat 

bermanfaat bagi : 

1. Mahasiswa dapat memperdalam wawasan ilmu pengetahuan ilmu 

logam khususnya dalam bidang ilmu rekayasa bahan logam.  

2. Industri logam dapat memberikan kontribusi dan acuan tentang metode 

heat treatment pada baja. 
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1.4. Batasan Masalah 

Mengingat sangat kompleknya permasalahan dalam penelitian ini, 

maka disini perlu dibatasi permasalahan yang ada agar pembahasan lebih 

terfokus. Batasan-batasan itu antara lain : 

1. Material yang diteliti adalah poros beserta roda gigi transduser merk 

CE.A. 

2.  Perlakuan panas pada material berupa pemanasan pada suhu 950 °C 

selama 1 jam, lalu di-quenching oli, kemudian ditemper 600 °C dengan 

waktu tahan selama 2 jam, lalu didinginkan dengan normal. 

3.   Pengujian yang dilakukan meliputi : 

a.  Uji komposisi kimia (standar ASTM E.415) pada bagian poros 

(baja) dan (standar ASTM E.62) roda gigi (paduan tembaga). 

b.  Uji struktur mikro (standar ASTM E 3) pada poros sebelum dan 

sesudah perlakuan panas. 

c.  Uji kekerasan Vickers (standar ASTM E 92) pada poros sebelum 

dan sesudah perlakuan panas. 

 
1.5. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian laboratorium, yaitu 

mengamati dan mencatat segala hasil pengujian yang dilakukan.  Adapun 

tahapan-tahapan penelitian,  meliputi : 

1. Tahap studi literatur  

 Pada tahap ini mempelajari buku-buku atau referensi yang 

berhubungan dengan penelitian ini, untuk selanjutnya digunakan untuk 
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kajian pada penelitian. Penulis juga mencari standar uji yang sesuai 

untuk digunakan pada penelitian ini. 

2. Tahap penyiapan bahan 

 Pada tahap ini yang dilakukan meliputi proses pencarian bahan, 

proses pembuatan spesimen :  spesimen uji komposisi kimia,  struktur 

mikro, dan kekerasan Vickers. 

3. Tahap pelaksanaan pengujian  

 Pada tahap ini dilakukan dengan mengacu pada literatur yang sudah 

ada dan disesuaikan dengan standar pengujian yang dipakai dalam 

penelitian. Pemilihan tempat disesuaikan menurut alat uji yang ada.  

4. Tahap pengamatan 

Pada tahap ini pelaksanaan pengujian dilakukan pengamatan 

selanjutnya untuk dicatat. 

5. Tahap analisa dan pembahasan 

 Pada tahap ini pengujian dianalisa kembali agar mendapatkan hasil 

penelitian yang validitasnya baik. 

6. Tahap kesimpulan 

Pada tahap ini hasil penelitian disimpulkan menurut pembahasan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam hal ini penulis mengacu pada prinsip dasar penulisan ilmiah.  

Adapun sistematika yang ada dalam penelitian ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang tinjauan pustaka, dasar teori baja yang meliputi 

: klasifikasi baja, baja paduan, pengaruh kandungan unsur pada 

struktur baja, proses heat treatment, dan struktur mikro baja dan 

paduan tembaga. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang diagram alir penelitian, penyiapan bahan baku, 

penyiapan spesimen, proses perlakuan panas yang dilanjutkan 

pendinginan, pelaksanaan pengujian : komposisi kimia, pengamatan 

struktur mikro, dan kekerasan. 

BAB IV  DATA DAN PEMBAHASAN  HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang hasil-hasil pengujian komposisi kimia, struktur 

mikro, dan kekerasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


