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ABSTRAKSI 
 Pengerasan permukaan dibutuhkan untuk poros yang mengalami 
beban kerja berat, karena membutuhkan kekerasan di permukaan tetapi 
didalam (inti) bajanya tetap ulet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perubahan sifat-sifat dari baja, baik sifat fisis maupun sifat 
mekanis setelah menagalami proses pack carburizing dengan bahan 
karbon arang  kayu sengon. 
 Pemilihan bahan dilakukan dengan cara menguji baja karbon 
rendah sebagai raw material dengan alat Optical Emission Spectrometer. 
Specimen bersama campuran arang kayu sengon dan BaCO3 
dimasukkan dalam gerabah, kemudian dipanaskan dalam dapur pemanas 
pada temperatur 900ºC dengan variasi waktu penahanan selama 2 jam 
dan 4 jam. Specimen hasil pack carburizing diuji kekerasannya dengan 
metoda micro Vickers menggunakan alat Micro Hardness Tester, 
sebanyak 9 titik. Untuk pengamatan struktur mikro digunakan alat  
Inverted Metallurgical Microscope.  
 Dengan proses karbonisasi, harga kekerasan yang semula 247,0 
VHN (raw material) meningkat menjadi 250,2 VHN (karbonisasi 2 jam) 
dan 260,3 VHN (karbonisasi 4 jam). Dengan demikian waktu penahan 
pada proses karbonisasi mempengaruhi kekerasan material. Pemasukan 
(difusi) atom karbon pada specimen karbonisasi 4 jam jauh lebih dalam 
dari pada specimen karbonisasi 2 jam, yaitu   ± 480 µm = 0,48 mm 
(karbonisasi 4 jam) dan ± 310 µm = 0,31 mm (karbonisasi 2 jam). Dari 
hasil pengamatan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
semakin lama penahanan waktu pada proses pack carburizing, maka 
akan semakin jauh dan semakin banyak atom karbon yang masuk 
kedalam struktur material sehingga kekerasanya meningkat. 
 
Kata kunci: karbonisasi, arang kayu sengon, sifat fisis, sifat mekanis 



PENDAHULUAN 
 Logam  mempunyai  peranan  penting  dalam  kehidupan  
manusia, hampir semua kebutuhan  manusia  tidak  lepas  dari unsur  
logam. Kerena  alat-alat  yang  digunakan  manusia  terbuat  dari  unsur  
logam, misalnya baja. Menurut Amstead, B. H. dkk (1995) baja 
merupakan salah satu logam yang banyak digunakan dalam dunia teknik, 
karena memiliki sifat ulet, mudah dibentuk, kuat maupun mampu keras.  
 Karbon merupakan salah satu unsur terpenting karena dapat 
meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Ada tiga kelompok baja bila 
ditinjau dari jumlah kandungan karbon yang terdapat dalam strukturnya 
(Amstead, B.H. dkk, 1995), yaitu: baja karbon rendah (< 0,3% C), baja 
karbon sedang (0,3% - 0,7% C), baja karbon tinggi (0,7% - 1,4% C) 
 Kandungan karbon didalam struktur baja akan berpengaruh 
terhadap sifat mampu keras. Sifat ini dibutuhkan untuk komponen mesin 
yang saling bergesekan atau karena fungsinya harus mempunyai 
kekerasan tertentu. Kekerasan pada komponen mesin yang terbuat dari 
baja, dapat diperoleh melalui proses perlakuan panas. Baja dengan 
kadar karbon rendah sulit untuk dikeraskan (Amstead, B.H. dkk, 1995), 
tetapi melalui proses penambahan karbon kekerasannya dapat 
ditingkatkan.Pack carburizing adalah salah satu metode yang digunakan 
untuk menambah kandungan karbon pada permukaan baja dengan 
menggunakan media padat. Bahan dimasukan dalam kotak tertutup dan 
ruangan diisi dengan arang kayu.  

