
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalas 

Dalam kemajuan teknologi industri pada saat ini mendorong 

manusia untuk mengembangkan penelitian pada segala bidang, 

khususnya pada bidang material. Alasan inilah yang membuat 

dibutuhkannya material baru untuk perkembangan di bidang 

industri. Untuk mendapatkan sifat yang sesuai kebutuhan maka 

mengetahui sifat-sifat dasar pada material antara lain sifat fisis 

(struktur mikro) dan mekanis (uji kekerasan). Jika sifat dasar suatu 

material belum sesuai dengan yang diinginkan maka perlu 

dilakukan rekayasa material salah satunya dengan cara carburizing 

yaitu dengan menambahkan karbon pada material untuk mengubah 

struktur mikro maupun meningkatkan nilai kekerasan. 

Hari, Nugroho Doni (2013), melakukan penelitian tentang 

“Sifat fisis dan mekanis baja karbonisasi dengan bahan arang kayu 

bengkrie” menyimpulkan bahwa struktur mikro material dasar baja 

karbon rendah (raw material) dengan pembesaran 200x memiliki 

kandungan Ferit yang lebih dominan dibandingkan kandungan 

Perlit. Sedangkan pada Struktur mikro material dasar baja karbon 

rendah setelah mengalami proses pack carburizing dengan waktu 

tahan 2 jam yang dilakukan dengan pembesaran 200x memiliki 

kandungan Perlit yang lebih banyak dibandingkan kandungan Ferit. 

Sedangkan pada struktur mikro material dasar baja karbon rendah 

setelah mengalami proses pack carburizing dengan waktu tahan 4 

jam yang dilakukan dengan pembesaran 200x memiliki kandungan 

Ferit yang lebih dominan dibandingan kandungan Perlit. Pengujian  

kekerasan pada benda kerja yang tidak dilakukan carburizing nilai 

rata-rata kekerasannya sebesar 245,96 VHN sedangkan dari 
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proses carburing dengan media arang kayu jati dengan waktu 

penahanan 2 jam dan 4 jam  nilai kekerasan pada titik pertama  

sebesar  170,33 VHN dan 178.13 VHN setelah itu mengalami 

penurunan karena Atom karbon yang masuk dari tepi terluar ke 

bagian dalam akan diikuti oleh atom-atom karbon yang lain 

sehingga akan berakibat lebih banyak atom karbon yang berada 

dibagian tepi dari pada dibagian dalam struktur baja. 

Arang akasia juga termasuk bahan utama pembuatan 

karbon. Arang akasia adalah produk yang dihasilkan dari 

pembakaran tidak sempurna akasia. Pembakaran tidak sempurna 

terhadap akasia akan membentuk senyawa karbon kompleks tidak 

teroksidasi yang menjadi karbon dioksida, peristiwa ini disebut 

pirolisis. Pada saat pirolisis, energi panas mendorong oksidasi yang 

menyebabkan molekul karbon kompleks terpisah menjadi karbon 

atau arang. Pirolisis yang dibutuhkan untuk menjadi arang adalah 

pada temperature 150-300oC. Semakin rendah kadar abu , air , dan 

zat yang menguap maka akan semakin tinggi kadar fixed karbon 

dan kualitas arang juga akan semakin baik. 

Supriyono, dkk (2018) melakukan penelitian untuk 

membembuat partikel karbon nano dari arang menggunakan 

metode tumbukan. Penumbukan yang digunakan adalah bola baja 

berukuran 5/32 inchi. Tumbukan terjadi antara bola dan arang 

seperti proses carburizing. Pada penelitian ini akan mempelajari 

perubahan sifat fisis dan mekanis bola penumbuk sebelum dan 

sesudah penumbukan. Sifat fisis dengan strukturmikro sedangkan 

sifat mekanis dengan uji kekerasan. 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya 

alam yang sangat melimpah. Salah satu sumber daya alam yaitu 

tanaman, termasuk tanaman akasia. Pada penelitian ini arang 

akasia dipakai sebagai bahan uji untuk dipelajari kemungkinan 

pembentukan senyawa karbon dengan metode tumbukan (HEBM). 
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1.2 Perumususan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana struktur mikro pada bola baja 5/32 inchi tanpa dan 

dengan tumbukan arang akasia? 

2. Berapa nilai kekerasan bola baja 5/32 inchi tanpa dan dengan 

tumbukan arang akasia? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berkonsentrasi pada : 

1. Jenis arang yang digunakan yaitu arang dari pohon akasia. 

2. Ukuran bola baja yang digunakan adalah 5/32 inchi (3,969 mm) 

3. Partikel arang yang digunakan adalah partikel yang lolos ayakan 

200 mesh. 

4. Siklus tumbukan yang digunakan sebesar 2,5 juta siklus dan 

kecepatan putaran 1000 rpm. 

5. Proses tumbukan menggunakan modifikasi alat shaker mills. 

6. Untuk mengetahui struktur mikro pada bola baja dilakukan 

pengujian struktur foto mikro dengan standar ASTM E 3. 

7. Pengujian kekerasan bola baja dilakukan dengan pengujian 

kekerasan mikro dengan standar ASTM E 384. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perbedaan struktur mikro pada bola baja 5/32 inchi 

tanpa dan dengan tumbukan arang akasia 

2. Mengetahui nilai kekerasan pada bola baja 5/32 inchi tanpa dan 

dengan tumbukan arang akasia 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memanfaatkan limbah akasia untuk mengubahnya menjadi suatu 

yang berguna. 

2. Memberikan pengetahuan tentang proses HEBM (High Energy 

Ball Milling) pada bola baja. 

3. Memberikan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya agar partikel 

yang dihasilkan dan pembahasannya bisa dikembangkan lagi 

kedepannya. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah : 

1. Studi Literature adalah dengan cara mempelajari diri peneliti 

sebelumnya untuk menunjang penelitian. 

2. Studi Eksperimen adalah dengan cara melakukan pengujian 

terhadap material dengan metode proses HEBM menggunakan 

arang akasia. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pada laporan tugas akhir ini membuat tentang : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penlisan. 

 BAB II  DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian dasar - dasar teori yang 

berhubungan tentang struktur mikro dan kekerasan 

mikro. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi diagram alir, bahan dan alat penelitian 

dan langkah – langkah penelitian. 
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 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa hasil pengujian dan pembahasan 

hasil pengujian. 

 BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan saran hasil pengujian yang 

dilakukan untuk perbaikan kedepannya. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang buku – buku yang menjadi referensi 

penelitian dan penulisan tugas akhir ini. 

 LAMPIRAN 

Berisi tentang pengunjung yang berhubungan dengan 

penulisan tugas akhir ini. 


