
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahan logam pada jenis besi adalah material yang sering digunakan dalam 

membuat paduan logam lain untuk mendapatkan sifat bahan yang diinginkan. Baja 

merupakan paduan yang terdiri dari besi, karbon dan unsur lainnya. Baja dapat di 

bentuk melalui pengecoran, pencairan dan penempaan. Karbon merupakan unsur 

terpenting karena dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Baja merupakan 

logam yang paling banyak digunakan dalam bidang teknik, Penggunaan  logam baja 

seperti untuk poros, roda gigi, dan  lain-lain, dalam proses  permesinan  akan  

berinteraksi  dengan  benda  kerja  lain  sehingga menimbulkan tekanan dan gesekan 

(Haqi, 2006). Salah satu baja yang sering dipakai adalah baja paduan (alloy steel). 

Reaksi nitrogen dengan baja menyebabkan pembentukan besi yang sangat keras dan 

paduan senyawa nitrogen. Kasus nitrida yang dihasilkan lebih sulit daripada alat 

carburized baja atau baja. keuntungan dari proses ini adalah bahwa kekerasan dicapai 

tanpa minyak, air atau udara memuaskan. Nitriding suhu di bawah temperatur kritis 

yang lebih rendah dari baja dan sudah diatur antara 925oF dan 1050o F. Sumber 

nitrogen biasanya Amoniak (NH3). Pada suhu nitriding amonia terdisosiasi menjadi 

Nitrogen dan Hidrogen. Reaksinya   

2NH3             2N+3H2 

Nitrogen berdifusi ke dalam baja dan hidrogen Lapisan putih. Dua tahap proses 

nitriding gas dapat digunakan untuk mencegah pembentukan lapisan putih. Nitrided 

baja paduan kromium-molibdenum baja dan Nitralloys. Permukaan kekerasan dari 55 



HRC sampai 70 HRC dapat dicapai dengan kedalaman kasus bervariasi dari 0,005 ke 

0,020 in Nitrided baja yang sangat keras dan grinding operasi tidak boleh dilakukan 

setelah nitriding. Lapisan putih dihilangkan dengan memukul-mukul. Proses 

pengerasan permukaan disebut juga case hardening dapat dikatakan sebagai proses 

panas untuk memperoleh pengerasan pada lapisan permukaan saja. Dari beberapa 

pengerasan permukaan yang biasanya sering di gunakan adalah proses carburizing, 

nitriding, dan quenching. Pelakuan yang akan dilakukan pada besi karbon rendah 

adalah proses nitriding. Kenapa dipilih proses ini dikarenakan proses nitriding tidak 

mengunakan suhu yang tinggi dan permukaan yang di hasilkan sangatlah keras. 

Adapun proses nitriding adalah suatu proses untuk memperkeras permukaan dengan 

memanaskan material dalam dapur dengan atmosfer yang mengandung atom nitrogen 

aktif dan menggunakan gas amoniak (NH3) atau bahan yang mengandung nitrogen. 

Bahan yang digunakan untuk menghasilkan gas nitrogen akan didifusikan kedalam 

permukaan dari material dan bereaksi dengan unsur dalam material sehingga 

membentuk nitride dan menghasikan permukaan yang keras. Kenapa proses nitriding 

dipilih karena proses nitriding bisa menghasilkan kekerasan permukaan yang lebih baik 

di bandingkan carburizing serta pada  besi karbon rendah terdapat unsur-unsur yang 

membantu proses difusi nitrogen dan pembentukan nitride-nitride yang sulit keras, 

ditingkatkan oleh kehadiran dari unsur-unsur seperti, aluminium, chromium, 

molybdenum, vanadium, dan tungsten. Nitriding memberikan suatu kekerasan 

permukaan yang sangat tinggi (hampir 70 HRC), ketahanan pakai ditingkatkan, umur 

kelelahan yang diperbaiki, dan ketahanan karat yang ditingkatkan. 

