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ABSTRAKSI 

 Karbursing merupakan salah satu proses laku panas untuk 
meningkatkan kekerasan permukaan pada bantalan poros kereta. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi kimia, struktur mikro 
kekerasan brinell dan mengetahui difusi karbon pada bantalan poros 
kereta dengan menggunakan pemanasan konvensional. 
  Metode penelitian yang digunakan dalam pengujian bantalan poros 
kereta adalah pengujian komposisi kimia, pengujian struktur mikro dan 
pengujian kekerasan brinell pada raw material sebanyak 1 buah 
specimen. Kemudian dilanjutkan proses karburising dengan penambahan 
3 unsur karbon yaitu arang kayu mahoni, arang tempurung kelapa dan 
arang sekam padi. 6 buah  specimen untuk pengujian struktur mikro dan 3 
buah specimen untuk pengujian kekerasan brinell. 
 Hasil analisis dari pengujian komposisi kimia diketahui unsur yang 
dominan adalah Mangan (Mn) = 0,636%. Pada pengujian struktur mikro 
bantalan poros kereta terdiri dari fasa ferrit dan perlit, sebelum dan 
sesudah proses karburising. Hasil pengujian kekerasan pada semua 
pengujian mempunyai peningkatan kekerasan setelah proses karburising, 
harga kekerasan yang tertinggi pada arang tempurung kelapa dengan 
kenaikan 48,1%  dengan nilai 242,9 HBN. Pengujian difusi menunjukkan 
bahwa proses carburizing dengan menggunakan tempurung kelapa 
mengalami pemasukan karbon yang paling besar yaitu sebesar 0,22 µm. 
 
 
Kata kunci: Bantalan poros kereta, karburising, arang kayu mahoni, 
arang tempurung kelapa, arang sekam padi 
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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. 

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 (Ir. Sularso, MSME. Kiyokatsu 

Suga., 1997). 

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 

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. 

 
LANDASAN TEORI 

Nugroho, A. (2008) melakukan penelitian Carburizing  dengan 

arang kayu jati dan arang cangkang kelapa dengan Austempering pada 

Mild Steel (baja lunak) produk pengecoran. Pemanasan dalam oven pada 

temperatur 925oC dengan waktu tahan 8 jam kemudian dikeluarkan dan 

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). Specimen 

setelah caburizing mengalami kenaikan harga kekerasan rata-rata, pada 

spesimen caburizing arang kayu jati (400,72 VHN) dan specimen 

caburizing arang tempurung kelapa (352,88 VHN). 

Arianto Leman Soemowidagdo (2009) melakukan penelitian sekam 

padi untuk proses pack karburising baja karbon rendah. Dari hasil 

pengujian kekerasan baja karbon rendah meningkat sebesar 281% dari 

122 VHN menjadi 465 VHN setelah karburising selama 6 jam dalam 

media arang sekam padi yang dilanjutkan dengan quenching dalam air. 

Bambang Kuswanto (2010) “ Pengaruh perbedaan ukuran butir 

Arang tempurung kelapa – barium karbonat terhadap peningkatan 

kekerasan permukaan material baja Baja ST 37 dengan proses pack 

karburising”. Menyimpulkan bahwa tidak ditemukan pengaruh yang 

signifikan antara ukuran butir arang tempurung kelapa dengan kekerasan 

permukaan baja ST 37 yang dihasilkan. Tetapi penggunaan butir arang 



tempurung kelapa dengan ukuran sebesar 0,15 mm, diperoleh harga 

kekerasan permukaan tinggi dibandingkan lainnya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Rancangan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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Hasil Penelitian 
Tabel 4.1 Hasil uji komposisi kimia raw material 

Unsur Contoh Uji (%) 

Fe 97,8 
Mn 0,636 
C 0,411 
Si 0,314 
Ni 0,295 
Cu 0,0922 
Cr 0,0776 
P 0,0725 

Co 0,0548 
Nb 0,0451 
S 0,0346 
Ti 0,0311 
Mo 0,0303 
Zr 0,0203 
V 0,0185 
Al 0,0080 
Ca 0,0005 
Pb <0,0100 
W <0,0250 

 
  

 
Gambar 4. 1 Struktur Mikro material dasar baja karbon sedang (Raw 

Material) Baja ST 60 dengan pembesaran 200x. 
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Gambar 4. 2 Struktur Mikro baja karbon sedang  yang sudah dikarburising 

dengan arang kayu mahoni dengan pembesaran 200x. 

