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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Purifier banyak dipakai pada dunia perkapalan. Bahan bakar diambil dari tangki 

oleh purifier. Dari purifier ini bahan bakar dipisahkan antara bahan bakar murni dan air 

yang terkandung didalamnya. Purifier ini digerakkan oleh sebuah motor listrik dan 

dikopel dengan sebuah Safety Joint. Safety Joint ini merupakan salah satu pengamanan 

untuk kerja dari purifier dimana pada saat purifier mengalami overload maka secara 

otomatis dapat diputuskan melalui Safety Joint. Oleh karena itu, daya tahan ini 

komponen sangat penting. Karena faktor-faktor ini, batang penghubung telah menjadi 

topik penelitian untuk berbagai aspek seperti teknologi produksi, bahan, kinerja 

simulasi, kelelahan, dll [1]. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kegagalan 

Safety Joint pada purifier. Pada kasus ini kegagalan terjadi pada bagian Safety Joint. 

Kegagalan Safety Joint biasanya terjadi karena kelelahan dari material Safety Joint. 

Untuk mengetahui penyebab kegagalan dari material Safety Joint, dilakukan berbagai 

pengujian. Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian sifat mekanik, pengujian 

komposisi kimia, dan pengujian struktur mikro. Dari pengujian tersebut dapat diketahui 

nilai kekerasan dari Safety Joint, unsur penyusun Safety Joint dan struktur mikronya. 

Pengujian ini akan digunakan untuk mengetahui sifat-sifat material dan dari pengujian 

ini dapat digunakan untuk mengetahui penyebab kegagalan dari Safety Joint.  

 

1.2. Alasan Pemilihan Judul 

Komponen Safety Joint merupakan komponen yang menerima beban mekanik 

yang tinggi karena hasil pembakaran. Safety Joint akan mendapatkan beban maksimal 

saat beroperasi. Masalah terjadi pada small end Safety Joint yang mengalami deformasi 

dan mengakibatkan suara mesin menjadi kasar. Oleh karena itu penulis ingin 

mengetahui penyebab dari kegagalan Safety Joint serta perubahan komposisi, struktur 

mikro, dan kekerasan yang terjadi.  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui mekanisme kegagalan Safety Joint. 

2. Mengetahui karakteristik (struktur dan sifat) Safety Joint. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Beberapa batasan yang diambil dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Tidak membahas tentang perpindahan panas yang terjadi pada proses 

pembakaran. 

2. Beban-beban yang terjadi pada struktur Safety Joint adalah dari daya maksimal 

motor yang didapatkan dari sumber / referensi. 

3. Safety Joint yang digunakan adalah Safety Joint pada purifier di kapal.  

 

1.5. MetodePenelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmiah 

yang dilakukan dengan membaca dan mengolah data yang diperoleh dari 

literatur. Data yang dibaca dan diolah adalah data yang berhubungan dengan 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya 

tentang: 

a. Material Safety Joint 

b. Sifat mekanik dari Safety Joint 

c. Standard ASTM, JIS, dan lain lain untuk Safety Joint  

2. Pengamatan kondisi Safety Joint secara visual  

a. Membandingkan antara kondisi Safety Joint baru dengan Safety Joint yang 

lama (yang mengalami kegagalan). 

b. Pengecekan secara visual pada  Safety Joint mengenai penyebab kegagalan 
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3. Studi lapangan dan percobaan 

Metode ini dilakukan dengan mengamati kondisi real dilapangan serta 

melakukan pengujian pada benda uji. 

a. Analisa struktur mikro / Metallography 

b. Analisa komposisi kimia Safety Joint. 

c. Analisa uji kekerasan 

4. Bimbingan 

Bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan masukan dari dosen 

pembimbing serta koreksi tehadap kesalahan - kesalahan yang terjadi dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir.  

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Buku Tugas Akhir disajikan dalam 5 bab. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar 

belakang masalah, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode penulisan dan 

sistematika penulisan. Bab II Dasar Teori berisi tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan analisa kegagalan pada Safety Joint pada purifier di kapal. Bab III Metode 

Penelitian berisikan tentang persiapan pengujian, proses pembuatan spesimen, peralatan 

dan bahan yang digunakan, serta pengujian kekerasan dan mikrografi.  Bab IV Hasil dan 

Analisis berisikan tentang data - data hasil pengujian dan analisa data berdasarkan teori 

yang ada. Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil 

analisis pada bab-bab sebelumnya. Laporan Tugas Sarjana ini diakhiri dengan daftar 

pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



4 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Safety Joint 

Dalam mesin purifier, Safety Joint digunakan untuk menghubungkan motor listrik 

dengan purifier. Gambar 2.1 menunjukkan Safety Joint dari purifier sebuah kapal.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Safety Joint  pada purifier kapal [3] 

 

Ukuran standar dari Safety Joint untuk setiap mesin purifier berbeda-beda sesuai 

dengan beban yang dihasilkan (sesuai standart pabrikan). Untuk salah satu Safety Joint 

yang diteliti memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Dimensi Safety Joint 
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2.1.1. Beban yang Diterima Safety Joint 

Pada umumnya, Safety Joint dibuat menggunakan proses machining dan 

menerima beban yang bervariasi, antara lain : 

1. Beban torsional. Kerusakan yang terjadi pada Safety Joint disebabkan oleh 

stress, yang dihasilkan dari beban torsi yang besar dan terjadi pada saat mesin 

bekerja. 