Penelitian ini menggunakan baja dengan kandungan karbon di 
bawah 0,3%. Arang kayu sengon sebagai sumber karbon padat, dirubah 
terlebih dahulu dalam bentuk butiran (serbuk). Bentuk butiran akan 
membantu proses perubahan karbon padat menjadi gas melalui 
pemanasan. Atom karbon berdifusi kedalam struktur baja, menghasilkan 
selubung luar yang kaya akan karbon dan keras (Vlack, L. H. V., 2005). 
Pemanasan dilakukan pada temperatur 900ºC, kemudian di tahan selama 
2 jam dan 4 jam dan di dinginkan pada udara bebas. 
Tujuan Penelitian 
1) Tujuan dari proses pengerasan permukaan dengan metode pack 

carburizing ini adalah untuk menambah kandungan karbon di dalam 
baja agar kekerasanya meningkat.  

2) Uji komposisi kimia (Standar ASTM E 415) bertujuan untuk 
mengetahui unsur-unsur paduan yang terkandung di dalam material. 

3) Uji struktur mikro (Standar ASTM E 3) bertujuan untuk mengetahui 
unsur-unsur paduan, fasa-fasa yang terbentuk dan struktur mikro dari 
masing-masing specimen. 

4) Uji kekerasan Vickers (Standar SNI 05-0719-1989) bertujuan untuk 
mengetahui harga kekerasan pada specimen. 

Manfaat Penelitian 
 Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya: 
1) Untuk pengembangan akademik. 

Menerapkan ilmu yang didapat penulis dari bangku perkuliahan dan 
menambah wawasan tentang pengetahuan ilmu bahan khususnya 
material baja bagi pembaca. 



2) Untuk pengembangan industri. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 
dapat dijadikan acuan dalam pembuatan komponen-komponen mesin 
dengan bahan dasar baja yang mempunyai sifat keras pada 
permukaannya tetapi didalamnya bersifat ulet. 

Batasan Masalah 
 Agar permasalahan tidak meluas, maka perlu adanya batasan-
batasan masalah, di antaranya: 
1) Material yang digunakan adalah baja lunak (mild steel) dengan 

kandungan karbon dibawah 0,3%. 
2) Proses penambahan karbon menggunakan metode pack carburizing 

dari arang kayu sengon dengan temperatur 900ºC. 
3) Waktu penahanan setelah mencapai suhu carburizing adalah 2 jam 

dan 4 jam dengan pendinginan di udara.  
4) Pengujian yang dilakukan meliputi: 

a) Raw material 
 Uji komposisi kimia (Standar ASTM E 415) 
 Uji struktur mikro (Standar ASTM E 3) 
 Uji kekerasan Vickers (Standar SNI 05-0719-1989) 

b) Specimen hasil pack carburizing 
 Uji struktur mikro (Standar ASTM E 3) 
 Uji kekerasan Vickers (Standar SNI 05-0719-1989) 
 

TINJAUAN PUSTAKA  
 Penelitian dengan membuat dapur berbahan batu bara briket untuk 
proses pack carburizing. Dengan variasi temperatur 850oC, 900oC, 950oC 
dan waktu penahan 120 menit. Dari hasil penelitian dapat diambil 
kesimpulan bahwa dengan proses pack carburizing, produk alat-alat 
pertanian yang semula kualitasnya rendah dan beragam serta 
kekerasannya mula-mula hanya sebesar 109 VHN, dapat diperbaiki 
sehingga kekerasannya mencapai 600 VHN, kualitasnya dapat terkontrol 
dan seragam, tahan aus, tahan terhadap benturan, dan tidak mudah 
rusak (Widiyono, E. 2002). 
  Deni Rianggoro (2008), melakukan penelitian pada material baja 
lunak hasil pengecoran, menggunakan metode carburizing dengan variasi 
waktu tahan : 3 jam, 4 jam, dan 7 jam serta perlakuan austempering. Dari 
hasil pengujian kekerasan didapatkan harga kekerasan rata-rata mulai 
dari terendah menuju tertinggi yaitu : spesimen raw material (181,4 VHN), 
carburizing 3 jam (226,9 VHN), carburizing 4 jam (316,9 VHN), dan 
carburizing 7 jam (333,42 VHN).  
 Nugroho, A. (2008) melaksanakan penelitian carburizing dengan 
arang kayu jati dan arang cangkang kelapa dengan austempering pada 
mild steel produk pengecoran. Pemanasan dalam oven pada temperatur 
925oC dengan waktu tahan 8 jam, didinginkan di udara dan dipanaskan 
kembali pada 925oC dilanjutkan austempering. Dari hasil pengujian 
kekerasan didapatkan harga kekerasan rata-rata untuk specimen raw 
material (181,4 VHN), pada spesimen caburizing arang kayu jati (400,72 
VHN) dan specimen caburizing arang tempurung kelapa (352,88 VHN). 



