
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 ST-41 

ST-41 adalah baja karbon rendah sebesar 0,08% - 0,20%, ST memiliki 

makna baja atau disebut dengan stell, sedangkan 41 memiliki makna kekuatan tarik 

(tensile strength) sebesar 40 kg/mm2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ST-41 

merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 40 kg/mm2. Baja ini 

mempunyai karakteristik dan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, sifat 

keuletan yang tinggi, ketangguhan dan mudah dibentuk namun kekerasannya rendah 

(Setyawan dkk, 2018). 

 

2.2 Baja 

Baja merupakan material yang terdapat digunakan dalam dunia industri 

untuk peralatan atau untuk sebagai kontruksi. Baja dibagi menjadi dua bagian yaitu 

baja karbon dan baja paduan. Baja karbon juga mengandung unsur-unsur lain  

seperti mangan, silicon, nitrogen, belerang, oksigen dan lainnya. Meskipun unsur 

tersebut tidak berpengaruh pada sifatnya, yang biasamya ditekan hingga kadar yang 

sangat kecil. 

 

2.2.1 Baja Karbon 

Baja karbon adalah paduan antara besi (Fe) dan karbon  (C) dengan 

memiliki kadar karbon hingga 2,14%. Kandungan karbon pada baja memiliki peran 

penting dalam sifat mekanik baja. Oleh karena itu baja karbon dapat dibagi menjadi 

3 bagian dengan kadar karbon yang berbeda-beda, yaitu: 

 

1. Baja Karbon Rendah 

Baja karbon rendah mengandung kurang dari 0,3 % karbon. Kandungan 

karbonnya yang rendah dan mikrostrukturnya yang terdiri dari fasa ferit dan pearlit 

menjadikan baja karbon rendah bersifat lunak dan kekuatannya lemah namun 

keuletan dan ketangguhannya sangat baik. Baja karbon rendah kurang responsif 

terhadap perlakuan panas untuk mendapatkan mikrostruktur martensit maka dari itu 

untuk meningkatkan kekuatan dari baja karbon rendah dapat dilakukan dengan 

proses roll dingin maupun karburisasi.Baja karbon rendah mengandung 0,04 % C 

digunakan untuk plat-plat strip. Baja karbon rendah mengandung 0,05 % C 

digunakan untuk badan kendaraan. Baja karbon rendah mengandung 0,05 – 0,25 % 

C digunakan untuk konstruksi jembatan dan bangunan. Baja karbon rendah 
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mengandung 0,05 – 0,3 % digunakan untuk baut paku keling, karena kepalanya 

harus di bentuk. 

2. Baja Karbon Menengah 

Baja ini mengandung karbon antara 0,25% – 0,60 %. Didalam perdagangan 

biasanya dipakai sebagai alat-alat perkakas, baut, porosengkol, roda gigi, ragum, 

pegas dan lain-lain. Sifat dari baja ini yaitu lebih kuat dan keras dari pada baja 

karbon rendah, tidak mudah di bentuk dengan mesin, lebih sulit di lakukan untuk 

pengelasan, dapat dikeraskan (quenching) dengan baik. 

3. Baja Karbon Tinggi 

Baja karbon tinggi ialah baja yang mengandung karbon antara 0,6% – 1,4%. 

Baja ini biasanya digunakan untuk keperluan alat-alat konstruksi yang berhubungan 

dengan panas yang tinggi. Sifat dari baja karbon tinggi yaitu: kuat, sangat keras dan 

getas/rapuh, sulit dibentuk mesin, mengandung unsur sulfur (S) dan posfor (P), 

mengakibatkan kurangnya sifat liat, dapat dilakukan proses heat treatment dengan 

baik. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Baja Karbon (Joko Wahyono, 2005) 

NO Jenis Baja Karbon Presentase Unsur Karbon 

1 Baja Karbon Rendah ≤0,25 %C 

2 Baja Karbon Medium 0,25-0,55 %C 

3 Baja Karbon Tinggi ≥0,55 %C 

 

2.3 Asam 

Asam adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton, atau, 

alternatifnya, dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Kategori 

pertama asam adalah donor proton atau asam Brønsted. Pada kasus khusus dalam 

larutan berair, donor proton membentuk ion hidronium H₃O⁺ dan dikenal sebagai 

asam Arrhenius. Brønsteddan Lowry secara terpisah mengemukakan definisi ini, 

yang mencakup zat-zat yang tak larut dalam air (ulfin, Ita.2010). 

 

2.3.1 Asam Klorida 

Asam klorida (HCl) adalah senyawa kimia bersifat asam kuat, yang terdiri 

dari ikatan kimia antara atom hidrogen dan atom klorin. Asam klorida (HCl) adalah 

larutan dari gas hidrogen klorida (HCl). Ia adalah asam kuat, dan merupakan 

komponen utama dalam asam lambung. Senyawa ini digunakan secara luas dalam 

industri. 

Asam klorida memiliki beberapa nama lain, antara lain hydrochloric acid, 

muriatic acid, hydrogen chloride atau hidrogen klorida. Dalam keseharian larutan 

asam ini sering disebut dengan ejaan Ha-se-el, yang dieja dari huruf HCl. 
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2.3.1.1 Sifat Asam Klorida 

Ciri-ciri fisika asam klorida, seperti titik didih, titik leleh, massa jenis, dan 

pH tergantung pada konsentrasi atau molaritas HCl dalam larutan asam tersebut. 