2. Beban bending pada Safety Joint, seperti pada saat terjadi hentakan putaran yang 

tiba-tiba. 

Frekuensi dari peningkatan beban dengan cepat tergantung pada meningkatnya 

putaran dari mesin. Dalam banyak kasus, kegagalan dari mesin dikarenakan oleh 

rusaknya Safety Joint. 

 

2.2. Material Safety Joint 

Safety Joint terbuat dari kuningan. Adapun beberapa jenis kuningan yang sering 

digunakan untuk material Safety Joint antara lain: 

1. Tembaga Paduan (Copper base Alloy) 

Tembaga Paduan (Copper base Alloy) paling banyak digunakan sebagai 

bahan teknik karena memiliki berbagai keuntungan, antara lain : 

1) Memiliki sifat mekanik yang baik, sifat electrical dan thermal conductivity yang 

tinggi serta tahan terhadap korosi dan ketahanan aus.  

2) Mudah dibentuk melalui pemesinan. 

3) Mudah dibentuk melalui pengerjaan panas (Hot working) dan pengerjaan dingin 

(Cold Working) 

4) Mudah disambung melalui penyolderan, brazing dan welding. 

5) Mudah dipoles atau diplating jika dikehendaki 

6) Pressing dan forging temperature lebih rendah dibanding dengan pemakaian 

bahan logam Ferro. 
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Tembaga Paduan (Copper Alloy) dapat dikelompokan menjadi : 

1) Tembaga paduan rendah yang termasuk dalam kelompok ini ialah Silver-

Copper, Cadmium-Copper, Tellurium-Copper, Berylium- Copper dan Paduan 

Copper-Nickel-Silicon. 

2) Tembaga Paduan dengan kadar tinggi, yaitu Brass dan Bronze. 

 

2. Tembaga paduan dengan kadar rendah 

1) Silver-Copper;  

Temperatur pelunakan dari tembaga jenis ini dapat ditingkatkan dari 2000 

hingga 3500 melalui penambahan unsur Nickel hingga 0,08 %. Tembaga ini 

akan menjadi lebih keras dengan tegangan yang tidak dapat direduksi oleh 

temperature penyolderan, penimahan (Tining) atau proses lain yang 

menggunakan temperature rendah. Unsur Silver dengan kadar rendah ini hanya 

sedikit sekali terjadi efek penyimpangan dan tergantung pada nilai konduktifitas 

dari tembaga itu sendiri,. Silver-Copper digunakan sebagai bagian dari 

komutator komponen Radiator serta berbagai penerapan yang memerlukan 

kekerasan dan tegangan stabil tanpa dipengaruhi o leh panas akibat pemanasan 

selama proses penyambungan. Silver juga memiliki sifat creep resistance pada 

tembaga karena softening Temperatur.[7] 

2) Cadmium-Copper; 

Kadar Cadmium sebesar 1 % pada Tembaga akan meningkatkan softening 

Temperatur, demikian pula ketahanan, tegangan dan keuletan serta kelelahannya 

akan meningkat. Cadmium-Copper digunakan dalam konduktor untuk 

memperpanjang garis rentang overhead kabel hantaran arus listrik serta untuk 

ketahanan pada elektroda las (welding electrodes) Sifat lembut dari kabel yang 

terbuat dari Cadmium-Copper banyak digunakan dalam electrical wiring dari 

pesawat terbang karena sifatnya yang fleksible serta tahan terhadap getara n. 

Kadar Cadmium yang rendah hanya akan terjadi kerusakan memanajang namun 

tergantung pada konduktifitas tembaga itu sendiri.[7] 
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3) Chromium-Copper, 

Unsur Chromium hingga 0,5 % pada Tembaga akan memperkecil pengaruh 

konduktifitasnya, namun kekerasan serta tegangannya akan meningkat serta 

akan menerima reaksi perlakuan panas. Analisis terhadap diagram 

keseimbangan paduan antara Chromium dengan Tembaga memberikan indikasi 

bahwa hanya sedikit saja kuantitas chromium yang dapat bercampur dalam 

larutan pada (Solid solution). Larutan padat dari Chroimum akan meningkat 

sesuai dengan peningkatan temperaturnya dan semua unsur Chromium akan 

masuk didalam larutan padat pada Temperatur 10000C. Jika paduan ini di-

Quenching dari temperatur ini maka akan terjadi “Solution treated” sehingga 

semua sisa chromium akan tetap berada didalam larutan padat dan menghasilkan 

paduan yang ulet dan liat. Proses pengendapan (precipitation treatment) 

dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan serta perbaikan sifat mekaniknya, 

yaitu dengan memberikan pemanasan ulang dengan temperature hingga 5000C 

dengan waktu (Holding time) selama 2 jam dan kemudian didinginkan.[7] 

