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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Jauh sebelum manusia menemukan ilmu pengetahuan dan mulai masuk ke 

jaman peradaban penggunaan logam tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan 

sehari-hari contohnya adalah untuk keperluan berburu dan meramu. Disitu dapat 

di lihat bagaimana penggunaan logam sangatlah penting sebagai alat pembantu 

meringankan perkerjaan manusia,namun manusia pada masa itu  belum 

mengetahui bahwa sifat bahan (logam) dapat berubah dengan perlakuan panas. 

Dari jaman dahulu, pandai besi mengetahui bahwa sifat bahan dapat 

dirubah melalui pemanasan yang disusul dengan pendinginan. Dari situ dapat 

mengenal proses laku panas meski tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi 

pada logam itu sendiri.  Perubahan struktur mikro ini sekarang telah diketahui 

secara menyeluruh. Pengertian mengenai perubahan struktur intern menghasilkan 

proses-proses baru yang meningkatkan kemampuan bahan sehingga bertambah 

daya guna teknik bahan-bahan tersebut (Vlack dan Djapri, 1985). 

Bokuning merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten boyolali, 

yang merupakan sentra pengrajin logam khususnya alat-alat pertanian, terbukti 

dari sebagaian masyarakatnya berprofesi sebagai pandai besi disamping sebagai 

petani dan beternak. Alat pertanian yang diproduksi dari desa ini antara lain 

berupa sabit, pisau, kapak, parang dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan sabit 

digunakan material baja bertujuan untuk mendapatkan sifat keras dan tajam, 

kemudian material besi digunakan untuk mendapatkan sifat lentur, tidak rapuh 

dan mudah diasah. Langkah dalam pembuatan sabit dimulai dari pemotongan besi 

dan baja sesuai dengan ukuran dilanjutkan dengan melipat besi menyerupai huruf 

U kemudian plat baja disisipkan ke sela-sela lipatan besi seperti yang terlihat pada 

Gambar I.1. Lapisan besi dan baja kemudian dipanaskan dan ditempa (dipukul 

dengan beban tinggi dan berulang-ulang untuk memipihkan dan merubah bentuk) 

sampai ketebalan mencapai ukuran antara dua sampai tiga millimeter. Proses 

selanjutnya permukaan dihaluskan dan diratakan dan dilakukan pengerasan 
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dengan cara disepuh atau quenching dengan cara dipanaskan pada temperatur 

sedang kemudian dioles air garam, setelah itu dipanaskan lagi hingga temperatur 

sangat tinggi, kemudian didinginkan cepat dengan dicelupkan pada media air. 

 

 

Pengerasan baja disebut juga penyepuhan (quenching) atau sering 

dikatakan menyepuh baja. Menyepuh ialah memanaskan baja sampai temperatur 

tertentu, sampai perubahan fase yang homogennya dan dibiarkan beberapa waktu 

pada temperatur itu, kemudian didinginkan dengan cepat, sehingga menimbulkan 

suatu susunan yang keras yaitu sampai terjadi struktur yang disebut martensite 

(Sucahyo, 1999). 

Metode quenching digunakan untuk mengeraskan material sabit dengan 

waktu singkat, kemudian pada pengolesan air garam berguna untuk mempertajam 

mata sabit. Tahap pengolesan air garam campuran persentase air dan garam belum 

ada takaran yang pasti sehingga keseragaman sifat tiap produk berbeda-beda, 

akibat yang terjadi adalah berupa kegagalan produk berupa kurang tajam dan 

kasus lain produk sering mengalami rompal (patah sebagian pada bagian tepi). 

Dari beberapa temuan kasus tersebut dapat dirumuskan bahwa berapa persentase 

campuran air dan garam yang tepat untuk mengetahui kekuatan dan kekerasan 

yang sesuai untuk kebutuhan peralatan pertanian khususnya pada sabit. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

adalah berapa persentase campuran air dan garam yang tepat saat proses 

Plat besi 

Plat baja 

Gambar I. 1 Plat Baja Berlapis Besi 
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pengolesan air garam untuk menghasilkan material dengan kekerasan dan 

kekuatan sesuai yang diharapkan untuk peralatan tani (sabit). 

 

I.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mencari persentase campuran air dan garam yang paling baik saat proses 

pengolesan air garam. 