LANDASAN TEORI  
Baja  
 Baja merupakan paduan yang terdiri dari besi, karbon dan unsur 
lainya. Baja dapat dibentuk melalui pengecoran, pencairan atau 
penempaan. Karbon merupakan salah satu unsur terpenting karena dapat 
meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Baja merupakan logam 
yang paling banyak digunakan dibidang teknik, baik dalam bentuk plat, 
lembaran, batang, profil dan sebagainya. Secara garis besar baja dapat 
dikelompokkan sebagai berikut (Amstead, B.H. dkk, 1995): 
1) Baja karbon 

a. Baja karbon rendah (< 0,3% C) 
b. Baja karbon sedang (0,30 < C < 0,7%) 
c. Baja karbon tinggi (0,7 < C < 1,4%) 

2) Baja paduan 
a. Baja paduan rendah (jumlah unsur paduan khusus < 8,0%) 
b. Baja paduan tinggi (jumlah unsur paduan khusus > 8,0%) 

 Baja karbon rendah dipakai untuk kawat, baja profil, sekrup, ulir, 
dan baut. Baja karbon sedang digunakan untuk rel kereta api, as, roda 
gigi dan suku cadang yang berkekuatan tinggi, atau dengan kekerasan 
sedang sampai tinggi. Baja karbon tinggi dipakai untuk perkakas potong 
seperti pisau, gurdi, tap dan bagian-bagian yang harus tahan gesekan 
(Amstead, B.H. dkk, 1995). 
Karburisasi 
 Carburizing merupakan suatu proses penambahan kandungan 
karbon pada permukaan baja untuk mendapatkan sifat baja yang lebih 
keras pada permukaannya (Amstead, B.H. dkk 1995). 

a. Karburisasi padat (pack carburizing). 
Bahan dimasukan kotak tertutup dan ruangan diisi dengan arang 
kayu atau kokas. Prosesnya memerlukan waktu lama. 

b. Karburisasi gas (gaz carburizing). 
Digunakan gas alam atau hidrokarbon atau propan (gas karbit). 
Diterapkan untuk bagian-bagian yang kecil yang dapat dicelup 
setelah pemanasan dalam dapur. 

c. Karburisasi cair (liquid carburizing). 
Baja dipanaskan di atas suhu Ac1 dalam dapur yang mengandung 
garam cyanide sehingga karbon dan sedikit nitrogen dapat 
berdifusi kedalam lapisan luar. Kulit luar mempunyai kadar karbon 
yang lebih tinggi dan kadar nitrogen lebih rendah. Cara ini cocok 
untuk pengerasan permukaan benda berukuran sedang. 

Proses Karburisasi Padat (Pack Carburizing) 
Pack carburizing dilakukan dengan cara memanaskan benda kerja 

di dalam kotak (case) tertutup rapat berisi bahan karburisasi. Bahan 
karburisasi ini terdiri dari campuran arang atau kokas dan garam karbonat 
(sebagai energizer pengaktif karbon missal BaCO3). Tanpa energizer pun 
dapat terjadi karburisasi, karena temperatur yang tinggi ini mula-mula 
karbon teroksidasi oleh udara yang terperangkap dalam kotak menjadi 
CO2. Terjadi reaksi (Surdia, T. dan Saito, S., 1995): 

CO2 + C  2CO 



Pada permukaan baja CO akan terurai : 2CO CO2 + C 
Dimana C yang terbentuk adalah atom karbon (carbon nascent) yang 
bersifat aktif masuk menyebar (bardifusi) ke dalam fasa austenite dari 
baja. Dengan adanya energizer proses akan mudah berlangsung karena 
walaupun udara yang terperangkap dalam kotak sangat sedikit, tetapi 
energizer menyediakan CO2. Seperti reaksi berikut : 

