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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Baja paduan dapat diaplikasikan untuk pembuatan poros, 

roda gigi dan komponen alat berat lainya. Dalam pemakainya 

mensyaratkan harus memiliki beberapa faktor seperti kekerasan, 

ketangguhan, keuletan, ketahanan aus dan ketahanan panas. 

Seperti halnya komponen Stud pin yang digunakan pada alat 

penggulung benang atau winder di PT asia pacific fibers. Ada dua 

jenis stud pin yang digunakan, yang pertama stud pin original dan 

yang kedua stud pin buatan lokal. Untuk stud pin original dalam 

pengadaannya harus mendatangkan langsung dari negara 

pembuat mesin winder yaitu jepang dan membutuhkan waktu 

pemesanan dan pengiriman antara 3-6 bulan. 

Oleh karena itu  PT asia pacific fibers mencari solusi lain 

agar proses penggulungan dapat terus berjalan, yaitu dengan 

membuat atau memesan stud pin buatan lokal. Maksud dari 

buatan lokal adalah membuat stud pin dengan bahan yang ada di 

indonesia dan di pabrikasi disini pula. Walupun dalam proses 

pemesanan dan pembuatan tidak memakan waktu lama, tetapi 

masih ada kekurangnya. Kendala stud pin lokal adalah kualitas 

material yang kurang bagus karena terlalu keras dan kurang ulet 

sehingga menyebabkan patahnya stud pin secara mendadak. 
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Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan 

kualitas dari material pembuat stud pin, salah satu caranya 

dengan perlakuan panas (heat treatment). Peningkatan sifat 

mekanis bisa bertambah dengan perlakuan panas (heat 

treatment).Melalui perlakuan panas yang tepat, tegangan dalam 

dapat dihilangkan, besar butir dapat diperbesar atau di perkecil, 

ketangguhan ditingkatkan atau dapat dihasilkan permukaan yang 

keras di sekeliling inti yang ulet (Amstead B.H dkk, 1981) 

Maka pada penelitian ini, peneliti akan membahas berapa 

tingkat kekerasan, ketangguhan dan struktur mikro pada material 

stud pin lokal dan stud pin original. Dan menganalisis apakah 

material stud pin lokal dapat memiliki karakteristik yang 

menyerupai material stud pin original. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Stud pin impor harga mahal dan memerlukan waktu yang 

lama dalam pemesanan. 

2. Stud pin  lokal kekerasan tinggi dan keuletan rendah 

menyebabkan patah mendadak  sehingga indusri kehilangan 

hasil produksi. 
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3. Industri dalam negeri menginginkan adanya kesetersedian 

komponen lokal yang berkualitas untuk menekan biaya 

perawatan mesin dan kehilangan hasil produksi. 

4. Untuk meningkatkan kualitas stud pin lokal dengan perlakuan 

panas dan analisis berdasarkan komposisi kimia, struktur 

mikro pengujian kekerasan dan pengujian ketangguhan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam pengujian yaitu : 

1. Material menggunakan baja ASSAB 705 M. 

2. Temperatur hardening 8400 C dengan holding time 2 jam. 

3. Quenching oli. 

4. Temperatur tempering 2000C, 3000C, 5000C, 5500C, 6000C 

dengan holding time 1 jam. 

5. Temperatur hardening, holding time hardening, media 

quenching, temperatur tempering dan holding time tempering 

mengacu pada katalog ASSAB. 

6. Pengujian material meliputi pengujian komposisi, struktur mikro 

dengan standar ASTM E 3, pengujian kekerasan rockwell 

dengan standar ASTM E 18 dan pengujian impak charpy 

dengan standar ASTM E 23. 

7. Menganalisis hasil pengujian kekerasan, pengujian impak dan 

stuktur mikro baja ASSAB 705 M. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa komposisi kimia material stud pin original dan 

baja ASSAB 705 M. 

2. Mengetahui struktur mikro dan sifat mekanis baja ASSAB 705 

M sebelum dan sesudah di heat treatment. 

3. Menganalisis apakah baja ASSAB 705 M dapat memiliki 

karakteristik yang menyerupai material stud pin original. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi industri mendapatkan stud pin lokal yang berkualitas 

dengan harga yang murah sehingga biaya perawatan dan 

kehilangan produksi dapat ditekan. 

2. Menjadikan masukan bagi pengembangan bidang ilmu 

teknologi material, meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi 

dibidang pengujian bahan logam dan juga memberi masukan 

kepada industri-industri kecil maupun besar  pembuat spert part 

mesin sehingga tidak tergantung pada produk impor. 


