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STUDI SIFAT FISIS DAN MEKANIS BAJA KARBONISASI PADAT 

DENGAN ARANG KAYU NANGKA BERUKURAN 200 MESH 

DAN HASIL SHAKER MILL 

  

Abstrak 

 

Carburizing merupakan proses penambahan kandungan karbon pada permukaan 

baja untuk mendapatkan sifat baja yang lebih keras pada permukaannya dengan 

memanaskan logam pada lingkungan yang banyak mengadung karbon aktif. 

Karbon akan berdifusi kedalam logam dengan temperatur austenisasi yaitu 

berkisar antara 760°C - 1300°C. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

perubahan sifat-sifat dari baja baik sifat fisis maupun mekanis. 

Material yang digunakan yaitu baja karbon rendah dengan kandungan karbon 

0,3%. Proses karbonisasi diawali dengan pencampuran arang kayu nangka 7 gram 

dan BaCO3 1 gram, kemudian dimasukakan ke dalam gerabah temperatur 900°c 

dengan waktu penahanan 2 jam kemudian dikeluarkan dan didiamkan diudara 

terbuka selama 1 hari, kemudian material diuji kekerasan dengan metode vickers 

menggunakan alat Micro Hardness Tester dan pengamatan struktur mikro dengan 

alat Inverted Metallurgical Mecroscope. 

Dari hasil proses pengujian awal raw material termasuk dalam golongan baja 

karbon rendah dengan unsur Karbon (C) 0,162%. Hasil struktur mikro pada raw 

material lebih dominan ferrit,dan hasil karbonisasi dengan penambahan arang 

berukuran 200 mesh terdapat ferrlit lebih banyak sedangkan hasil karbonisasi 

dengan arang hasil dari shaker mill terdapat perlit yang lebih mendominasi. Hasil 

nilai kekerasan tertinggi pada raw material sebesar 168 VHN pada karbonisasi 

dengan penambahan arang berukuran 200 mesh memiliki kekerasan tertinggi 

sebesar 210 VHN dan pada karbonisasi dengan arang dari hasil shaker mill 

sebesar 210 VHN. 

 

Kata kunci: baja karbon rendah, carburizing, arang kayu nangka 

 

Abstract 

 

Carburizing is the process of adding carbon content to the steel surface to get 

tougher steel properties on its surface by heating the metal in an environment that 

contains a lot of activated carbon.  Carbon will diffuse into the metal with 

austenisation temperature which ranges from 760 ° C - 1300 ° C.  The purpose of 

this study was to determine changes in the properties of steel both physical and 

mechanical properties. 

 The material used is low carbon steel with a carbon content of 0.3%.  The 

carbonization process begins with the mixing of 7 gram jackfruit charcoal and 1 

gram BaCO3, then put it into a 900 ° C pottery with a holding time of 2 hours 

then removed and allowed to stand in the air for 1 day, then the material is tested 

hardness by vickers using the Micro Hardness method  Tester and observation of 

microstructure with the Inverted Metallurgical Mecroscope tool. 
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 From the results of the initial raw material testing process included in the low 

carbon steel group with the element Carbon (C) 0.162%.  The results of the 

microstructure in the raw material are more dominant ferrite, and the results of 

carbonization with the addition of 200 mesh sized charcoal have more ferrites 

while the carbonization results from charcoal produced from the shaker mill have 

more dominant pearlite.  The highest hardness value on raw material is 168 VHN 

on carbonization with the addition of 200 mesh charcoal having the highest 

hardness of 210 VHN and on carbonization with charcoal from shaker mill results 

of 210 VHN. 

 

Keywords: low carbon steel, carburizing, jackfruit wood charcoal 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan ilmu sangat menuntut agar tersedianya suatu material yang 

memiliki kualitas tinggi. Salah satu material yang sangat berperan dalam dunia 

industri adalah material logam. Baja karbon rendah merupakan jenis logam yang 

banyak digunakan. Pemakaian logam ferrous baik baja maupun besi cor dengan 

karakteristik dan sifat  yang berbeda membutuhkan adanya suatu penanganan 

yang tepat sehingga implementasi dari penggunaan logam tersebut dapat sesuai  

dengan kebutuhan yang ada. Penggunaan baja karbon rendah banyak  digunakan 

karena baja karbon rendah memiliki keuletan yang tinggi dan mudah dimesin 

namun kekerasannya rendah dan ketahanan ausnya rendah. Baja ini tidak dapat 

dikeraskan dengan cara konvensional karena  kadar karbonnya yang rendah, 

sehingga perlu dilakukan proses carburizing. Proses carburizing sendiri 

didefinisikan sebagai suatu proses penambahan kandungan unsur karbon (C) pada 

permukaan baja. Proses  carburizing yang tepat akan menambah kekerasan 

permukaan sedang pada bagian dalam tetap ulet.  