Sifat-sifat ini berkisar dari larutan dengan konsentrasi HCl mendekati 0% sampai 

dengan asam klorida berasap 40% HCl. 

 

2.3.2 Asam Nitrat 

ionnya, yaitu ion nitrat NO3− dan ion hidronium (H3O+). Garam dari asam 

nitrat disebut sebagai garam nitrat (contohnya seperti kalsium nitrat atau barium 

nitrat). Dalam temperatur ruangan, asam nitrat berbentuk uap berwarna merah atau 

kuning. Asam nitrat dan garam nitrat adalah sesuatu yang berbeda dengan asam 

nitrit dan garamnya, garam nitrit. 

 

2.3.2.1 Sifat Asam Nitrat 

Asam nitrat murni (100%) merupakan cairan tak berwarna dengan berat 

jenis 1.522 kg/m³. Ia membeku pada temperatur -42 °C, membentuk kristal-kristal 

putih, dan mendidih pada 83 °C. Ketika mendidih pada temperatur kamar, terdapat 

dekomposisi (penguraian) sebagian dengan pembentukan nitrogen dioksida sesudah 

reaksi:  

4HNO3 → 2H2O + 4NO2 + O2 (72 °C)  

yang berarti bahwa asam nitrat anhidrat sebaiknya disimpan di bawah 0 °C untuk 

menghindari penguraian. Nitrogen dioksida (NO2) tetap larut dalam asam nitrat 

yang membuatnya berwarna kuning, atau merah pada temperatur yang lebih tinggi. 

Manakala asam murni cenderung mengeluarkan asap putih ketika terpapar ke udara, 

asam dengan nitrogen dioksida terlarut mengeluarkan uap berwarna coklat kemerah-

merahan, yang membuatnya dijuluki "asam berasap merah" atau "asan nitrat 

berasap". Asam nitrat berasap juga dirujuk sebagai asam nitrat 16 molar (bentuk 

paling pekat asam nitrat pada temperatur dan tekanan standar).  

Asam nitrat bercampur dengan air dalam berbagai proporsi dan distilasi 

menghasilkan azeotrop dengan konsentrasi 68% HNO3 dan titik didih 120,5 °C pada 

1 atm. Terdapat dua hidrat padat yang diketahui, yaitu monohidrat (HNO3·H2O) 

dan trihidrat (HNO3·3H2O).  

Nitrogen oksida (NOx) larut dalam asam nitrat dan sifat ini memengaruhi 

semua sifat fisik asam nitrat yang tergantung pada konsentrasi oksida (seperti 

tekanan uap di atas cair, temperatur didih, dan warna yang dijelaskan di atas).  

Peningkatan konsentrasi asam nitrat dipengaruhi oleh dekomposisi termal 

maupun cahaya, dan hal ini dapat menimbulkan sejumlah variasi yang tak dapat 
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diabaikan pada tekanan uap di atas cairan karena nitrogen oksida yang diproduksi 

akan terlarut sebagian atau sepenuhnya di dalam asam. 

 

2.3.3 Asam Sulfat 

Ion sulfat dapat menyebabkan korosi lubang atau sumuran maupun korosi 

retak tegang pada material (Febrianto, 2010). Asam sulfat murni tidak berwarna, 

berupa cairan kental pada suhu 10,4oC dan mendidih pada suhu 279,6oC. Asam 

sulfat sama halnya dengan asam klorida, merupakan jenis asam kuat dan bersifat 

korosif. Asam ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam 

pengolahan logam digunakan untuk menghilangkan kerak baja. Banyak asam sulfat 

digunakan sebagai zat pendehidrasi dalam sintesis bahan kimia organik dan dalam 

pengolahan petrokimia. Kegunaan asam sulfat yang lain yaitu dalam pembuatan 

asam klorida, asam fluorida, dan pigmen TiO2 untuk cat (Oxtobi dkk., 2003). 

Sebagian besar logam dan paduan mengalami korosi apabila terkena asam sulfat 

karena memiliki pH yang rendah (0,5% H2SO4 dengan pH = 2,1; 5% H2SO4 

dengan pH = 1,2; dan 50% H2SO4 dengan pH = 0,3). Nilai pH pada asam sulfat 

dipengaruhi oleh konsentrasi dan temperatur. 

 

2.3.3.1 Sifat Asam Sulfat 

Asam sulfat meiliki dua reaksi kimia yaitu reaksi kimia dengan air dan 

reaksia kimia dengan yang lainnya. 

 

1. Reaksi dengan air  

Reaksi hidrasi asam sulfat sangat eksotermik. Selalu tambahkan asam ke 

dalam air daripada air ke dalam asam. Air memiliki massa jenis yang lebih rendah 

daripada asam sulfat dan cenderung mengapung di atasnya, sehingga apabila air 

ditambahkan ke dalam asam sulfat pekat, ia akan dapat mendidih dan bereaksi 

dengan keras. Reaksi yang terjadi adalah pembentukan ion hidronium: H2SO4 + 

H2O → H3O+ + HSO4- (2.12) HSO4- + H2O → H3O+ + SO42- (2.13)  

Karena hidrasi asam sulfat secara termodinamika difavoritkan, asam sulfat adalah 

zat pendehidrasi yang sangat baik dan digunakan untuk mengeringkan buah-buahan. 