 
Gambar 4. 3 Struktur Mikro baja karbon sedang  yang sudah dikarburising 

dengan arang tempurung kelapa dengan pembesaran 200x. 
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Gambar 4. 4 Struktur Mikro baja karbon sedang  yang sudah dikarburising 

dengan arang sekam padi dengan pembesaran 200x. 

 

   Tabel 4. 2.   Perbandingan Hasil Rata-rata Uji Kekerasan Brinell  
        Raw Material, Arang Kayu Mahoni, Arang Tempurung  
        Kelapa  dan Arang Sekam Padi. 

 
No Jenis specimen Harga kekerasan 

rata - rata 
1 Raw material 164 
2 Arang kayu mahoni 225,8 
3 Arang tempurung kelapa 242,9 
4 Arang sekam padi 230,4 

 
 

Perlit 

Ferrit 



 
 

Grafik 4. 1.    Histogram perbandingan Hasil Uji Kekerasan Brinell rata –  
  rata Raw Material, Arang Kayu Mahoni, Arang Tempurung  
  Kelapa  dan Arang Sekam Padi. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KESIMPULAN  
 

5. 1. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis data hasil pengamatan komposisi 

kimia, struktur mikro dan kekerasan brinell dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian komposisi kimia pada raw material didapatkan 

prosentase unsur utama,  yaitu : mangan (Mn) sebesar 0,6965%, 

sehingga logam ini dapat digolongkan sebagai Baja Mangan. 

Berdasarkan jumlah unsur karbonnya ( 0,411% C) logam ini termasuk 

kedalam baja karbon sedang.  

2. Hasil pengujian struktur mikro pada raw material terlihat lebih banyak 

kristal ferrit dibandingkan kristal perlit. Pada specimen karburising 

dengan arang kayu mahoni terlihat lebih banyak kristal ferrit 

dibandingkan kristal perlit. Pada specimen karburising dengan arang 

tempurung kelapa terlihat lebih sedikit kristal ferrit dan didominasi 

kristal perlit. Pada specimen karburising dengan arang sekam padi 

terlihat lebih  sedikit kristal ferrit dan didominasi kristal perlit. 

Peningkatan kandungan kristal perlit pada setiap specimen pengujian 

mengakibatkan semakin tinggi harga kekerasanya. 

3. Hasil pengujian kekerasan brinell pada raw material harga kekerasan 

rata - ratanya sebesar 164 HBN. Pada specimen karburising dengan 

arang kayu mahoni mengalami kenaikan harga kekerasan rata - rata 

sebesar 37,68% dengan nilai 225,8 HBN. Pada specimen karburising 

dengan arang tempurung kelapa mengalami kenaikan harga 

kekerasan rata - rata sebesar 48,1% dengan nilai 242,9 HBN. Pada 

specimen karburising dengan arang sekam padi mengalami kenaikan 

harga kekerasan rata - rata sebesar 40,48% dengan nilai 230,4 HBN. 

Peningkatan harga kekerasan pada material pengujian ada dua 

kemungkinan, karena perubahan fase dan penambahan karbon.  

4. Dari hasil pengujian difusi untuk semua specimen menunjukkan 

bahwa proses carburizing dengan menggunakan tempurung kelapa 



mengalami pemasukan karbon yang paling besar yaitu sebesar 0,22 

µm. 

