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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

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. Baja adalah material yang banyak digunakan dalam 

konstruksi mesin, karena memiliki sifat ulet mudah dibentuk, kuat maupun 

mampu keras. Selain itu baja dengan unsur utama Fe dan C bisa 

dipadukan dengan unsur lain seperti Cr, Ni, Ti dan sebagainya, untuk 

mendapatkan sifat mekanik seperti yang diinginkan. 

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, 

yaitu:  

a. Baja karbon rendah (< 0,3 % C) 

b. Baja karbon menengah ( 0,3 % - 0,7 % C) 

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 
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baja, dapat diperoleh melalui proses perlakuan panas. Sebagai contoh 

material adalah bantalan, khususnya pada bantalan  poros kereta api. 

Bantalan (bushing)  adalah elemen mesin yang menumpu poros 

berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat 

berlangsung secara halus, aman dan panjang umur. Bantalan  harus 

cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya 

bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak bekerja dengan baik, maka 

prestasi seluruh sistem akan menurun atau tak dapat bekerja secara 

semestinya. Jadi bantalan dalam permesinan dapat disamakan 

peranannya dengan pondasi pada gedung. Agar mendapatkan kwalitas 

yang di inginkan, maka  diperlukannya bahan yang keras dan tangguh. 

Oleh karena itu diperlukan cara untuk memperoleh kulit yang keras dan 

inti yang liat. 

Untuk itu perlu diadakan penelitian guna meningkatkan kualitas dari 

material bantalan poros kereta api tersebut dengan cara proses perlakuan 

panas (heat treatment) karburizing. Proses perlakuan panas (heat 

treatment) adalah salah satu proses untuk mengubah struktur logam 

dengan cara memanaskan spesimen pada tungku selama periode waktu 

tertentu, kemudian didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, 

oil, dan solar yang masing-masing mempunyai kerapatan pendinginan 

yang berbeda-beda. 

Penelitian ini menggunakan baja karbon menengah dengan 

kandungan karbon 0,4%. Arang kayu mahoni, arang sekam padi dan 
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arang tempurung kelapa  sebagai sumber karbon padat, dirubah terlebih 

dahulu dalam bentuk butiran (serbuk). Bentuk butiran akan membantu 

proses perubahan karbon padat menjadi gas melalui pemanasan. Gas 

karbon yang dihasilkan akan berdifusi kedalam struktur baja sehingga 

kadar karbon meningkat. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan 

tungku konvensional pada temperatur + 900ºC, kemudian di tahan selama 

30 menit dan di dinginkan pada udara bebas. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian pada bantalan poros kereta tipe 

Baja ST 60 adalah untuk :  

1. Mengetahui kandungan unsur kimia (Standar ASTM E 415) 

pada bantalan poros kereta tipe baja ST 60 yang diteliti. 

2. Membandingkan struktur mikro (Standar ASTM E 3) yang ada 

pada bantalan poros kereta tipe baja ST60 sebelum dan 

sesudah dikarburising.  

3. Membandingkan harga kekerasan brinell (Standar ASTM E 10 - 

01) pada bantalan poros kereta tipe baja ST60 antara sebelum 

dan sesudah dikarburising. 

4. Mengetahui difusi karbon pada bantalan poros kereta tipe baja 

ST60 sesudah dikarburising. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan 

manfaat berupa konstribusi bagi : 

1. Untuk pengembangan Akademik 

Penyusun dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan dapat 

berbagi informasi berupa hasil – hasil penelian yang telah 

dilakukankepada pembaca atau ahli permesinan dan komponen 

sebagai referensi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

tentang karburising. 

2. Untuk pengembangan Industri 

Hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi 

dalam upaya memajukan teknologi industri logam, industri 

permesinan dan industri lain. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian, jangkauan data agar 

tidak melebar pada permasalahan yang lebih luas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah penelitian. Pembatasan tersebut antara lain adalah : 

1. Material yang digunakan adalah bantalan poros kereta tipe baja 

ST 60. 

2. Proses penambahan karbon menggunakan metode karburising 

dengan sumber karbon yang berbeda yaitu arang kayu mahoni, 

arang tempurung kelapa  dan arang sekam padi pada temperatur 
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9000 C dengan waktu tahan 30 menit dilakukan didapur 

konvensional kemudian didinginkan pada udara bebas. 

3. Pengujian yang dilakukan meliputi: 

a. Specimen raw material 

1. Uji komposisi kimia (Standar ASTM E 415). 

2. Uji struktur mikro (Standar ASTM E 3). 

3. Uji kekerasan brinell  (Standar ASTM E 10 – 01). 

b. Specimen hasil karburising 

1. Uji struktur mikro (Standar ASTM E 3). 

2. Uji kekerasan brinell  (Standar ASTM E 10 – 01). 

 


