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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Banyaknya penggunaan 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 besi cor dalam penelitian ini lebih disebabkan 

karena besi cor merupakan bahan yang murah dan serbaguna ditinjau dari segi 

desain produk. Sebab besi cor memiliki suhu cair yang relatif lebih rendah yaitu 

1200°C. Sehingga hal ini menguntungkan karena mudah dicairkan, pemakaian 

bahan bakar lebih irit, dapur peleburan lebih sederhana dan dapat dicor dalam 

cetakan yang rumit dengan mudah. 

 

Sejak ditemukannya Besi Cor Nodular (FCD) banyak orang menaruh perhatian 

terhadap besi cor ini karena besi cor nodular mempunyai sifat lebih baik 

dibanding besi cor lainnya terutama sifat mekaniknya. Dihasilkan beberapa 

produk Besi Cor Nodular (FCD) dipasaran dimana masing- masing produk 

mempunyai kualitas yang berbeda-beda, dengan latar belakang inilah penulis 

melakukan penelitian guna mengetahui sifat-sifat fisis dan mekanis hasil produk 

pengecoran khususnya produk komponen traktor yaitu leveller head. 

 

Dari sebuah rangkuman yang ditulis oleh Avner (1974: 676) menyatakan bahwa 

perlakuan panas (heat treatment) adalah: “Heating and cooling a solid metal or 

alloy in such away as to obtain desired conditions or properties. Heating for the 

sole purpose of hot-working is excluded from the meaning of this definition”. 

Perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam 

keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat mekaniknya. Baja dapat dikeraskan 

sehingga tahan aus dan kemampuan memotong meningkat atau dapat dilunakan 

untuk memudahkan proses pemesinan lanjut. Melalui perlakuan panas yang tepat, 

tegangan dalam dapat dihilangkan, ukuran butir dapat diperbesar atau diperkecil. 

Selain itu ketangguhan ditingkatkan atau dapat dihasilkan suatu permukaan yang 
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keras disekeliling inti yang ulet. Untuk memungkinkan perlakuan panas tepat, 

komposisi kimia baja harus diketahui karena perubahan komposisi kimia, 

khususnya karbon dapat mengakibatkan perubahan sifat-sifat fisis. 

Dikutip dari http://eprints.ums.ac.id/13676/3/Bab1deni01z.pdf 

 

1.2. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang dapat diterima dengan 

dipertanggungjawabkan seperti yang diharapkan, maka dalam melaksanakan 

penelitian terdapat batasan-batasan masalah. Batasan-batasan masalah tersebut 

yaitu :  

a. Penelitian ini dilakukan pada produk hasil pengecoran Besi Cor Nodular 

(FCD) dalam bentuk part Rantai Konfeyor yang diwakili perangkat 

penunjang operasional kendaraan dua roda. 

b. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian kekerasan dan pengujian 

struktur mikro. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa material akibat variasi waktu tempering terhadap 

kekerasan dan struktur mikro pada Besi Cor Nodular 500. 

2. Menganalisa karakteristik pengaruh variasi waktu tempering terhadap 

material Besi Cor Nodular 500. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan di BBLM ini mendapatkan beberapa manfaat yang 

dapat diambil, antara lain : 

1. Mengetahui komposisi kimia, harga kekerasan dan fhoto struktur 

mikro dari produk-produk Besi Cor Nodular. 

2. Dapat memberikan masukan dalam dunia Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK), khususnya bidang ilmu material dan bahan. 

3. Memberikan informasi kepada konsumen untuk memilih produk 

sesuai dengan kebutuhan. 

http://eprints.ums.ac.id/13676/3/Bab1deni01z.pdf
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4. Memberikan informasi kepada khalayak ramai, khususnya industri 

pengecoran untuk lebih menjaga kualitas atau bahkan dapat 

meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

1.2.Batasan Masalah 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.5.Sistematika Penulisan 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Besi Cor 

2.2 Klasifikasi Besi Cor 

2.3 Pengartian korosi 

2.4 Laju Korosi Dan Perhitungan Laju Korosi 

2.5 Faktor yang mempengaruhi korosi 

2.6 Korosi Pada Besi Cor 

2.7 Metalurgi 

 

BAB III METODOLOGI PENGUJIAN 

3.1 Tempat Penelitian 

3.2 Waktu Penelitian 

3.3 Alat dan Material Penelitian 

3.4 Prosedur Penelitian  

3.5 Skema Penelitian 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Data Pengujian. 

4.2. Data Pengamatan Struktur Mikro 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

5.2. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