 
5. 2. Saran 
  Setelah melakukan penelitian penulis memberikan saran yang bisa 

dijadikan pertimbangan, yaitu:   

1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan warna api 

sebagai pembanding dengan alat digital thermocouple thermometer . 

2. Untuk ke depan penelitian ini diharapkan menggunakan bahan 

energizer seperti NaCO3 dan BaCO3 agar bisa dibandingkan dengan 

penelitian ini. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan kotak baja 

sebagai pengganti gerabah tanah liat agar bisa dibandingkan dengan 

penelitian ini. 

4. Diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya peneliti sebaiknya 

menggunakan sample bahan lebih dari satu produk sebagai 

perbandingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

Amstead, B.H., Ostwald, P.F., Begeman, M.L., 1995, Teknologi Mekanik, 

Jilid 1, Edisi Ketujuh, terj. Djaprie S., Erlangga, Jakarta. 

ASTM, E 3-11, Standard Guide for Prepation of Metallographic 
Specimens, American Society for Testing and Materials, 
Consohocken,  Philadelphia. 

 
ASTM, E 415-99a, Standards Test Method for Brinell Hardness of Metallic 

Materials, American Society for Testing and Materials, 
Conshohocken, Philadelphia. 

 
ASTM, E 10-01, Standards Test Method for Optical Emmision Vacuum 

Spectrometric Analisis of Carbon and Low-Alloy, American Society 
for Testing and Materials, Conshohocken, Philadelphia. 

Bambang Kuswanto, 2010, Tesis : Pengaruh perbedaan ukuran butir 

Arang Tempurung Kelapa-Barium Karbonat terhadap peningkatan 

kekerasan permukaan material Baja ST 37 dengan proses Pack 

Carburizing, universitas diponegoro, semarang. 

Callister Jr. W. D., 2001, Fundamental of Material Science and 
Engineering, Fifth Edition, John Wiley and Sons Inc., New York. 

 
DeGarmo, E. P., 1969, Material and Processes in Manufacturing, Mac 

Millan Company, New York. 
 
Kuswanto, Bambang. , 2010, “Pengaruh perbedaan ukuran butir arang 

tempurung kelapa-barium karbonat terhadap peningkatan 
kekerasan permukaan material baja st 37 dengan proses pack 
carburizing”, Tesis S-2, Program Studi Magister Teknik Mesin 
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 

 
Nugroho, A. , 2008, “Penelitian Carburizing dengan arang kayu jati dan 

arang cangkang kelapa dengan Austempering pada Mild Steel 
(baja lunak) produk pengecoran dengan variasi waktu tahan 8 jam”, 
Tugas Akhir S-1, Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

Niemann, G., 1994, Elemen Mesin, Jilid 1, Edisi ke-2, PT. Erlangga, 

Jakarta. 



Priharsono, G. A., Perlakuan Panas pada Baja, Artikel (Januari 2009) hal. 
7-8. Diakses 26 Juli 2012, 12:58:56 AM dari Wordpress. 

 http://gregoriusagung.Wordpress.com/2009/01/30heat-treatment-
annealing-quencing/ 

 
Surdia, T., dan Saito, S., 1995, Pengetahuan Bahan Teknik, Edisi ke-4, 

PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 
Soemowidagdo, Arianto Leman., (2009), Sekam Padi Untuk Proses Pack 

Karburising Baja Karbon Rendah , Jurnal Ilmiah Semesta Teknika 

vol. 12, No.1, 57-68, (Mei 2009). 

Sularso, MSME. Kiyokatsu Suga., 1997, Dasar Perencanaan dan 

Pemilihan Elemen Mesin, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 

Suherman, Wahid., 1998, Perlakuan Panas, Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknologi Industri Institut Tehnologi Sepuluh Nopember, 

Surabaya. 

Vlack, L. H. V., 1992, Ilmu dan Teknologi Bahan, Edisi kelima, terj. Djaprie 
S., Erlangga, Jakarta. 

 