Afinitas asam sulfat terhadap air cukuplah kuat sedemikiannya ia akan memisahkan 

atom hidrogen dan oksigen dari suatu senyawa.  

 

2. Reaksi lainnya  

Sebagai asam, asam sulfat bereaksi dengan kebanyakan basa, menghasilkan 

garam sulfat. Sebagai contoh, garam tembaga(II) sulfat dibuat dari reaksi antara 

tembaga(II) oksida dengan asam sulfat: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O  
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Asam sulfat juga dapat digunakan untuk mengasamkan garam dan menghasilkan 

asam yang lebih lemah. Reaksi antara natrium asetat dengan asam sulfat akan 

menghasilkan asam asetat, CH3COOH, dan natrium bisulfat:  

H2SO4 + CH3COONa → NaHSO4 + CH3COOH  

Asam sulfat bereaksi dengan kebanyakan logam via reaksi penggantian tunggal, 

menghasilkan gas hidrogen dan logam sulfat. H2SO4 encer menyerang besi, 

aluminium, seng, mangan, magnesium, dan nikel. Namun reaksi dengan timah dan 

tembaga memerlukan asam sulfat yang panas dan pekat. Timbal dan tungsten tidak 

bereaksi dengan asam sulfat. Reaksi antara asam sulfat dengan logam biasanya akan 

menghasilkan hidrogen seperti yang ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. 

Namun reaksi dengan timah akan menghasilkan sulfur dioksida daripada hidrogen.  

Fe (s) + H2SO4 (aq) → H2 (g) + FeSO4 (aq)  

Sn (s) + 2 H2SO4 (aq) → SnSO4 (aq) + 2 H2O (l) + SO2 (g)  

baja dapat digunakan tergantung pada temperatur. Baja pada umumnya tidak dapat 

digunakan pada temperatur diats 175oF. (Fontana, 1987) 

 
Gambar 2.1 Korosi Baja dalam Asam Sulfat sebagai Fungsi Konsentrasi dan 

Temperatur 

 

2.4 Inhibitor 

 Inhibitor adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia. 

Sifat inhibitor berlawanan dengan katalis, yang mempercepat laju reaksi. secara 

umum suatu inhibitor dalah suatu zat kimia yang dapat menghambat atau 

memperlambat suatu reaksi kimia. Sedangkan inhibitor korosi adalah suatu zat 

kimia yang bila ditambahkan kedalam suatu lingkungan, dapat menurunkan laju 

penyerangan korosi lingkungan itu terhadap suatu logam. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laju_reaksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Katalis
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Mekanisme penghambatannya terkadang lebih dari satu jenis. Sejumlah 

inhibitor menghambat korosi melalui cara adsorpsi untuk membentuk suatu lapisan 

tipis yang tidak tampak dengan ketebalan beberapa molekul saja, ada pula yang 

karena pengaruh lingkungan membentuk endapan yang tampak dan melindungi 

logam dari serangan yang mengkorosi logamnya dan menghasilkan produk yang 

membentuk lapisan pasif, dan ada pula yang menghilangkan konstituen yang agresif. 

Terdapat 6 jenis inhibitor, yaitu inhibitor yang memberikan pasivasi anodik, pasivasi 

katodik, inhibitor ohmik, inhibitor organik, inhibitor pengendapan, dan inhibitor fasa 

uap. 

 

2.5 Kacang Kedelai 

Pada awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu Glycine 

soja dan Soja max . Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa nama botani 

yang dapat diterima dalam istilah ilmiah, yaitu Glycine max (L.) Merill.  

Kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang merupakan 

sumber protein yang cukup tinggi. Selain itu juga merupakan sumber lemak, 

vitamin, mineral energi, karbohidrat, gula, serat, lemak, protein, asam amino dan 

lain-lain. Kandungan asam aminio dalam kacang kedelai cukup tinggi yaitu sekitr 

42% dari total 

berat keringnya.  

Kedelai bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan, minuman, serta 

penyedap cita rasa makanan. Sebagai bahan makanan kedelai tidak langsung 

dimasak, tetapi diolah terlebih dahulu melalui beberapa tahapan proses misalnya 

dibuat tempe, tahu, keripik kedelai, susu kedelai, dan bubuk kedelai. Sebagai bahan 

minuman kedelai diproses, dimasak, dikemas secara modern baik dalam botol 

maupun dalam karton sehingga dihasilkan minuman dari kedelai.  

Kedelai mengandung protein 35 % bahkan pada varietas unggul kadar 

proteinnya dapat mencapai 40 - 43 %. Dibandingkan dengan beras, jagung, tepung 

singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur ayam, kedelai mempunyai 

kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar protein susu skim 

kering. Bila seseorang tidak boleh atau tidak dapat makan daging atau sumber 

protein hewani lainnya, kebutuhan protein sebesar 55 gram per hari dapat dipenuhi 

dengan makanan yang berasal dari 157,14 gram kedelai.  

 

2.6  Asam Amino 

Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus 

fungsional karboksil (-COOH) dan amina (biasanya -NH2). Dalam biokimia 
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seringkali pengertiannya dipersempit: keduanya terikat pada satu atom karbon (C) 

yang sama (disebut atom C "alfa" atau α). Gugus karboksil 

memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk 

larutan, asam amino bersifat amfoterik, cenderung menjadi asam pada larutan basa 

dan menjadi basa pada larutan asam. 