2. Mengetahui hasil kekerasan yang baik untuk mendapatkan sifat material yang 

keras namun tidak melebihi batas kekerasan agar alat pertanian (sabit) memiliki 

ketajaman yang tinggi dan masih mampu diasah menggunakan tangan. 

3. Mendapatkan sifat material yang kuat namun masih memiliki sifat ulet agar alat 

pertanian (sabit) tahan terhadap beban tinggi dan tidak mudah patah atau rompal.  

4. Mengetahui bentuk patahan material dengan foto makro. 

 

I.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian Tugas Akhir ini tidak keluar dari pokok permasalahan, 

maka dalam penelitian yang dilaksanakan terdapat beberapa batasan masalah, 

diantaranya: 

1. Pemanasan awal dilakukan pada suhu 550°C dan tingkat pemanasan dan 

pendinginan pada semua material dianggap konstan. 

2. Pemanasan kedua dilakukan pada suhu700°C dan tingkat pemanasan dan 

pendinginan pada semua material di anggap konstan. 

3. Semua spesimen di lakukan pengerasan dengan proses quenching. 

4. Pendinginan akhir pada semua material dilakukan dengan proses yang 

sama, yaitu dengan memanaskan material dengan suhu 700°C kemudian di 

celupkan kedalam air dengan cepat. 

5. Material yang digunakan pada semua material sama, yaitu menggunakan 

plat besi yang ditekuk menyerupai huruf U kemudian disisipkan plat baja 

di dalamnya. 

6. Dalam mencari nilai kekerasan dan kekuatan bahan, proses pengujian 

spesimen dilakukan dengan uji tarik dan uji kekerasan Rockwell. 
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7. Jenis garam yang digunakan hanya garam curah yang beredar di 

Kabupaten Boyolali. 

8. Variasi persentase campuran air dan garam sebesar 9%, 20% dan 29%. 

 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai acuan untuk proses heat treatment pada pembuatan alat pertanian. 

2. Dapat mengetahui nilai kekuatan dan kekerasan material dari variasi 

persentase campuran air dan garam saat proses heat treatment. 

3. Dapat meningkatkan kualitas hasil heat treatment. 

4. Dapat mengetahui karakteristik material. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

II.1 Kajian Pustaka 

 Dalam tinjauan pustaka mengungkapkan beberapa hasil temuan penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Ada beberapa hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya, aspek-aspek yang telah diteliti, prosedur-prosedur yang 

telah diterapkan, hasil dan hambatan yang ditemukan di dalam penelitian, dan 

perbedaan antara rumusan-rumusan masalah yang hendak dipecahkan dengan 

masalah-masalah yang sudah dipecahkan orang lain. 

Hendrawan (2015) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh penyepuhan terhadap kekerasan kapak yang dibuat pandai 

besi tradisional, menguji apakah terdapat perbedaan kekerasan dari mata kapak 

antara yang disepuh dengan yang tidak disepuh. Metode pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui harga kekerasan benda uji dengan menggunakan metode 

pengujian kekerasan Brinell. Setelah pengujian kekerasan dilakukan didapatkan 

bahwa pada kapak yang tidak disepuh, tidak dilakukan pengerjaan panas lagi, 

sehingga pada saat pengujian kekerasan, kapak yang tidak disepuh sedikit lunak, 

ini dikarenakan tidak adanya perlakuan dingin yang cepat. Setelah melakukan 

penempaan pendinginan hanya dengan udara saja. Sementara dari hasil analisa 

menggunakan SPSS didapatkan hasil perhitungan nilai t hitung (7,211) lebih besar 

dari t tabel (2,201) dengan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa perbedaan 

disepuh dengan tidak disepuh menyebabkan perbedaan dalam tingkat kekerasan. 

Karmin (2009) meneliti tentang salah satu upaya untuk meningkatkan 

kekerasan, ketahanan aus dan kekuatan baja dapat dilakukan dengan proses 

pengerasan termal, pada proses ini baja mengalami beberapa tahap proses yaitu: 

pemanasan awal, pemanasan lanjut, penahanan waktu pada suhu stabil, dan 

pendinginan. Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada kadar karbon dalam 

logam baja dan unsur lainya dalam baja, temperatur pemanasan, holding time dan 