BaCO3   BaO + CO2 
CO2 + C   2CO 

Pada permukaan baja CO akan terurai : 2CO  CO2 + C 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
 Specimen bersama media karbon disusun dan diletakkan di dalam 
gerabah. Gerabah tidak terisi penuh, tetapi tersedia ruang untuk udara 25 
mm dari sisi dalam tutup. Tutup kotak dipasang dan merapatkannya 
dengan  semen tahan api. Selanjutnya gerabah dimasukkan kedalam 
dapur pemanas. 
 Pemanasan dalam ruangan dapur dilakukan secara bertahap, tahap 
pertama 200ºC selama 20 menit. Dimana pada temperatur tersebut 
gerabah sebagai tempat pack carburizing dimasukkan kedalam dapur 
pemanas menggunakan sarung tangan tahan api. Tahap kedua pada 
temperatur carburizing 900ºC.  
  Specimen pertama proses pack carburizing dilakukan pada 
temperatur 900ºC dengan waktu tahan selama 2 jam, untuk specimen 
kedua proses pack carburizing dilakukan pada temperatur 900ºC dengan 
waktu tahan selama 4 jam. 
  Setelah proses pack carburizing, gerabah dikeluarkan dari dapur 
pemanas dan didinginkan diudara bebas hingga dingin (±5 jam). Langkah 
selanjutnya adalah menguji specimen hasil proses pack carburizing 
tersebut menggunakan alat Micro Hardness Tester dengan metode 
kekerasan Vickers untuk mengetahui harga kekerasannya dan alat uji 
Inverted Metallurgical Microscope untuk mengetahui struktur mikronya. 
Bahan dan Alat 
  Dalam penelitian ini  bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Arang kayu sengon, gambar 2 Barium karbonat (BaCO3) 
 Arang kayu sengon 

Arang kayu sengon yang digunakan berupa serbuk seperti pada 
gambar 1. 

 Barium karbonat (BaCO3) 
Aktivator yang digunakan adalah barium karbonat (gambar 2). 

1) 2) 



 Baja lunak 
Bahan utama sebagai obyek pengamatan adalah baja lunak yang 
memiliki kandungan karbon rendah.  

Sedangkan alat-alat yang digunakan antara lain : 
 Gerabah 

Gerabah (lihat gambar 3) terbuat dari tanah liat digunakan sebagai 
tempat carburizing, bentuknya silinder dengan ukuran diameter dalam 8 
cm dan tingginya 9 cm. Selain mudah dicari gerabah juga lebih 
ekonomis dibanding penggunaan pipa baja sebagai tempat carburizing.  
 Dapur pemanas 

Gambar 4 merupakan dapur pemanas yang akan digunakan sebagai 
pemanas specimen. Alat ini dapat bekerja hingga temperatur 1200ºC. 
Dilengkapi dengan pengatur waktu dan temperatur, sehingga tahapan 
pemanasan yang diperlukan dalam proses carburizing dapat diatur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 gerabah dari tanah liat, gambar 4 gapur pemanas 
(Lab.Teknik UGM Yogyakarta., 2011) 

 
  Selain kedua alat tersebut, digunakan pula beberapa alat 
pendukung seperti: mesin pemotong (metacut), mesin poles (grinder-
polisher), gergaji mesin, semen tahan api, sarung tangan tahan api, 
penjepit, timbangan digital 
Sampel 

Tabel 1 Jumlah specimen (sampel) 
Jumlah Specimen 

Jenis 
Pengujian Raw 

Material 

Specimen 
Carburizing 

2 jam 

Specimen 
Carburizing 

4 jam 
Komposisi 
Kimia 1 buah - - 

Struktur 
Mikro 
Kekerasan 

1 buah 1 buah 1 buah 

Jumlah 
Total 4 buah material 

  Dalam penelitian ini material uji yang digunakan berjumlah 4 buah. 
Dua buah untuk non carburizing dan 2 buah untuk carburizing, dengan 
variasi waktu masing-masing 2 jam dan 4 jam. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel 1. 
 