 

2.7 Korosi 

Korosi merupakan suatu proses reaksi kimia antara logam dengan 

lingkungannya. Ada 2 jenis factor yang mempengaruhi terjadinya korosi, jenis 

bahan dan pengaruh lingkungan. Terjadinya korosi pada jenis bahan merupakan 

sebuah kemurnian logam, struktur logam dan unsur paduan logam seperti nikel, 

Molibdenum, Mangan, Kromium, dan Tembaga. Pengaruh korosi terhadap 

lingkungan bisa disebabkan oleh tanah, air, udara dan zat asam. Selain itu juga 

didapat dari pH, temperature dan bakteri preduksi (Fontana, 1987). 

Korosi dapat berjalan cepat ataupun lambat bergantung pada medium 

pengkorosifnya (Fontana, 1987). 

 

2.7.1 Macam-Macam Korosi 

Macam-macam korosi sangat begam, cecara umum macam korosi sebagai 

berikut ; 

 

1. Korosi seragam (uniform corrosion)  

Korosi seragam merupak korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat 

reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab,sehingga semakin 

lama logam semakin menipis. Biasanya korosi ini terjadi pada pelat baja dan logam 

homogen. Pada umumnya korosifitas lingkungan meningkat dengan tingginya 

temperatur. Dalam lingkungan dengan temperatur dan komposisi kimia konstan, 

korosi seragam terjadi ada laju yang konstan. Hal ini berbeda denga korosi sumuran 

dan korosi celah, laju korosi seragam dapat dihitung. 

 
Gambar 2.2 Korosi Seragam 
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2. Korosi sumuran (pitting corrosion) 

Korosi sumuran merupakan jenis korosi lokal yang secara selektif 

menyerang bagian permukaan logam. Permukaan logam yang terserang korosi 

sumuran ditandai dengan adanya lubang. Korosi ini lebih sulit diamati dibandingkan 

jenis korosi seragam. Korosi retak tegang dan korosi lelah merupakan awal 

terbentuknya korosi sumuran (Roberge, 2000).   

 
Gambar 2.3 Korosi Sumuran 

 
Gambar 2.4 Bentuk Korosi Sumuran (ASTM G - 48) 
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3. Korosi Celah (crevice corrocion) 

Korosi celah sering menyerang pada daerah yang sempit atau celah pada dua 

bidang. Celah biasanya merupakan tempat berkumpulnya media lingkungan. Jika 

media tersebut adalah media korosif dan penumpukan konsentrasi berlangsung 

dalam jangka waktu yang lama maka akan mengakibatkan korosi. Korosi celah 

dapat diketahui dari beberapa tanda yang akan menyebabkan korosi ini terjadi, 

antara lain:  

 Perubahan keasaman tanah.  

 Kekurangan oksigen pada celah tersebut.  

 Terbentuknya ion-ion yang merugikan (concentration cell) pada celah, 

misalnya Cl. 

 
Gambar 2.5 Korosi Celah 

 

4. Korosi galvanis (galvanic corrosion)  

Korosi galvanis terjadi apabila ada buah logam yang berbeda jenis 

berkontak (dihubungkan dengan suatu penghantar) dan keadaan tersebut terjadi pada 

lingkungan yang konduktif (lingkungan asam, air). Perbedaan potensial yang terjadi 

akaibat dua logam yang berbeda dapat menghasilkan gaya untuk mengalirkan listrik 

sehingga korosi pun terjadi. Semakin besar perbedaan potensial keduanya maka 

makin besar kemungkinan terjadinya korosi. 
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Gambar 2.6 Korosi Galvanis 

 

5. Korosi erosi (erosion corrosion)  

Korosi erosi terjadi akibat kecepatan tinggi, turbulensi, impingment, dan 

sebagainya. Jika gerakan fluida yang berada di pemukaan logam semakin cepat 

maka semakin hilang pula kekuatan yang ada pada permukaan logam yang 

mengakibatkan timbulnya keausan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya 

korosi.Pada umumnya korosi ini berwujud pada lekukan dangkal dengan dasar yang 

halus. Contoh tempat yang sering, terjadi korosi jenis ini adalah belokan dan siku 

dari pipa.Kavitasi dan fretting corrosion adalah salah satu bentuk dari korosi ini. 

Laju korosi erosi bergantung pada kecepatan pelarutan lapisan pelindung permukaan 

logam (Shreir et al., 2000). 

 
Gambar 2.7 Korosi Erosi 

 

6. Korosi kavitasi (cavitation corrosion)  

Bentuk korosi ini berkaitan erat dengan korosi erosi. Korosi jenis ini terjadi 

ketika tingginya kecepatan cairan yang menghasilkan gelembung-gelembung uap 

air. Apabila gelembung-gelembung tersebut mengenai permukaan logam akan 

menyebabkan lapisan pelindung pecah dan terjadilah korosi (Bardal 2003). 
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Gambar 2.8 Korosi Kavitasi 

 

7. Korosi mikrobiologi  

Korosi yang terjadi akibat dari mikroba Mikroorganisme yang 

mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga dan protozoa. Korosi ini 

bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh laju korosi 

di suatu area, mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi 

kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis. 