Perubahan unsur karbon (C) akan dapat mengakibatkan perubahan sifat-

sifat mekanik baja tersebut. Proses karburasi dipengaruhi oleh beberapa  faktor 

yaitu waktu penahanan atau lamanya  proses karburasi, temperatur pemanasan, 

media karburasi dan lamanya proses pendinginan. Untuk media karburasi, 

penggunaan prosentase bahan karbon aktif dan bahan  kimia yang berfungsi 

sebagai energizer akan menghasilkan kekerasan yang berbeda pada baja. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui perubahan sifat baik fisis maupun mekanis setelah mengalami 

proses carburizing arang kayu nangka dengan ukuran 200 mesh dan hasil 

shaker mill dengan waktu penahanan 2 jam. 

b. Mengetahui perbedaan kekerasan hasil proses  carburizing arang kayu nangka 

ukuran 200 mesh dengan arang kayu nangka dari hasil shaker mill. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui pengaruh pengarbonan terhadap sifat fisis dan mekanis  

baja karbon rendah dengan perlakuan carburizing arang kayu nangka.  

b. Mahasiswa memperoleh pengalaman untuk bekal nantinya setelah 

menyelesaikan studi. 

c. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima dibangku kuliah 

melalui kenyataan yang diperoleh saat penelitian. 
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2. METODE  

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengujian Komposisi Kimia 

Pengujian komposisi kimia menggunakan mesin spectrum komposisi kimia 

Optical Emission Spectrometer dan memberikan hasil pembacaan secara otomatis 
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kandungan komposisi kimia yang terdapat pada material dasar yang ditujukan 

pada table 1 

Tabel 1. Uji komposisi spesimen dasar 

Unsur Contoh Uji (%) 

Fe 98,8 

C 0,0290 

Si 0,162 

Mn 0,802 

P <0,0050 

S 0,161 

Cr <0,0050 

Mo 0,0050 

Ni <0,0050 

Al <0,0020 

Co 0,0119 

Cu <0,0030 

Nb <0,0030 

Ti <0,0020 

V <0,0030 

W <0,0250 

Pb <0,0100 

Ca >0,0015 

Zr <0,0030 

 

Dari  hasil   pengujian  komposisi  kimia  raw  material termasik  golongan    baja  

karbon  rendah  (<30%),    dengan penyusun  utama  Besi  (Fe)  sebesar  98,8%  

berpengaruh pads kekuatan dan kekerasan. Karbon (C) sebesar 0, 162% 

menambah kekereasan beja.Silica (Si) sebesar 0,0290% menambah kekuatan 

baja.Mangan (Mn) sebesar 0,802% untuk memperbaiki   den meningkatkan  

kekuatan,   kekerasan dan keuletan.   Phospor (P) sebesar <0,0050% menjadiakan 

baja lebih  getas. Sulfat (S) sebesar 0, 161%   meningkatkan slfat   mampu   

mesln.  Khrom  (Cr) sebesar <0,0050% peningkatan kekuatan tarik.Molibdenium 

(Mo) sebesar 0,0050% menambahkan  ketahanan  terhadap suhu  tinggi, Nlkel   

(NI)  sebesar  <0,0050%   meningkatkan sifat keuletan dan   tahan karat.  

Almunium  (Al)   sebesar   <0,0020% menlngkatkan  keuletan,  mampu  mesin  

dan  tahan  karat. Kobalt (Co) sebesar 0,0119%   meningkatkan  slfat kekerasan, 

tahan aus, tahan panas dan kemagnetan. Tembaga (Cu) sebesar <0,0030%   
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mempunyai sifat fisik daya penghantar listrik   yang  tinggi,    daya  hantar  panas  

dan  tahan  karat. Niobium   (Nb)   sebesar   <0,0030%   meningkatkan   sifat 

mekanis pada suhu tlnggi.  Titanium  (Ti) sebesar <0,0020% pembentukan ferit   

dan  karbida. Vanadium  (V)  sebesar <0,0030% memperbaiki kekuatan tarik. 