3) 4) 



Instalasi Penelitian 
1) Uji Komposisi Kimia 
  Untuk mengetahui kadar karbon dan unsur-unsur yang terkandung 
didalam raw material perlu dilakukan pengujian komposisi kimia. Alat 
yang digunakan yaitu Optical Emission Spectrometer seperti terlihat pada 
gambar 5. Pengujian dilakukan dengan cara menembakkan gas argon 
terhadap permukaan specimen yang telah dihaluskan. 
2) Uji Struktur Mikro 
  Pengambilan gambar struktur mikro baja dilakukan menggunakan 
alat inverted metallurgical microscope. Alat ini dapat memperbesar 
gambar struktur mikro material specimen. Alat yang digunakan dapat 
dilihat pada gambar 6. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 5 Optical emission spectrometer 
(Lab. Pol. Man. Ceper, Klaten.,2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6 inverted metallurgical microscope, gambar 7 micro hardness 

tester  
 (Lab.Teknik UGM. Yogyakarta., 2011) 

 
3)  Uji Kekerasan 
 Mesin uji kekerasan yang digunakan dalam penelitian ini, dipilih 
menggunakan uji kekerasan cara mikro. Cara mikro dipertimbangkan 
terhadap kemungkinan seberapa jauh keberhasilan gas karbon berdifusi 
kedalam permukaan specimen. Alat uji kekerasan mikro menggunakan 
micro hardness tester dengan metoda micro Vickers, seperti terlihat pada 
gambar 7 berikut ini. 
Lokasi Penelitan 
  Penelitian dan pengujian dilaksanakan di 2 tempat yang berbeda 
yaitu: 

6
) 

7
) 



1) Laboratorium Politeknik Manufaktur Ceper, Klaten sebagai tempat uji 
komposisi kimia. 

2) Laboratoruim Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sebagai 
tempat penelitian dan uji struktur mikro serta uji kekerasan. 

Jalanya Penelitian 
  Langkah-langkah yang dilakukan didalam penelitian ini dijelaskan 
pada diagram alir penelitian (gambar 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8 Diagram alir penelitian 
 
a. Pemilihan bahan 

Pemilhan bahan dilakukan dengan cara mencari bahan yang sesuai 
dengan kriteria penelitian, selanjutnya  melakukan uji kompisisi kimia 
terhadap bahan tersebut. 

b. Menyiapkan tempat carburizing 
Gerabah dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk proses 
carburizing. 

Pemilihan Bahan dan Uji Komposisi Kimia 
(Standar ASTM E 415) 

Specimen untuk  
Carburizing 

Specimen untuk 
Non Carburizing 

Analisis Data dan Kesimpulan 

Selesai  

Penyiapan Tempat Carburizing (gerabah) 

Pembuatan Bubuk Arang dan Penyiapan BaCO3 

Pembuatan Specimen 

Mencampurkan Arang + BaCO3 

Uji Struktur Mikro  
(Standar ASTM E 3) 

Uji Kekerasan Vickers (Standar 
SNI 05-0719-1989) 

Proses Pack carburizing  
T=900º C, t= 2 Jam dengan 

Pendinginan Diudara 

Proses Pack Carburizing 
T=900º C, t= 4 Jam dengan 

Pendinginan Diudara 

Pengumpulan Data 

Mulai 

Studi Pustaka dan Studi Lapangan 



c. Pembuatan bubuk arang dan penyiapan BaCO3 
Membakar kayu sengon supaya menjadi arang dan mengeringkannya 
dengan cara menjemur dibawah sinar matahari. Setelah kering arang 
tersebut di tumbuk sampai halus.  

d. Pembuatan specimen 
Pembuatan specimen dengan cara memotong baja karbon rendah 
dengan ketebalan 10mm sebanyak 4 buah, 2 buah untuk non 
carburizing dan 2 buah untuk carburizing.  

e. Mencampur arang + BaCO3 
Komposisi barium karbonat (BaCO3) adalah 20 % dari jumlah arang 
kayu sengon. Barium karbonat (BaCO3) dan arang kayu sengon 
dicampur didalam gerabah dengan mengaduk-aduk campuran 
tersebut. 