Pembentukan lapisan tipis saat 2 – 4 jam pencelupan sehingga membentuk lapisan 

ini terlihat hanya bintik-bintik. 

 

8. Korosi Batas Butir (intergranular corrosion)  

Korosi intergranular adalah korosi yang terjadi pada batas butir sebagai 

akibat dari presipitasi karbida kromium dan fasa intermetalik. Korosi jenis ini 

berpotensi terjadi pada baja tahan karat karena kandungan karbon yang tinggi (0,05-

0,15%). Korosi intergranular dapat terjadi apabila baja tahan karat terekspose pada 

tempratur antara 550-850oC. Karbida kromium dengan kandungan karbida yang 

tinggi dapat membentuk presipitasi sepanjang batas butir yang dapat menyebabkan 

menurunnya ketahanan terhadap korosi. Sebuah baja tahan karat yang mengalami 

perlakuan panas memproduksi presipitasi pada batas butir dan menguras kromium 

pada butir, proses ini disebut sebagai sensitisasi. Sensitisasi dapat terjadi ebagai 

hasil dari pengelasan atau hot forming temperatur yang tidak tepat. (outokumpu, 

2013) 
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Gambar 2.9 Korosi Batas Butir 

 

9. Korosi Fatigue  

Sebuah material yang mendapatkan pembebanan siklik dapat mengalami 

kegagalan berupa fatigue. Jika material secara simultan terekspos pada lingkungan 

yang korosif kegagalan dapat terjadi walaupun pada level pembebanan yang rendah 

atau jangka waktu yang pendek. Kegagalan dengan kombinasi antara beban siklik 

dan lingkungan korosif disebut korosi fatigue. Korosi fatigue biasanya memiliki 

cabang yang lebih sedikit dibandingkan dengan SCC. Meskipun keduanya 

merupakan bentuk dari korosi yang disebakan kegagalan getas. Meningkatkan 

kekuatan mekanik dari baja juga menambah ketahanan terhadap korosi fatigue. 

 

10. Korosi Retak Tegang (Stress Corrosion Cracking)  

Korosi tegangan ini adalah korosi yang terjadi akibat adanya aksi gabungan 

antara, tegangan dan tekanan serta berada pada lingkungan yang korosif. Korosi ini 

sangat berbahaya karena sebagian besar alloys sangat mudah terpengaruh oleh stress 

corrosion craking (SCC). Mekanisme terjadinya korosi ini berawal dari adanya 

tegangan sisa atau tegangan yang berasal dari luar. Awal terjadinya retakan berasal 

dari korosi sumuran yang nantinya akan berkembang menjadi SCC. Karakteristik 

dari SCC sendiri adalah seperti berikut :  

 SCC memerlukan suatu tegangan dan tekanan, apabila berada pada bawah 

nilai batas tegangan (threshold stress) maka craking tidak akan terjadi.  

 Secara makro, retak terlihat rapuh (brittle) yang merusakkan sifatmekanik 

logam  

 Korosi tegangan tergantung pada kondisi metalurgi dari paduan tersebut  
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 SCC dapat terjadi pada lingkungan yang cukup baik (tidak memungkinkan 

terjadi korosi) untuk baja atau paduan.  

 Integranular Stress Corrosion Cracking yaitu dimana cracking terjadi 

sepanjang batas butir. Hal ini terjadi pada air murni dengan temperatur tinggi (200-

300oC) dengan kandungan oksigen yang relatif tinggi (~0,2 ppm). Jemis korosi ini 

sering terjadi pada boiling water reactors (BWR) yang mengalami presipitasi 

karbida pada batas butir. 

 
Gambar 2.10 Korosi Retak Tegang 

 

11. Korosi lelah (fatique corrosion)  

Korosi jenis ini dapat disebabkan oleh korosi retak tegang dan menunjukkan 

sifat morfologi yang khas. Logam mendapatkan beban siklik secara terus menerus 

sehingga patah karena mengalami kelelahan logam (Landolt, 2007). 

 
Gambar 2.11 Korosi Lelah 
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2.8 Laju Korosi 

 Hampir semua korosi merupakan suatu reaksi elektrokimia, semua yang 

mempengaruhi kecepatan suatu reaksi kimia atau jumlah arus yang mengalir akan 

mempengaruhi laju korosi. Laju korosi merupakan ukuran untuuk menentukan 

besarnya degradasi material akibat korosi dengan lingkungannya. Semakin besar 

nilai laju korosi, maka material tersebut mengalami degradasi akibat korosi yang 

semakin besar. Derajat laju korosi dari suatu material dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 Tabel 2.2. Derajat Laju Korosi 

Relative Corrosion 

Resistance 

Mpy Mm/yr Μm/yr Mm/h Pm/s 

Outsanding <1 <0,02 <25 <2 <1 

Excellent 1-5 0,02-1 25-100 2-10 1-5 

Good 5-20 0,1-0,5 10-500 10-50 20-50 

Fair 20-50 0,5-1 500-1000 50-150 20-50 

Poor 50-200 1-5 1000-5000 150-500 50-200 

Unacceptable 200+ 5+ 5000+ 500+ 200+ 

 

Ada 3 metode yang digunakan untuk menyatakan laju korosi dari suatu material 

(Bardal, 2003): 

1. Polarisasi 

2. Kehilangan berat per unit area dan unit waktu (weight loss) 

3. Reduksi ketebalan material per unit waktu 

 

2.9 Pengujian Weight Loss 

 Pengujian weight loss merupakan pengujian dengan cara mengukur awal 

berat sampel dan mengukur berat akhir sampel setelah terkorosi dengan media 

korosif.pengujian ini sangat dasar dalam pengukuran laju korosi, oleh karena itu 

pengukuran ini ditekankan pada sampel dengan kehilangan berat. 