4) Tellurium-Copper,  

Unsur Tellurium pada Tembaga hingga sebesar 0,5 % akan menghasilkan 

paduan tembaga yang dapat dibentuk dengan baik melalui proses pemesinan. 

Tellurium tidak dapat larut didalam Tembaga namunakan menyebar seluruhnya 

ketika paduan itu dilebur dan tersisa didalam bentuk partikel-partikel halus 

dimana paduan dalam keadaan padat, dengan demikian maka akan diperoleh 

Paduan tembaga yang dapat dengan mudah dibentuk melalui pemesinan dan 

menghasilkan chip yang mudah terlepas.[7] 

5) Beryium-Copper 

Berylium digunakan sebagai unsur paduan pada Tembaga jika kekuatannya 

lebih penting dari pada konduktifitasnya.  

Larutan padat dari Berylium didalam Tembaga akan mengembang oleh 

pemanasan yang cukup untuk membuat paduan tersebut merespon pengendapan 

oleh perlakuan panas, prosesnya dilakukan dengan memberikan pamanasan 

hingga 8000C kemudian diquenching diikuti oleh pemanasan hingga 3200C yang 

pendinginan untuk melunakan dan meningkatkan keuletannya serta 
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memperbaiki strukturnya. Paduan Tembaga-Berylium sangat penting dan 

banyak digunakan dalam berbagai industri dimana merupakan paduan yang kuat 

dan keras dengan kadar Brylium hingga 2% serta Paduan Tembaga dengan 4% 

Berylium dan 2,6 % Cobalt.  

Paduan Tembaga-Berylium digunakan sebagai gelombang diapragme, 

Flexible Blower, pipa Bourdon, Cold Chisel, Hacksaw Blades dimana percikan 

apinya dapat menimbulkan ledakan.[7] 

 

3. Tembaga Paduan tinggi 

1) Kuningan (Brasses) 

Kuningan adalah paduan Tembaga dengan lebih dari 50 % Zincum (seng) 

kadang-kadang ditambah dengan Timah putih (Tin) dan Timah Hitam (Lead) 

serta Alumunium dan Silicon. Analisis terhadap diagram keseimbangan dari 

paduan Copper-Zinc (Tembaga-Seng) memperlihatkan bahwa paduan Tembaga 

Seng, kadar Seng diatas 37 % dapat diterima dalam paduan 

Kuningan dengan kandungan seng diatas 37 % disebut “α Brasses” yang 

merupakan paduan mampu pengerjaan dingin karena terbentuk dari struktur 

larutan padat. Paduan Tembaga Kuningan yang disebut  α Brasses ini 

berkembang  oleh pengembangan dalam  dari unsur yang pada kahirnya akan 

menyebabkan distorsi dari kisi tembaga (“Tembaga lattice”). Phase dimana 

terbentuknya pecahan merah (hot short) oleh karena itu kuningan ini tidak cocok 

untuk pengerjaan panas. Jika kadar Seng pada paduan Tembaga  melebihi 37 %  

maka kan terjadi phase kedua yaitu “phase-β”, berada bersama dengan phase α 

dan paduan ini disebut “α + β  Brasses” dengan keuletan seimbang pada 

temperature ruangan sebab keuletan dari dari kristal  α mengganti kerapuhan 

dari kristal β. 
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Gambar 2.3 Diagram fasa dan struktur mikro paduan tembaga – seng (Copper-Zinc) [1] 

 

Kuningan dari jenis ini memiliki sifat mampu pengerjaan panas (Hot 

working Brasses), hal ini disebabkan karena atom β berserakan pada temperature 

tinggi dan akan membentuk keuletan pada phase β dan pada saat yang 

bersamaan kristal α akan menjadi rapuh pada Temperatur  tinggi dan larut 

kedalam phase β sehingga paduan akan bersifat ulet pada Temperaatur yang 

lebih tinggi.  