Wolfram 0/V) sebesar <0,0250%  meningkatkan kekerasan dan keuletan.  

Phosphor (P)  sebesar <0, 100% menjadikan baja lebih keras.. 

3.2 Pengujlan Struktur Mikro 

Dari pengujian struktur mikro dengan menggunakan Olympus Metallurgical 

Microscopes diperoleh gambar struktur mikro raw material,  proses cerburizing 

menggunakan arang kayu nangka 200  mesh dan  proses  cerburizing  

menggunkan  arang kayu nangka hasil ShakerMill. Terlihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

Gambar 1. Strukur Mikro material dasar baja karbon rendah (Raw 

Material) dengan pembesaran 200x 

 

 

Gambar 2. Struktur mikro material dasar baja karbon rendah 

setelah mengalami proses carburizing dengan waktu 2 jam  dengan 

penambahan arang kayu nangka ukuran 200 mesh (pembesaran 

200x) 

Perlit (P) 

Ferit (α) 

Perlit (P) 

Ferit (α) 



7 

 

Gambar 3. Struktur mikro material dasar baja karbon rendah 

setelah mengalami proses csrburizingdengan waktu 2 jam dengan 

penambahan arang kayu nangka hasll shaker mill (pembesaran 

200x) 

 

Terlihat  pada  pengujian  struktur mikro pada  raw  material lebih banyak ferit  

dibandingkan perlit. Ferit yang mempunyai sifat lunak lebih banyak mendominasi 

struktur baja.  Sementara perlit berada  diantaranya dengan Jumlah yang  leblh  

sedikit. Perlit yang mempunyal sifat lebih keras dibandingkan ferit menempati 

posisi yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan pengukuran kekerasan blla  

mengenai ferit  akan  ditemukan harga yang lebih rendah. 

Pada specimen pack carburizing dengan waktu tahan 2 jam membandingkan 

ukuran arang 200 mesh dengan arang hasil shaker mill, didapatkan hasil yang 

berbeda. Pada ukuran arang 200  mesh terdapat ferit  lebih  banyak  dibandingkan  

dengan perlit,  sedangkan  dari  hasil shaker  mill memiliki  perlit  lebih banyak  

daripada  ferit.  Hal  tersebut  terjadi  karena  ukuran partikel yang semakin kecil  

akan semakin mudah untuk proses carburizing baja tersebut. 

3.3 Hasil pengujian kekerasan 

Kekerasan permukaan material diuji dengan menggunakan metode  Vickers. Pada  

uji micro  vickers menggunakan 6 titik sampel,  beban (P) sebesar 200 gf, jarak   

150 µm  dan  waktu  penahanan  5 detik.   Hasil kekerasan pada raw material, 

pack carburizing menggunakan  arang 200 mesh  dan  pack  carburizing 

menggunakan arang hasil  shaker mill dapat dilihat pada table berikut : 

 

 

Ferit (α) 

Perlit (P) 
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Tabel 2. Harga kekerasan specimen raw material 

No 
Jarak dari Tepi D1 D2 Drata-rata Kekerasan 

(mm) (µm) (µm) (µm) (VHN) 

1 0,1 47 48 47,5 164 

2 0,2 48 46 47 168 

3 0,4 48 48 48 161 

4 1,0 50 52 51 143 

5 2,0 51 52 51,5 140 

6 3,0 50 51 50,5 145 

 

Tabel 3. Harga kekerasan specimen pack carburizing menggunakan 

arang kayu nangka berukuran 200 mesh 

No 
Jarak dari Tepi D1 D2 Drata-rata Kekerasan 

(mm) (µm) (µm) (µm) (VHN) 

1 0,1 42 42 42 210 

2 0,2 42 42 42 210 

3 0,4 45 45 45 183 

4 1,0 56 56 56 118 

5 2,0 56 56 56 118 

6 3,0 56 56 56 118 

 

Tabel 4. Harga kekerasan specimen pack carburizing menggunakan 

arang kayu nangka berukuran hasil shaker mill 

No 
Jarak dari Tepi D1 D2 Drata-rata Kekerasan 

(mm) (µm) (µm) (µm) (VHN) 

1 0,1 42 42 42 210 

2 0,2 46 46 46 175 

3 0,4 50 50 50 148 

4 1,0 56 56 56 118 

5 2,0 56 57 56.5 118 

6 3,0 56 56 56 118 
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Tabel 5. Harga kekerasan seluruh specimen 

No 

Jarak dari 

Tepi 
Kekerasan (VHN) 