Dalam menentukan laju korosi tersebut maka diberlakukan perhitungan sebagai 

berikut. 

 

CR = 
𝐾.𝑊

𝐷.𝐴.𝑇
  

Dimana : 

W = Berat yang hilang (gram)  

D = Berat jenis logam (gram/cm3)  
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A = Luas permukaan kontak (cm2)  

T = Waktu paparan (jam)  

K = Konstanta laju korosi (mpy = 3,45x106) 

 

Tabel 2.3 Konstanta Laju Korosi (Perez, 2004) 

Satuan Laju Korosi  Konstanta (K)  

mils per year (mpy)  3.45 x 106  

Inches per year (ipy)  3.45 x 103  

Inches per mounth (ipm)  2.87 x 104  

Millimeters per year (mm/y)  8.76 x 104  

Micrometers per year (μm/y)  8.76 x 107  

Picometers per second (pm/s)  2.78 x 106  

Gram per square meter per hour 

(g/m2.h)  

1.00 x 104 x DA  

Miligrams per square decimeter per 

day (mdd)  

2.40 x 106 x DA  

Micrograms per square meter per 

second (μg/m2.s)  

 

2.78 106 x DA  

  

 Menurut L.Caceres, dkk. dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pengujian weight loss mempunyai kelemahan dibandingkan teknik pengujian 

lainnya. Kelemahannya yaitu tidak dapat mendeteksi secara cepat perubahan yang 

terjadi pada proses korosi, perhitungan laju korosi pada coupon tidak dapat 

diterjemahkan secara langsung dari peralatan, localized corrosion tidak dapat dilihat 

secara langsung tanpa pemindahan coupon dari tempat pengujian, dan bentuk korosi 

tidak dapat dideteksi dari coupon. Namun, menurut Jia-Jung Fu, dkk. metode weight 

loss sering digunakan dalam skala laboratorium dan industri, karena memerlukan 

peralatan yang sederhana dan diperoleh data yang akurat tentang laju korosi. 

 

2.10 Pengujian kekerasan 

 Kekerasan (hardness) merupakan ketahanan bahan terhadap pembebanan 

pada permukaannya. Kekerasan adalah bentuk daya tahan material terhadap benda 

uji (Setiawan, 2013). Kekerasan dapat dihubungkan dengan kekuatan luluh atau 

kekuatan tarik logam. Pada saat indentasi, material akan mengalami deformasi 

plastis (Smallman and Bishop, 1999). Baja memiliki kekerasan sekitar 110 hingga 

500 BHN (Hadi, 2016). Semakin lunak material, lekukannya akan semakin besar 

dan nilai kekerasannya rendah. Kekerasan yang terukur dari tes mekanis bersifat 

relatif sehingga perlu dilakukan uji kekerasan (Callister and Rethwisch, 2010). 
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Gambar 2.12 Tes Mekanis Kekerasan Material 

 

 Dalam pengujian kekerasan terdapat tiga metode dalam pengujian yaitu 

Brinell, Rockwell, dan Vickers (Van Vlack, 1994).  

 

 
Gambar 2.13 Mesin Uji Kekerasan (Laboratorium Material – Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya) 

 

 Metode Rockwell adalah metode pengujian yang paling banyak digunakan 

karena lebih sederhana dan cocok untuk semua jenis material, baik yang keras 
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maupun yang lunak. Ukuran lekukan yang dihasilkan juga kecil (Surdia dan Saito, 

1999). Pada prinsipnya uji kekerasan Rockwell membandingkan perbedaan 

kedalaman penetrasi ketika indentor ditekankan pada material (Timings, 1998). 

 
Gambar 2.14 Prinsip Kerja Metode Rockwell 

 

Benda uji ditekan oleh indentor dengan beban awal Fo, kemudian ditahan 

selama waktu tertentu hingga kedalaman indentasi terukur. Setelah itu ditekan 

dengan beban tambahan F1 sehingga beban pada indentor meningkat dan 

menghasilkan beban total F (F1 + Fo). Selanjutnya beban tambahan dihilangkan dan 

hanya ada beban awal. Setelah beban awal ditahan selama waktu tertentu, 

kedalaman indentasi akhir terukur. 

Tabel 2.4. Skala Kekerasan Rockwell (ASTM Standar E18 – 15, 2007) 

Simbol 

Skala 

Indentor Beban Uji 

Total (kgf) 

N Jenis 

Material Uji 

 

A 

 

Intan 

 

60 

 

100 

Semen 

karbida, baja 

tipis, dan baja 

yang 

dikeraskan 

 

B 

 

1/16-in (1,588 

mm) bola baja 

 

100 

 

130 

Paduan 

tembaga, baja 

lunak, paduan 

aluminium, 

besi lunak, dll. 