Kuningan dengan kadar Seng 45 % komposisinya terdiri atas kristal  secara 

menyeluruh dengan sifat yang sangat rapuh pada temperature ruangan (room 

temperature), hal ini terlihat pada diagram keseimbangan Tembaga-Seng dimana 

titik cair dari dari Seng paduan tinggi lebih rendah dari pada Kuningan dengan 

kadar Seng rendah, oleh karena itu Seng dengan paduan tinggi ini digunakan 
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sebagai “Brazing spelter” karena titik cairnya yang rendah tersebut namun 

sambungan tidak menjadi rapuh karena selama operasi penyambungan kadar 

Senga akan turun melalui proses penguapan dan sebagian akan menyebar 

kedalam kuningan pada sambungan tersebut.[7] 

4. Paduan Tembaga-Nickel 

Paduan Tembaga-Nickel ialah logam yang merupakan paduan dari dua 

unsur yakni unsur Tembaga (Copper) dengan Nickel. Logam paduan ini 

dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. Cupro-Nickel Yaitu logam dengan unsur yang terdiri atas Copperdan Nickel 

2. Nickel Silver yakni paduan antara Tembaga (Copper), Nickel dan Zinc (seng). 

• Cupro-Nickel : 

Diagram keseimbangan dari paduan (Cooper-Nickel), mengindikasikan 

bahwa paduan ini akan membentuk larutan padat (Solid Solution) dalam semua 

perbandingan untuk semua paduan dan menghasilkan bahan yang sesuai untuk 

pengerjaan panas maupun dingin. Unsur Nickel yang terdapat pada paduan ini 

biasanya antara 15 sampai 680 , kekuatan tarik, keuletan dan kekerasanya 

berkembang sesuai dengan kadar unsur dari Nickel tersebut. Paduan dengan 

kadar Nickel sampai 20 % adalah yang paling baik dalam kelompok ini untuk 

pengerjaan dingin keras, dan paduan dengan kadar Nickel sampai 25 % biasanya 

digunakan dalam pembuatan Coin pada “British Silver”. Sebagai logam penting 

dari jenis paduan ini ialah yang disebut “Monel” yakni paduan dengan unsur 

Nickel hingga 68 % sebuah paduan yang sangat tahan terhadap korosi dan dapat 

mempertahankan sifatnya pada temperatur tinggi, sehingga Monel banyak 

digunakan pada Turbin Uap. 

 

2.3. Material Safety Joint 

Pembuatan Safety Joint melalui beberapa tahap, seperti yang ditampilkan pada 

gambar 2.3. Penjelasan dari bagan tersebut sebagai berikut: 

1. Material, pemilihan jenis material sesuai dengan besar kapasitas dari kendaraan.  

2. Cutting of Material, memotong besar dan panjang dari material yang sesuai 

dengan jenis kendaraan. 
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3. Machining, proses yang dilakukan adalah grinding dan triming untuk 

mendapatkan ukuran yang tepat sebelum dilakukan heat treatment. 

4. Finishing, setelah dilakukan proses heat treatment dilakukan proses machining 

untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Proses yang digunakan adalah grinding 

dan triming. 

5. Final Inspection, pemeriksaan akhir untuk mengetahui ada tidaknya cacat karena 

produksi sehingga didapatkan hasil yang bisa digunakan oleh konsumen.  

 

2.4. Mekanisme Kegagalan Safety Joint 

2.4.1. Fatigue 

Fatigue atau lelah adalah bentuk dari kegagalan yang terjadi pada struktur yang 

terjadi karena beban dinamik yang berfluktuasi dibawah kekuatan luluhnya yang terjadi 

dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Retak fatigue biasanya bermula dari 

permukaan yang merupakan tempat beban berkonsentrasi. Fatigue menyerupai patah 

getas yaitu ditandai dengan deformasi plastis yang sangat sedikit. Proses terjadinya 

fatigue ditandai dengan retak awal, perambatan retak dan patah akhir. Permukaan 

fracture biasanya tegak lurus terhadap beban yang diberikan.  

 

2.5. Pengujian Material 

2.5.1. Pengujian Komposisi Kimia 

Pengujian komposisi kimia bertujuan untuk mengetahui kandungan unsur-unsur 

pada material. Pengujian komposisi menggunakan spektrometer. Setiap unsur yang 

terkandung dalam suatu material akan memberikan pengaruh pada material tersebut, 

baik dari kekerasan (hardness), kekuatan (strength), keuletan (ductility), kelelahan 

(fatique) maupun ketangguhan (toughness). Dengan mengetahui komposisi kimia dari 

suatu material maka dapat diketahui sifat atau karakteristik dari material tersebut dan 

dibandingkan dengan referensi. 
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2.5.2. Pengujian Kekerasan 

Uji kekerasan berfungsi untuk mengetahui nilai kekerasan dari material uji. 

Kekerasan suatu bahan merupakan kemampuan bahan dalam menghambat deformasi 

plastik yang terjadi (dalam bentuk lekukan kecil atau goresan). Uji kekerasan ada 3,  

yaitu [5]: 

1. Kekerasan Goresan (Scracth Hardness) 

Proses pengukuran kekerasan goresan adalah dengan mengukur kedalaman atau 

lebar goresan pada permukaan benda uji yang dibuat oleh jarum penggores yang terbuat 

dari intan dan diberi baban terbatas. 