f. Proses pack carburizing   
Memasukkan gerabah kedalam dapur pemanas pada temperatur 
200oC dengan menggunakan sarung tangan tahan api. Kemudian 
dapur pemanas diatur pada temperatur 900oC, dan ditahan selama 2 
jam. 
Setelah mencapai waktu 2 jam, dapur pemanas di matikan dan 
gerabah dikeluarkan menggunakan penjepit. Selanjutnya gerabah 
mengalami proses pendinginan begitu pula dengan specimen yang 
ada di dalamnya selama ±5 jam. 
Pada proses pack carburizing dengan waktu penahanan 4 jam 
langkah-langkahnya sama dengan proses pack carburizing dengan 
waktu penahanan 2 jam, yang membedakan adalah pada saat 
pengaturan waktu penahan yaitu selama 4 jam. 

g. Uji struktur mikro dan uji kekerasan mikro 
Setelah specimen dingin, langkah selanjutnya adalah memotong 
specimen sehingga terbelah menjadi 2 bagian. Gambar 9 merupakan 
salah satu potongan specimen yang telah dibelah. Pengujian 
kekerasan dan struktur mikro dilakukan pada tepi permukaan 
specimen yang telah dibelah. 
Sebelum dilakukan uji struktur mikro dan uji kekerasan, perlu 
dilakukan preparasi pada permukaan specimen yang akan diuji karena  
permukaan specimen tidak rata dan terdapat serbuk arang kayu 
sengon serta serbuk baja (geram) yang masih menempel.  
Setelah specimen bersih, halus dan mengkilap, langkah selanjutnya 
adalah melakukan uji struktur mikro dan uji kekerasan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9 Potongan specimen yang akan diuji 

Permukaan yang 
akan diuji 



Analisis Data 
1) Uji struktur mikro 
 Membandingkan gambar struktur mikro specimen pack carburizing 
dengan  penahanan waktu 2 jam, 4 jam dan gambar struktur mikro 
raw material. 
2) Uji kekerasan 

Membandingkan data hasil uji kekerasan specimen pack carburizing 
dengan penahanan waktu 2 jam, 4 jam dan data hasil uji kekerasan 
raw material.  

  Dengan membandingkan data-data dari hasil uji struktur mikro dan 
uji kekerasan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan dari 
penelitian sifat fisis dan mekanis baja karbon rendah hasil pack 
carburizing ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan Pembahasan Uji Komposisi Kimia 

Tabel 2 Hasil uji komposisi kimia raw material 

Unsur Contoh Uji (%) 
Fe 98,0 
Mn 0,748 
Si 0,279 
Ni 0,240 
Cu 0,192 
C 0,158 

Co 0,0507 
Nb 0,0466 
Mo 0,0299 
S 0,0278 
W 0,0250 
V 0,0220 
Zr 0,0134 
Cr 0,013 
Ti 0,0112 
P 0,0108 
Pb 0,0100 
Al 0,0020 
Ca 0,0001 

  
 Hasil pengujian komposisi kimia baja material dasar dengan 
menggunakan alat uji Optical Emission Spectrometer disajikan dalam 
tabel 4.1. Dari tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah unsur yang paling banyak 
setelah besi (Fe= 98,0%) adalah mangan (Mn= 0,748%), sedangkan 
beberapa unsur lain terlihat seperti Si, Ni, Cu, C, Co terdapat pula 
didalamnya dengan prosentase kecil dibawah prosentase mangan. 
Jumlah unsur mangan (Mn) sebagai paduan khusus pada material 
tersebut kurang dari 8,0%, sehingga raw material ini termasuk dalam baja 
paduan rendah. 
 



Hasil dan Pembahasan Uji Struktur Mikro 
Gambar 10, merupakan hasil pengujian struktur mikro pada raw 

material diambil dari tepi terluar specimen ditandai dengan warna hitam 
sebagai batas terluar. Pada gambar tersebut tampak lebih banyak kristal 
ferit dibandingkan kristal perlit. Kristal ferit yang mempunyai sifat lunak 
lebih banyak mendominasi struktur baja. Sementara kristal perlit berada 
diantaranya dengan jumlah yang lebih sedikit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Struktur mikro material dasar dengan pembesaran 200x 
  

         
Gambar 11 Struktur mikro pada tepi-transisi (a) specimen pack 

carburizing 2 jam, (b) specimen pack carburizing 4 jam,  
pembesaran 100x. 

