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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Logam tentu sudah tidak asing ditelinga kita karena setiap hari kita

berhadapan dengan berbagai benda yang terbuat dari logam. Seiring dengan

kemajuan jaman, logam yang dulunya hanya digunakan untuk peralatan

rumah tangga atau peralatan yang sederhana dan terbatas, sekarang telah

berkembang dengan pesat dengan ditemukanya berbagai paduan logam

dengan karakteristik yang berbeda beda dan salah satunya adalah Stainless

Steel yang mempunya sifat kuat dan tahan karat.

Diwaktu sekarang, penggunaan baja Stainless Steel semakin kompleks

sehingga menuntut adanya penelitian penelitian yang dapat menemukan

Stainless Steel yang mempunyai karakteristik sesuai dengan yang diinginkan.

Salah satu cara untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis stainless steel adalah

dengan perlakuan panas sehingga dengan variasi suhu perlakuan panas

diharapkan akan didapatkan perbedaan karakteristik Stainless Steel.

Dan untuk penyesuaian produk baja agar sesuai dengan lisensinya,

sehingga produk baja tersebut dapat digunakan secara aman. Maka penulis

menggunakan standarisasi JIS (Japanese Industrial Standard) adalah salah

satu dari beberapa macam standarisasi baja didunia yang dikeluarkan di

Jepang.
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Dalam hal ini penulis melakukan penelitian baja Stainless Casting

SCS 14 dengan acuan standarisasi JIS G 5121 melalui perbedaan suhu

perlakuan panas dengan media Quenching air. Diharapkan dengan media

Quenching air dan variasi suhu saat perlakuan panas maka akan di dapatkan

sifat fisis dan mekanis  dari Stainless Casting SCS 14 yang sesuai dengan

standarisasi JIS G 5121.

1.2 Pembatasan Masalah

Mengingat sangat kompleknya permasalahan dalam penelitian

material, maka penulis memberi batasan masalah agar pembahasan terfokus.

Adapun batasan masalah tersebut adalah :

1. Bahan yang digunakan adalah baja Stainless Casting SCS 14

yang diproduksi PT.BAJA KURNIA Klaten.

2. Proses perlakuan panas dengan 3 variasi suhu yaitu 1050

OC,1100 OC,1150 OC. Dengan media Quenching air

3. Pengujian yang dilakukan meliputi : uji komposisi kimia,

pengujian kekerasan, pengujian struktur mikro.
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui pengaruh variasi suhu terhadap sifat fisis dan mekanis

dari baja Stainless Casting SCS 14.

2. Untuk mengetahui komposisi kimia, kekerasan dan struktur mikro,

Stainless Castingl SCS 14 apakah sesuai dengan standarisasi JIS G

5121.

3. Melanjutkan proses kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia

industri yang telah terjalin dalam penelitian mahasiswa pada waktu

Magang di perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui komposisi kimia dari baja Stainless Casting SCS 14 yang

di produksi PT. BAJA KURNIA.

2. Mengetahui perbandingan harga kekerasan pada baja Stainless Casting

SCS 14 sebelum dan sesudah Heat Treatment.

3. Mengetahui perbedaan struktur mikro yang ada pada baja Stainless

Casting SCS 14 sebelum dan sesudah mengalami perlakuan panas.

4. PT.BAJA KURNIA dapat mengetahui hasil penelitian dari salah satu

produknya
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca, penulis mengacu pada prinsip dasar

metode penulisan ilmiah. Adapun sistematika penulisan ini adalah :

BAB I Pendahuluan, yang meliputi : Latar belakang masalah, Batasan

masalah, Tujuan penulisan, Manfaat penelitian, dan Sistematika

penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang meliputi : Klasifilasi baja karbon, pengaruh

unsur-unsur paduan dalam baja, macam-macam Heat Treatment,

sifat- sifat mekanik baja,.sifat sifat fisis baja.

BAB III Metodologi Penelitian, yang meliputi : diagram alur penelitian,

material, penyiapan material benda uji, pengujian komposisi kimia,

pembuatan spesimen, pelaksanaan Heat Treatment, reparasi

spesimen, pengujian kekerasan, pengujian struktur mikro.

BAB IV Hasil Penelitian, yang meliputi : data hasil uji komposisi kimia, data

hasil pengujian kekerasan, data hasil pengujian struktur mikro.

BAB V Pembahasan, yang meliputi : analisa komposisi kimia, analisa

pengujian kekerasan, analisa pengujian struktur mikro.

BAB VI  Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran.