2. Kekerasan Pantulan (Rebound Hardness) 

Proses pengukuran kekerasan pantulan dilakukan dengan cara menjatuhkan 

penumbuk ke permukaan logam. Alat uji kekerasan pantulan yang sering dilakukan 

adalah Skeleroskop Shore dimana nilai kekerasannya dinyatakan dengan tinggi lekukan 

atau tinggi pantulan. 

3. Kekerasan Lekukan (Indentation Hardness) 

Uji kekerasan ini menggunakan indenter kecil yang dikenakan gaya ke permukaan 

benda uji. Dengan penerapan kondisi pembebanan terkontrol. Hasil penetrasi indenter 

ini akan menunjukkan kekerasan material tersebut. Jenis uji kekerasan lekukan 

(Indenter Hardness) adalah: 

a. Uji Kekerasan Vickers 

Uji kekerasan Vickers menggunakan penumbuk piramida intan yang dasarnya 

berbentuk bujur dangkar. Besarnya sudut antara permukaan-permukaan piramid yang 

saling berhadapan adalah 136°. Karena bentuk penumbuknya pyramid, maka pengujian 

ini sering dinamakan uji kekerasan piramid intan. Angka kekerasan piramid intan 

(DPH) atau angka kekerasan Vickers(VHN atau VPH) didefinisikan sebagai beban 

dibagi luas permukaan lekukan. DPH dapat ditentukan dengan persamaan sebagai 

berikut [5]: 

22 L

1,875
 

)2/sin(2


L

P
VHN


           (2.1) 

Dimana: P = beban yang diterapkan (Kg) 

              L = panjang diagonal rata-rata (mm)  
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              Ө = sudut antara permukaan intan yang berhadapan (136°)  

 

Uji kekerasan Vickers banyak digunakan pada penelitian,karena metode ini 

memberikan hasil yang berupa skala kekerasan yang kontinyu untuk satu beban tertentu 

dan dapat digunakan pada logam yang sangat lunak yang mempunyai DPH 5 hingga 

logam yang sangat keras dengan DPH 1500. Dengan uji kekerasan Brinell atau Vickers 

biasa perlu dilakukan perubahan beban atau penumbuk pada nilai tertentu, sehingga 

pengukuran pada suatu skala kekerasan yang ekstrim tidak bisa dibandingkan dengan 

skala kekerasan yang lain. Karena jejak yang dibuat dengan penumbuk piramida serupa 

secara geometris dan tidak terdapat persoalan mengenai ukurannya, maka DPH tidak 

bergantung pada beban. Kekurangan uji Vickers adalah tidak dapat digunakan pada 

pengujian yang rutin karena memerlukan persiapan yang matang baik pada permukaan 

benda uji maupun dalam pembacaan diagonal harus benar-benar teliti. 

 

b. Uji Kekerasan Rockwell 

Uji ini menggunakan kedalaman lekukan pada beban yang konstan sebagai ukuran 

kekerasan. Mula-mula diterapkan beban kecil sebesar 10 kg untuk menempatkan benda 

uji. Hal ini akan memperkecil jumlah preparasi permukaan yang dibutuhkan dan 

memperkecil kecenderungan untuk terjadi penumbukan keatas atau penurunan yang 

disebabkan oleh penumbuk. Kemudian diterapkan beban yang besar dan secara otomatis 

kedalaman lekukan akan terekam pada gage penunjuk yang menunjukkan angka 

kekerasan. Penunjuk terdiri dari 100 bagian, masing-masing bagian menyatakan 

penebusan sedalam 0,00008 inch. 

Berdasarkan nilai dari beban mayor dan minor, ada beberapa uji kekerasan metode 

Rockwell, yang sering digunakan adalah Rockwell hardness test (HRC), Rockwell “B” 

hardness test (HRB) dan Rockwell “A” hardness test (HRA), Superficial Rockwell: 

Rockwell “N” superficial hardness test (HR 30N).  

Rockwell Hardness Test HRC adalah pengujian kekerasan dimana pengujian 

metode ini indentasinya menggunakan indenter Brale (kerucut) dengan sudut puncak 

120° (puncak berbentuk bulat dengan r = 0,2 mm). Beban minor yang digunakan 10 kg, 

sedang beban mayor yang digunakan 140 kg, sehingga total beban 150 kg. Beberapa 
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keuntungan dari metode HRC yaitu digunakan secara luas pada industri karena 

pengoperasiannya cepat dan hasilnya dapat secara langsung dibaca pada mesin. Metode 

ini sangat cocok untuk pengujian logam yang dikeraskan (hardened metals) dan logam 

yang dipanaskan (tempered metal), dan juga material yang mendapat proses flame 

hardening dan induction hardening  yang secara normal kekerasannya berada pada 30-

70 HRC. Kelemahannya yaitu tidak cocok untuk material lunak dan material dengan 

ketebalan di bawah 0.5 mm, karena semua mesin standar didesain dengan kapasitas 

beban yang tinggi sekitar 140 kg. Namun, pengujian untuk material tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan mesin khusus yang memiliki kapasitas beban 1-30 kg. 