 

C 

 

Intan 

 

150 

 

100 

Baja, besi cor 

keras, besi 

lunak 
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pearlitic, 

titanium, baja 

yang 

dikeraskan, 

dan material 

yang lebih 

keras dari 

B100 

 

D 

 

Intan 

 

100 

 

100 

Baja tipis, baja 

keras medium, 

dan besi lunak 

pearlitic 

 

E 

 

18⁄-in (3,175 

mm) bola baja 

 

100 

 

130 

Besi cor, 

paduan 

aluminium 

dan 

magnesium, 

logam keras 

 

F 

 

116⁄-in (1,588 

mm) bola baja 

 

60 

 

130 

Paduan 

tembaga anil, 

logam lunak, 

lembaran 

logam tipis 

 

G 

 

116⁄-in (1,588 

mm) bola baja 

 

150 

 

130 

Besi lunak, 

Cu-Ni-Zn dan 

paduan nikel 

 

H 

 

18⁄-in (3,175 

mm) bola baja 

 

60 

 

130 

Aluminium, 

Seng, Timah 

 

K 

 

18⁄-in (3,175 

mm) bola baja 

 

150 

 

130 

Material lunak 

atau tipis. 

 

L 

 

14⁄-in (6,350 

mm) bola baja 

 

60 

 

130 

Material lunak 

atau tipis 
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M 

 

14⁄-in (6,350 

mm) bola baja 

 

100 

 

130 

Material lunak 

atau tipis 

 

P 

 

14⁄-in (6,350 

mm) bola baja 

 

150 

 

130 

Material lunak 

atau tipis 

 

R 

 

12⁄-in (12,70 

mm) bola baja 

 

60 

 

130 

Material lunak 

atau tipis 

 

S 

 

12⁄-in (12,70 

mm) bola baja 

 

100 

 

130 

Material lunak 

atau tipis 

Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk mencari nilai kekerasan suatu 

bahan menggunakan metode Rockwell. 

HR = N – 
ℎ

0,002 𝑚𝑚
 

Di mana N adalah nilai numerik (dapat dilihat pada Tabel 2.4), h adalah perbedaan 

kedalaman indentasi dalam satuan mm (Geels, 2007; ASTM Standar E18 – 15, 

2007).  

2.11 Pengujian Mikrostruktur 

Metalografi merupakan studi mengenai struktur logam dan paduan logam 

melalui pengujian spesimen menggunakan mikroskop metalurgi. Mikroskop 

metalurgi merupakan instrumentasi yang digunakan untuk mengamati struktur mikro 

suatu material secara fotografis. Hasil pengujian berupa gambar yang berasal dari 

ketidakteraturan butir, ukuran butir, distribusi fasa, dan lain-lain (Smallman and 

Bishop, 1999). 

Sumber cahaya yang digunakan terdiri dari beberapa jenis yaitu lampu 

filamen tungsten tegangan rendah, pancaran karbon, pancaran xenon, lampu kuarsa 

iodin, lampu zirkonium dan lampu uap merkuri (Voort, 1999). Sumber cahaya yang 

dipancarkan dikumpulkan oleh lampu kondensor. Sebuah celah diafragma 

digunakan untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Kemudian bidang 

diafragma akan mengontrol ukuran spesimen yang disinari. Sejumlah lensa 38 

tambahan dapat memberikan sinar yang diinginkan untuk menyinari spesimen 

tersebut. Sinar yang masuk akan melewati kaca reflektor yang membentuk sudut 45o 

dan dipantulkan menuju objektif. Objektif berfungsi sebagai kondensor untuk 
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menerangi objek yang sedang diamati. Selanjutnya, sinar yang mengenai objek 

dipantulkan kembali melewati objektif dan kaca bidang kemudian mikroskop akan 

menghasilkan gambar yang sebenarnya. Gambar tersebut kemudian direproduksi 

oleh lensa mata. Lensa mata berfungsi sebagai kaca pembesar, sehingga gambar 

yang dihasilkan jauh lebih jelas dan nyata (Modin and Modin, 1973). 

 

logam dapat diamati secara metalografi, maka terlebih dahulu dilakukan 

persiapan sebagai berikut : 

1. Pemotongan spesimen 

Pada tahap ini, diharapkan spesimen dalam keadaan datar, sehingga 

memudahkan dalam pengamatan. 

2. Mounting spesimen (bila diperlukan) 

Tahap mounting ini, spesimen hanya dilakukan untuk material yang kecil 

atau tipis saja. Sedangkan untuk material yang tebal, tidak memerlukan proses 

mounting. 

3. Grinding dan polishing 

Tahap grinding dan polishing ini bertujuan untuk membentuk permukaan 

spesimen agar benar-benar rata. Grinding dilakukan dengan cara menggosok 

spesimen pada mesin hand grinding yang diberi kertas gosok dengan ukuran grid 

yang paling kasar (grid 320) sampai yang paling halus. Sedangkan polishing sendiri 

dilakukan dengan menggosokkan spesimen diatas mesin polishing machine yang 

dilengkapi dengan kain wool yang diberi serbuk alumina dengan kehalusan 1-0.05 

mikron. Panambahan serbuk alumina ini bertujuan untuk lebih menghaluskan 

permukaan spesimen sehinggan akan lebih mudah melakukan metalografi. 