(mm) Raw Material Nano 200 Mesh 

1 0,1 164 210 192 

2 0,2 168 201 192 

3 0,4 161 175 168 

4 1,0 143 118 118 

5 2,0 140 118 118 

6 3,0 145 118 118 

 

 

Gambar 4. Grafik perbandingan hasil kekerasan 

Pack carburizing pada umunya mengalami peningkatan kekerasan material pada 

bagian tepi baja. Pada pengujian ini terjadi penurunan harga kekerasan pack 

carburizing arang ukuran 200 mesh dan pack carburizing dari hasil shaker mill 

karena peneliti menguji kekerasan pada bagian dalam baja. Harga kekerasan dari 

ke-3 jenis spesimen yaitu raw material, material pack carburizing arang ukuran 

200 mesh dan material dari hasil shaker mill kemudian diuji menggunakan 

metode mecrohardeness dengan cara micro vickers. Pada uji micro vickers ini 

menggunkan 6 titik, beban (P) sebesar 200 gf, jarak antar titik 0,1 dan 1 mm dan 

waktu pembebanan 5 detik. Pengukuran dimulai dari sisi terluar dengan jarak 0,1 

mm kemudian jarak antar kedua titik dan berikutnya 0,1 kemudian 1 mm. Hasil 

pengukuran kekerasan sebagai berikut : 
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a. Raw material

Hasil pengukuran pada table 4.2 menunjukan harga kekerasan raw material, 

tertihat adanya kenaikan dan penurunan pada setiap titik pengukuran.  Hal ini 

terjadi karena beberapa faktor penyebab yang mungkin terjadi, diantaranya ada 

pada saat pengujian titik-tltik yang diambil tidak seluruhnya pada permukaan 

ferit. Misalnya pada titik ke-1, kemungkinan titik tersebut berada pada campuran 

ferit dan perlit. Sedangkan pada titik ke-2 berada pada perlit dan titik ke-3 pada 

ferit. Sehingga pada titik ke-1 kekerasannya sedang, pada titik ke-2 kekerasannya 

tinggi dan pada titik ke-3 kekerasannya rendah. 

b. Carburizing arang kayu ukuran 200 meh

Specimen ini mengalami pack carburizing dengan arang berukuran 200 mesh 

dengan pendinginan dengan udara. Hasil pengujian material ini dapat dilihat table 

4.3 dari table tersebut dapat digambarkan pada gambar 4.2 terlihat adanya 

penurunan harga kekerasan, kekerasan yang tinggi terjadi pada titik pertama 

sebesar (210 VHN) kemudian adanya penurunan dititik ke-4 sampai titlk ke-6 

sebesar (118 VHN). Hal ini dikarenakan atom karbon yang masuk kedalam 

struktur baja hanya beberapa micron   saja (tepi material) sehingga semakin 

kedalam material harga kekerasan semakin menurun. 

c. Carburizing arang dari hasil shaker mill

Hasil pengujian pada label 4.4 menunjukan harga kekerasan dengan arang hasil 

shaker mill, dari table tersebut dapat dilihat titik pertama dengan kekerasan tinggi 

yaitu sebesar (210 VHN) dan dapat dilihat adanya penurunan pada titik ketiga 

sebesar (148 VHN), dan menurun kembali pada titik ke-4 sebesar (118 VHN), 

pada titik ke-5 sebesar (116 VHN) dan pada titik ke-6 meningkat sebesar (118 

VHN).  

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai  berikut : 

a. Dari pengujian raw material  menunjukan bahwa spesimen termasuk dalam

baja karbon rendah (<0,030%C) dengan kadar karbon (C) sebesar 0,162% dan

harga kekerasan 168 VHN. Proses carburizing dengan wktu penahan 2 jam
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serta penambahan arang kayu ukuran 200 mesh memeiliki ferit yang lebuh 

dominan dibandingandengan perlit. Carburizing  dengan penambahan arang 

kayu hasil shaker mil terdapat perlit yang lebih dominan dibandingkan ferlit. 

b. Carburizing dengan penambahan arang kayu berukuran 200 mesh memiliki

nilai kekerasan pada titik ke-1 sebesar 210 VHN dan pada titik ke-2 sebesar

210 VHN. Carburizing dengan penambahan arang kayu hasil shaker mill

memiliki nilai kekerasan pada titik ke-1 sebesar 210 VHN seta pada titik ke-2

sebesar 175 VHN.
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