Metode ini hanya cocok untuk bahan-bahan dengan susunan yang homogeny [5]. 

Rockwell Hardness Test HRB: Metode ini menggunakan bola baja yang 

dikeraskan dengan diameter1/16” (1,59 mm) dan juga Brale indenter (indenter kerucut). 

Beban total pengujian yang diberikan adalah 100 kg (10±0,2+90KP), yaitu beban minor 

10 kg dan beban mayor 90 kg. Pengujian ini dapat digunakan untuk mengukur 

kekerasan antara 35-110 HRB. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur kekerasan 

baja annealing, kuningan, perunggu, dan paduan magnesium sebaik mengukur ma terial 

hardening dan tempering. Namun, metode ini tidak cocok untuk logam keras dan tidak 

seakurat metode Brinell atau Rockwell. 

Rockwell Hardness Test HRA: Metode inisama dengan Rockwell hardness test 

HRC dan menggunakan indenter yang sama. Perbedaannya adalah metode ini 

menggunakan beban hanya 60 kg (10±0,2+50KP). Kekerasan dapat langsung dibaca 

pada cakra angka dalam skala A (HRA) setelah beban mayor dipindahkan.  

Rockwell “N” Test; Metode ini menggunakan indenter intan kerucut sama seperti 

Rockwell Hardness Test HRC. Beban yang diberikan pada material uji adalah 5,30 dan 

45 kg (3 kg beban minor), tergantung pada tipe material, ketebalan, dan kedalaman. 

Mesin ini banyak digunakan untuk pengujian khusus, seperti pengujian baja nitiriting 

dan baja carbonitring, yang lapisan superficialnya kurang dari 0,5 mm. Lapisan 

decarburizing juga dapat diuji dengan metode ini[5]. 
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c. Uji Kekerasan Brinell 

Uji kekerasan Brinell pertama kali dikenalkan oleh J.A Brinell pada tahun 1900. 

Uji kekerasan Brinell terdiri dari penekanan suatu bola baja (identor) yang dikeraskan 

(Hardened Stell Ball) pada permukaan benda uji. Identor bola baja berdiameter 10 mm, 

sedangkan untuk bahan yang sangat keras identor terbuat dari paduan karbida tungsten, 

untuk memperkecil distorsi identor. Beban uji yang diberikan untuk logam yang sangat 

keras adalah 3000 kg, untuk benda yang lunak beban yang digunakan 500 kg untuk 

menghindari beban jejak yang dalam. Beban diterapkan selama waktu tertentu, biasanya 

30 detik. Permukaan benda uji harus halus, bebas dari debu dan kerak.  

Angka kekerasan Brinell (Brinell Hardness number, BHN) dinyatakan sebagai 

beban P dibagi luasan permukaan lekukan. Persamaan untuk angka-angka kekerasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 
(

2

22 dDDD

P
BHN





     (2.2) 

Dimana: 

P = beban yang diterapkan (kg) 

D = diameter bola (mm)  

d = diameter lekukan (mm) 

t  = kedalaman jejak (mm) 

Diameter lekukan diukur dengan menggunakan mikroskop daya rendah, setelah 

beban tersebut dihilangkan kemudian dicari harga rata-rata dari dua buah pengukuran 

diameter pada jejak yang berarah tegak lurus [5]. 

 

2.5.3. Pengujian Metalografi 

Pemeriksaan metalografi dilakukan dengan tujuan mempelajari struktur mikro dari 

material uji. Alat yang digunakan dalam metalografi adalah mikroskop optik yang 

terdiri dari 3 bagian pokok yaitu[5]: 

1. Lensa pemantul (iluminator) yang berfungsi untuk memantulkan permukaan logam.  

2. Lensa obyektif yang mempunyai daya pisah yang berfungsi untuk membentuk 

bayangan dari material uji.  



17 
 

3. Lensa mata (eyepiece) yang berfungsi untuk memperbesar bayangan yang terbentuk 

lensa obyektif. 

Proses metalografi diawali dengan pengampelasan dan pemolesan material uji 

kemudian dilakukan pengujian tanpa mempergunakan etsa terlebih dahulu, kemudian 

dietsa dengan bantuan larutan kimia menggunakan etsa nital untuk baja. Butir-butir 

material akan terlihat setelah dilakukan etsa. Proses etsa mula-mula memperlihatkan 

batas butir, tetapi lebih lanjut etsa akan memperlihatkan bayangan yang berbeda antara 

satu butir dengan butir yang lain, hal ini menunjukkan bahwa larutan etsa tidak 

mengikis permukaan logam seluruhnya melainkan sepanjang bidang-bidang 

kristalografi tertentu [5]. 
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BAB III 

METODE YANG DIGUNAKAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai langkah- langkah dalam melakukan penelitian 

antara lain model penelitian yang digunakan, diagram alir penelitian, material yang 

digunakan dalam perancangan alat serta pengujian yang dilakukan. 