4. Etsa (etching) 

Proses etsa ini pada dasarnya adalah proses korosi atau mengorosikan 

permukaan spesimen yang telah rata karena proses grinding dan polishing menjadi 

tidak rata lagi. Ketidakrataan permukaan spesimen ini dikarenakan mikrostruktur 

yang berbeda akan dilarutkan dengan kecepatan yang berbeda, sehingga 

meninggalkan bekas permukaan dengan orientasi sudut yang berbeda pula. Pada 

pelaksanaannya, proses etsa ini dilakukan dengan cara mencelupkan spesimen pada 

cairan etsa dimana tiap jenis logam mempunyai cairan etsa (etching reagent) sendiri-

sendiri. pengaruh efek proses etsa menunjukkan permukaan spesimen yang telah 

mengalami proses grinding dan polishing. 

 



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

23 

 

 
Gambar 2.15 Alat Uji Mikroskop Metalurgi (Laboratorium Material – Universitas 

17 Agustus 1945 Surabaya) 

Dalam mengetahui struktur mikro suatu material perlu dilakukan pengujian 

struktur mikro. Pengujian struktur mikro bertujuan untuk mengetahui struktur 

sebelum perlakuan panas dan sesudah perlakuan panas suatu material.  

Beberapa fasa yang sering ditemukan dalam baja karbon :  

 

a. Austenite   

Austenite adalah campuran besi dan karbon yang terbentuk pada 

pembekuan, pada proses pendingin selanjutnya austenite berubah menjadi 

ferrit dan pearlit dan sementite. Sifat austenite adalah lunak, tidak magnetis 

dan dapat ditempa.Kadar karbon maksimum sebesar 2, 14%.  

 
Gambar 2.16 Struktur Austenite 
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b. Ferrite   

 Fasa ini disebut alpha (α), ruang antar atomnya kecil dan rapat sehingga 

hanya sedikit menampung atom karbon oleh sebab itu daya larut karbon dalam 

ferrite rendah < 1 atom C per 1000 atom besi. Pada suhu ruang, kadar karbonnya 

0,008%, sehingga dapat dianggap besi murni. Kadar maksimum karbon sebesar 

0,025% pada suhu 723°C. Ferrite bersifat magnetik sampai suhu 768°C. Sifat ferrite 

lainnya adalah  lunak dan liat. Ferrite berwarna putih. Jika ferrit pada spesimen 

terlalu banyak kemungkinan spesimen tersebut memiliki nilai kekerasan yang 

rendah,karena perlit memiliki sifat lebih keras, ulet, dan kuat. (Nofri dkk, 2017) 

c. Pearlit   

 Fasa ini merupakan campuran mekanis yang terdiri dari dua fasa, yaitu 

ferrit dengan kadar karbon 0,025% dan semetite dalam bentuk lamellar (lapisan) 

dengan kadar karbon 6,67% yang berselang-seling rapat terletak bersebelahan. 

Pearlit merupkan struktur mikro dari reaksi eutektoid lamellar. Sifat pearlite adalah 

lebih keras dan lebih kuat dari pada ferrite tetapi kurang liat dan tidak magnetis.  

Pearlite berwarna hitam. 

 
Gambar 2.17 Struktur Ferrite dan Pearlite 

 

d. Bainit   

Bainit merupakan fasa yang terjadi akibat transformasi pendinginan yang 

sangat cepat pada fasa austenite ke suhu antara 250°C - 550°C dan ditahan pada 

suhu tersebut (ishotermal). Bainit adalah struktur mikro dari reaksi eutektoid (γ→α 

+Fe3C) non lamellar (tidak berupa lapisan). Bainit merupakan struktur mikro 

campuran fasa ferrite dan sementite (Fe3C). Sifat dari bainit adalah lunak. 
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Gambar 2.18 Struktur Bainit 

 

e. Martensite  

Martensite merupakan fasa dimana ferrit dan sementite bercampur, tetapi 

bukan dalam lamellar, melainkan jarum-jarum sementite. Fasa ini terbentuk dari 

austenite meta stabil didinginkan dengan laju pendinginan cepat tertentu. Terjadinya 

hanya prespitasi Fe3C unsur paduan lainnya tetapi larut transformasi ishotermal 

pada 260°C untuk membentuk dispersi karbida yang halus dalam metriks ferrit. 

Martensite bilah (lath martensite) terbentuk jika kadar C dalam baja sampai 0,6% 

sedangkan di atas 1% C akan terbentuk martensite pelat (plate martensite). 

Perubahan dari tipe bilah ke pelat terjadi pada interval 0,6% < C < 1,08%. Sifat dari 

martensite adalah rapuh dan keras, kekerasan tergantung dari komposisi karbon. 

Martensite berbentuk seperti jarum.  

 
Gambar 2.19 Struktur Martensite 

 

f. Sementite (karbida besi)  

Pada paduan besi melebihi batas daya larut membentuk fasa kedua yang 

disebut karbida besi (sementite). Karbida besi mempunyai komposisi kimia Fe3C. 

Dibandingkan dengan ferrite, sementite sangat keras. Karbida besi dalam ferrit akan 

meningkatkan kekerasan baja, tetapi karbida besi murni tidak liat. Karbida  ini tidak 
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dapat menyesuaikan diri dengan adanya konsentrasi tegangan, oleh karena itu 

kurang kuat. Sifat sementite adalah keras, rapuh dan magnetis.  

 
Gambar 2.20 Struktur Sementite 

 

 