(www.wikipedia.com).  

http://www.wikipedia.com/


Selain menggunakan amoniak masih banyak lagi yang bisa digunakan sebagai 

bahan penghasil nitrogen (N) karena pada dasarnya untuk proses nitriding kita 

berusaha untuk bisa menghasilkan nitrogen oleh karena itu pupuk urea yang 

mengandung nitrogen bisa digunakan sebagai media penitridan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh hanyalah keberadaan urea. Untuk 

holding time 1,5 menjadi 2,5 jam dengan penambahan urea dari 50 gram menjadi 90 

gram pada baja karbon rendah meningkatkan kekerasan permukan rata-rata 249 µm. 

(Dony andriyanto, 2004, ITB). Makin banyak urea yang digunakan kemungkinan 

terbentuknya lapisan putih makin besar. Penambahan jumlah urea akan menaikkan 

kedalaman nitrida. (Fermadi, 2004, ITB). 

1.2  Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1). Bahan  yang  di  pakai.  Dalam  penelitian  ini  dipakai  bahan  logam  baja 

karbon rendah (Low Carbon Steel) < 0,3% C 

2). Pengujian yang dilakukan : Uji Nitriding, Uji Komposisi Kimia, Uji Keausan, 

Struktur Mikro, dan Uji Kekerasan   

1.3  Tujuan Penelitian 

Dilakukanya penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Mengetahui komposisi baja yang dipakai. 

2) Mengetahui struktur mikro dari bahan akibat pengaruh Nitriding dengan 

tebal specimen 10 mm dan lebar 35 mm. 

3) Mengetahui pengaruh proses Nitriding terhadap kekerasan. 

4) Mengetauhi pengaruh proses Nitriding terhadap keausan. 



1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1) Meningkatkan ilmu pengetahuan umum dalam bidang metalurgi dan 

khususnya nitriding 

2) Dapat di jadikan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya terutama pada 

logam besi baja rendah. 

1.5  Batasan masalah 

Untuk mencegah masalah tidak melebar dari pembahasan utama, maka 

masalah hanya dibatasi pada : 

a. Bahan   

Logam baja karbon rendah(Low Carbon Steel) dengan kadar < 0,3 %. 

b. Komposisi bahan dan suhu logam baja karbon rendah 

Komposisi bahan menggunakan karbon berkadar < 0,3 % dan Amonia 

Pekat sebagai pereaksi serta dengan suhu pemanasan ± 500 C. 

c. Pengujian spesimen 

1. Uij gesek atau uji keausan yang diteliti adalah koefisien gesek atau 

aus spesimen dengan menggunakan mesin Ogoshi Universal Wear 

Testing Mechine (Type Oat-U). 

2. Uji Kekerasan  dengan menggunakan metodeVikres. 

3.  Foto Makro spesimen. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan penyusunan tugas akhir ini maka penulisan laporan 

dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut : 



 

BAB I  PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang,perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka (Pada bagian ini dikutip beberapa penelitian yang telah 

dilakukan ilmuwan sebelumnya yang dilakukan secara uji eksperimen dan 

beberapa buku atau teori yang menunjang penelitian),Landasan Teori, Unsur 

Paduan Dalam Baja,  Diagram Fasa  Fe-C, Diagram Isothermal Transformation 

, Diagram  Continuous  Cooling Transformation, Proses  Nitriding,  Metode-

metode Pengujian Kekerasan, Pengujian Keausan dan Struktur Mikro. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Yang meliputi :Diagram Alir, Material dan Penyiapan Material,Pengujian 

Komposisi Kimia, Proses  Nitriding,  Pengujian Struktur Mikro, Pengujian 

Kekerasan dan pengujian Keausan. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Merupakan telaah hasil penelitian sekarang yang dilakukan secara 

eksperimental hasil penelitian serta menjelaskan bagaimana cara mengadakan 

analisis data. 

 



BAB V PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 

 