 

3.1. Urutan penelitian 

Dalam penelitian ini urutan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Pemilihan Judul 

Penentuan judul dilakukan untuk menentukan topik dan materi apa yang akan 

dibahas dalam penelitian ini.  

2. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari materi dan teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan memudahkan dalam menentukan proses yang akan 

dilakukan selama penelitian. Materi yang dibutuhkan antara lain proses 

pembuatan Safety Joint, pengamatan visual, uji kekerasan, struktur mikro dan 

kegagalan pada Safety Joint. 

3. Pengamatan visual kegagalan Safety Joint 

Pengamatan visual dilakukan sebelum melakukan pengujian, tujuannya adalah 

untuk melihat bagian Safety Joint yang rusak atau gagal. 

4. Hipotesis kegagalan Safety Joint 

Hipotesis dilakukan untuk memperkirakan jenis dan penyebab kegagalan yang 

terjadi pada Safety Joint dengan mengacu pada referensi yang ada. 

5. Spesimen Safety Joint 

Mengambil spesimen dari Safety Joint gagal dan Safety Joint baru untuk dilakukan 

pengujian komposisi kimia, struktur mikro, dan kekerasan.  

6. Pengujian struktur mikro 

Melakukan uji mikrografi untuk mengetahui perbedaan struktur mikro antara 

Safety Joint gagal dan Safety Joint baru. 
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7. Pengujian kekerasan 

Melakukan uji kekerasan dengan metode Rockwell (HRB) untuk mengetahui 

nilai kekerasan pada Safety Joint yang gagal dan Safety Joint baru. 

8. Pengolahan data, analisis, dan pembahasan 

Dilakukan setelah melakukan pengamatan dilapangan dan pengumpulan data 

dari bahan dasar sampai dengan jenis-jens kegagalan yang terjadi serta 

setelah melakukan pengujian-pengujian yang mendukung analisis yang akan 

dilakukan. Representasi data yang telah diolah berupa tabel dan foto. 

Selanjutnya setelah data selesai diolah, maka data tersebut dianalisis  

berdasarkan teori yang didapat dari referensi dan literatur.  

9. Kesimpulan dan saran 

Menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisis. Dan memberi saran 

untuk lanjutan dari penelitian ini. 

 

3.2. Diagram Alir Penelitian 

Adapun metodelogi penelitian yang digunakan adalah mengikuti diagram alir 

berikut :  
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Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian 

 

 

 

Mulai

Studi literatur

Pengamatan visual kegagalan pada safety joint

Hipotesis kegagalan safety joint

Pengujian safety joint 

Pengolahan data, analisis, dan pembahasan dalam penulisan laporan

Kesimpulan dan saran
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Tidak

Pengamatan Visual Analisa Tegangan Pengujian Kekerasan Pengujian Mikrografi

Ada Kegagalan ? Ada Kegagalan ?Ada Kegagalan ?Ada Kegagalan ?

Tidak
Tidak

Tidak
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3.3. Peralatan yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan untuk pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Mesin Amplas (Centrifugal sand and paper machine) 

Centrifugal sand and paper mechine digunakan untuk menghaluskan permukaan 

yang akan diuji kekerasan maupun metalografi. Penggunaan mesin ini dilakukan di 

Laboratorium Metfis Teknik Undip. Gambar 3.2 adalah gambar dari mesin amplas 

(Centrifugal sand and paper machine). 

 

 

Gambar 3.2 Mesin amplas (Laboratorium Metfis Undip) 

 

2. Alat Uji Kekerasan Rockwell 

Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui harga kekerasan benda uji pada 

beberapa bagian sehingga akan diketahui distribusi kekerasan dari benda uji tersebut. 

Pengujian kekerasan pada penelitian ini adalah menggunakan uji kekerasan Rockwell, 

tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui nilai kekerasan material pada 

masing-masing bagian Alat yang digunakan adalah Rockwell tester.  

Pengujian kekerasan sistem Rockwell juga berdasarkan atas kedalaman penetrasi, 

namun dalam perhitungan yang digunakan adalah diameter bekas penetrasi. Penetrator 

yang digunakan berbentuk bola baja dengan ukuran penetrator 1/16” dengan 

pembebanan 100 kg dan balok standar 93,8 kg. Bekas injakan penetrator diamati 

dengan menggunakan mikroskop untuk diukur panjang diagonal rata-rata injakan 
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penetrator. Pengambilan sampel uji dan pengujiannya dilakukan di Laboratorium Metfis  

Undip Semarang. 

