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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan meningkatnya perkembangan hidup manusia maka 

zaman pun ikut berkembang dengan pesat. Karena perkembangan 

manusia yang bertambah maju maka pada bidang teknologi pun ikut 

berkembang  pesat  dengan harapan segala kebutuhan manusia dapat 

terpenuhi dengan baik. Jika diperhatikan, segala kebutuhan manusia 

tidak lepas dari unsur logam. Karena hampir semua alat yang 

digunakan manusia terbuat dari unsur logam. Sehingga logam 

mempunyai peranan aktif dalam kehidupan manusia dan menunjang 

teknologi di zaman sekarang. Oleh karena itu timbul usaha – usaha 

manusia untuk memperbaiki sifat – sifat dari logam tersebut. Yaitu 

dengan merubah sifat mekanis dan sifat fisisnya. Adapun sifat mekanis 

dari logam antara lain : kekerasan, kekuatan, keuletan, kelelahan dan 

lain – lain. Sedangkan dari sifat fisis dari logam yaitu dimensi, 

konduktivitas listrik, struktur mikro, dan lain – lain. Karena banyaknya 

permintaan yang bermacam – macam maka diadakan pemilihan 

bahan. Pemilihan bahan tersebut dapat dipersempit sesuai dengan 

kegunaannya. Seperti misalnya pada baja. 
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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, Mn, Ti dan sebagainya, untuk 

mendapatkan sifat mekanik seperti yang diinginkan. Karbon 

merupakan salah satu unsur terpenting karena dapat meningkatkan 

kekerasan baja. 

Proses penambahan karbon (carburizing) merupakan pengerasan 

permukaan pada baja karbon rendah, yang bertujuan untuk 

menambah kandungan karbon agar bisa ditingkatkan kekerasannya. 

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 . Prosesnya memakan waktu cukup 

lama dan banyak diterapkan untuk memperoleh lapisan yang tebal 

(Amstead :1995). 

1.2  Batasan Masalah 

1. Waktu penahanan setelah mencapai suhu carburizing adalah  

2 jam dan didinginkan didalam furnace. 
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2. Penggunaan temperature pada proses carburizing adalah 

980oC 

3. Jenis bahan kimia aktif yang dipakai adalah NaCO3 

4. Pengujian yang dilakukan adalah uji struktur mikro dan uji 

kekerasan vikers 

1.3  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah pengaruh 

proses carburizing dengan arang Tempurung Kelapa terhadap perubahan 

sifat fisis dan mekanis baja karbon rendah”. 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui komposisi kimia yang ada pada spesimen uji. 

2. Mengetahui sifat fisis baja sebelum dan sesudah proses carburizing 

3. Mengetahui sifat mekanis baja sebelum dan sesudah proses 

carburizing 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Bidang Akademik 

a. Mengetahui kualitas dari baja karbon rendah setelah dilakukan 

proses pack carburizing. 

b. Menambah wawasan tentang ilmu metalurgi sehingga 

menumbuhkan semangat untuk melakukan pengembangan 

khususnya rekayasa bahan. 

2. Bidang Pengembangan Industri. 

a. Memberikan pertimbangan teknis kepada dunia industri. 

b. Memberikan petunjuk teknik cara pemilihan bahan yang baik. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  Pendahuluan,  menjelaskan  tentang  latar  belakang  penelitian,  

tujuan dan manfaat penelitian, perumusan masalah, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Dasar  teori,  berisi  tinjauan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  

proses Carburizing,  tinjauan tentang  baja  karbon, tinjauan  

proses  Carburizing , tinjauan uji kekerasan pada baja. 
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BAB III  :  Metode  penelitian,  menjelaskan  diagram  alir  penelitian,  bahan  

yang diteliti,  mesin  dan  alat  yang  digunakan  dalam  penelitian,  

tempat penelitian  serta  pelaksanaan  penelitian  yang  terdiri  dari  

proses carburizing  pada  spesimen  dan  pengujian  spesimen. 

BAB IV  : Data  dan  analisis,  berisi  data  hasil  pengujian  dan  analisis  data  

hasil pengujian.  

BAB V  : Penutup,  berisi  kesimpulan  penelitian  dan  saran  yang  berkaitan  

dengan penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