 Pada gambar 11, terlihat atom karbon telah berhasil berdifusi ke 
dalam struktur baja lunak (mild steel), sehingga menyebabkan tumbuhnya 
kristal perlit pada bagian tepi baja. Pengamatan struktur mikro material 
pack carburizing 2 jam ditunjukkan pada gambar 11 (a), dengan 
menggunakan pembesaran 100 kali dan pengukur panjang 10 strip garis, 
setiap strip garis skalanya 10 µm, sehingga kedalaman atom karbon yang 
berdifusi kedalam struktur baja tersebut dapat diperkirakan dengan 
mengalikan jumlah strip garis dengan  skalanya. Kedalaman atom karbon 
yang paling kuat (sampai daerah transisi) pada specimen ini dapat diukur 
sekitar ± 31 strip garis, hasil pengukuran ini dikalikan skalanya menjadi: ± 
31 x 10 µm = ± 310 µm atau = 0,31 mm.  
 Gambar 11 (b) menunjukkan struktur mikro specimen pack 
carburizing selama 4 jam  dengan pembesaran 100 kali, pemasukan atom 
karbon pada specimen ini jauh lebih dalam dari pada specimen pack 
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carburizing 2 jam, yaitu sekitar ± 48 strip garis. Sehingga didapat hasil: ± 
48 x 10 µm = ± 480 µm = 0,48 mm.  

Gambar 12 memperlihatkan struktur mikro antara specimen pack 
carburizing 2 jam dan specimen pack carburizing 4 jam. Pada gambar 4.3 
(b) perlit di daerah transisi ukuranya lebih besar dari gambar 4.3 (a). 
Perbedaan ukuran ini dikarenakan atom karbon yang berdifusi kedalam 
baja specimen pack carburizing 4 jam lebih banyak.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Struktur mikro pada transisi (a) specimen pack carburizing 2 
jam, (b) specimen pack carburizing 4 jam, pembesaran 200x 

 
 Gambar 12 (b) menunjukkan daerah transisi didominasi kristal 
perlit, hal ini menyebabkan pengujian kekerasan Vickers pada daerah 
transisi tersebut diperoleh harga kekerasan yang tinggi karena penetrator 
cenderung mengenai kristal perlit halus yang mempunyai nilai kekeraan 
tinggi. Sedangkan pada gambar 12 (a), memperlihatkan struktur mikro 
pada daerah transisi dengan jumlah kristal perlit dan ferit hampir 
seimbang. Sehingga hasil pengukuran kekerasan pada daerah ini 
cenderung lebih rendah dari pada specimen carburizing 4 jam. 
Hasil dan Pembahasan Uji Kekerasan 
 Kekerasan permukaan dari ke-3 jenis specimen (material dasar, 
material pack carburizing 2 jam dan material pack carburizing 4 jam) di uji 
menggunakan metoda microhardness dengan cara micro Vickers. Pada 
uji micro Vickers ini menggunakan sembilan titik sampel, beban (P) 
sebesar 200 gf, jarak antar titik 150 µm dan waktu pembebanan 5 detik. 
Pengukuran ini dimulai dari sisi terluar dengan jarak 10 mm kemudian 
jarak antara titik 2 dengan titik-titik berikutnya masing-masing 0,15 mm. 
Masing-masing hasil pengukuran kekerasan dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel 3 menunjukkan harga kekerasan dari ketiga jenis sampel 
yaitu specimen raw material, specimen pack carburizing 2 jam dan 
specimen pack carburizing 4 jam. Dalam tabel tersebut terlihat perbedaan 
harga kekerasan pada setiap titiknya. Harga kekerasan yang paling tinggi  
pada titik ke-1 adalah specimen pack carburizing 4 jam sebesar 260,3 
VHN, begitu pula pada titik ke-2 dan ke-3. Dengan demikian waktu 
penahan pada proses pack carburizing mempengaruhi kekerasan 
material. 

Tabel 4.5 Perbedaan harga kekerasan material dasar,   
carburizing 2 jam dan carburuzing 4 jam 

Harga Kekerasan  Jarak dari 
tepi raw material carburizing 

2 jam 
carburizing 

4 jam  No 

(mm) (VHN) (VHN) (VHN) 
1 0,10 247,0 250,2 260,3 
2 0,25 243,8 243,8 260,3 
3 0,40 250,2 205,3 250,2 
4 0,55 243,8 152,9 218,0 
5 0,70 247,0 144,0 191,6 
6 0,85 247,0 138,5 159,3 
7 1,00 240,7 137,2 148,4 
8 1,15 240,7 135,9 127,2 
9 1,30 253,5 137,2 129,6 

 Dari tabel 4.5 tersebut dapat diperoleh grafik perbandingan harga 
kekerasan antara harga kekerasan material dasar, material hasil pack 
carburizing 2 jam dan material hasil pack carburuzing 4 jam, sperti terlihat 
pada gambar 13 berikut ini.  
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Gambar 13 Grafik kedalaman harga kekerasan material dasar,  material 

hasil pack carburizing 2 jam dan 4 jam 
 
 Garis yang terbentuk pada gambar 13 (garis merah dan garis 
hijau) mempunyai kecenderungan dari atas ke bawah, atau dari harga 
kekerasan tinggi menuju ke kekerasan lebih rendah. Hasil ini berbeda 
dengan hasil yang diperoleh pada material dasar (garis biru). Perbedaan 
ini disebabkan oleh masuknya atom karbon kedalam struktur baja. Atom 
karbon yang masuk dari tepi terluar ke bagian dalam akan diikuti oleh 



atom-atom karbon yang lain. Peristiwa ini berlangsung terus menerus 
selama proses pack carburizing sampai pada waktu carburizing 
dihentikan dan atom karbon terdepan akan berhenti. Kondisi ini akan 
berakibat lebih banyak atom karbon yang berada dibagian tepi dari pada 
dibagian dalam struktur baja.  
 Pada specimen pack carburizing 2 jam terlihat mulai terjadi 
penurunan harga kekerasan secara signifikan di titik ke-3, sedangkan 
specimen pack carburizing 4 jam di titik ke-4, penurunan harga kekerasan 
ini disebabkan karena pengaruh difusi karbon yang masuk kedalam  
material setelah dilakukan proses pack carburizing. Pendinginan secara 
menerus di udara juga mempengaruhi kekerasan pada material sesudah 
proses pack carburizing, terlihat harga kekerasan material dasar jauh 
lebih tinggi dibandingkan material sesudah proses  pack carburizing mulai 
dari titik ke-4 (specimen pack carburizing 2) dan titik ke7 (specimen pack 
carburizing 4 jam) karena mulai titik-titik tersebut struktur mikronya hampir 
sama dengan struktur mikro material dasar yaitu didominasi kristal ferit.  

 
KESIMPULAN  
 Setelah melakukan analisis data hasil pengamatan struktur mikro 
dengan alat inverted metallurgical microscope dan uji kekerasan dengan 
metoda micro Vickers  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jumlah unsur mangan (Mn) sebagai paduan khusus pada material 

tersebut kurang dari 8,0%, sehingga raw material ini termasuk dalam 
baja paduan rendah.  

2. Dengan proses karbonisasi, harga kekerasan yang semula 247,0 VHN 
(raw material) meningkat menjadi 250,2 VHN (karbonisasi 2 jam) dan 
260,3 VHN (karbonisasi 4 jam). Dengan demikian waktu penahan 
pada proses karbonisasi mempengaruhi kekerasan material.  

3. Pemasukan (difusi) atom karbon pada specimen karbonisasi 4 jam 
jauh lebih dalam dari pada specimen karbonisasi 2 jam, yaitu   ± 480 
µm = 0,48 mm (karbonisasi 4 jam) dan ± 310 µm = 0,31 mm 
(karbonisasi 2 jam). Dari hasil pengamatan tersebut maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa semakin lama penahanan waktu pada 
proses pack carburizing, maka akan semakin jauh dan semakin 
banyak atom karbon yang masuk kedalam struktur material sehingga 
kekerasanya meningkat. 
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