 

 

Gambar 3.3 Alat uji kekerasan Rockwell (Laboratorium Metfis  Undip) 

 

3. Mikroskop optik dan kamera 

Mikroskop digunakan untuk mengamati struktur mikro dari spesimen dan 

kemudian mengambil foto setelah mendapatkan gambar yang diinginkan menggunakan 

kamera yang dilakukan di Laboratorium Metfis Undip.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Mikroskop dan kamera (Laboratorium Metfis Undip) 
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4. Alat uji komposisi 

Alat uji komposisi yang digunakan adalah spektrometer di Politeknik Manufaktur 

Ceper, Klaten. 

 

 

Gambar 3.5 Spektrometer (Politeknik Manufaktur Ceper) 

 

5. Bahan dan Alat bantu lainnya 

Bahan uji yang digunakan dalam pengujian adalah Safety Jointpada purifier kapal. 

Safety Joint digunakan untuk menghubungkan motor dengan pufier pada kapal. Pada 

gambar 3.6 diperlihatkan gambar Safety Joint pada purifier di kapal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Benda uji 

Pembuatan Spesimen Uji 

1. Memotong bagian Safety Joint yang mengalami kegagalan dan kemudian 

membelah menjadi dia bagian. Ini dimaksudkan agar bagian yang dicarburizing 



24 
 

dapat terlihat pada saat pemotretan struktur. Bagian yang telah dipotong dan 

dibelah kemudian di mounting agar memudahkan waktu pengampelasan. 

Potongan bagian Safety Joint ditunjukkan pada gambar 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Potongan Safety Joint 

 

3.4. Pengujian Benda Uji 

3.4.1. Pengamatan Visual 

Pengamatan secara visual dilakukan dengan jalan mengamati kerusakan pada 

Safety Joint secara langsung. Pengamatan ini dilakukan dengan membersihkan bagian 

yang terjadi kerusakan. Gambar 3.8 menunjukkan bagian Safety Joint yang mengalami 

kerusakan dan diamati secara visual.  

 

 

 

 

        

            fracture 

 

Gambar 3.8 Safety Joint yang mengalami kegagalan 
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3.4.2. Pengujian Mikrografi 

Pengujian dilaukan di Laboratorium di Laboratorium Metalurgi Fisik 

Universitas Diponegoro.  

 

Gambar 3.9  Alat uji metalografi (Laboratorium Metfis Undip) 

Langkah – langkah pengujian Metalografi adalah sebagai berikut : 

1. Pemotongan (sectioning) 

Pemotongan dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditentukan untuk membuat 

material dengan ukuran tertentu.  

2. Pemegangan (mounting) 

Material yang sudah dipotong dan dipilih bagian yang akan diperiksa dan akan 

dikerjakan pada proses selanjutnya dilakukan pembuatan pemegang (mounting). 

Biasanya menggunakan resin. 

3. Pengamplasan (grinding) 

Tahap ini dilakukan dengan menghaluskan permukaan yang ditujukan untuk 

menghilangkan kerak pada permukaan specimen sampai didapatkan permukaan 

halus, amplas paper yang sering digunakan, ukurannya 240, 800, 1000, 1500.  

4. Pemolesan (polishing) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan specimen yang rata dan 

mengkilap, tidak boleh ada goresan selama pengujian. Tahap ini menggunakan 

kain beludru dan autosol. 
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5. Pengetsaan (etching) 

Pada permukaan logam yang telah dipoles akan didapatkan permukaan yang 

halus dan mengkilap seperti cermin. Kemudian permukaan tersebut diberi zat 

kimia tertentu (nital 4%.) dengan cara mencelupkan atau mengolesi dengan kain 

selama beberapa detik.  

6. Pemotretan 

Dimaksudkan untuk mendapatkan gambar dari struktur kristal yang dimaksud. 

Untuk mendapatkan foto mikrografi yang tajam, variabel berikut harus 

terkontrol yaitu penghilangan getaran, pelurusan pencahayaan, penyesuaian 

warna cahaya, kejernihan objek, penyesuaian daerah pengamatan dan lubang 

diagram serta kecepatan fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10  Diagram Alir Uji Metalografi 
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3.4.3. Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan menggunakan metode kekerasan Rockwell dimana 

dalam metode ini penetrator ditekan dalam benda uji. Harga kekerasan didapat dari 

perbedaan kedalaman dari beban mayor dan minor. Jadi nilai kekerasan didasarkan pada 

kedalaman bekas penekanan. Metode ini sangat cepat dan cocok untuk pengujian 

massal. Karena hasilnya dapat secara langsung dibaca pada jarum penunjuk, maka 

metode ini sangat efektif untuk pengetesan massal.  

Mula-mula diberikan beban kecil sebesar 10kgf untuk menghilangkan gaya tolak. 

Hal ini untuk memperkecil kecenderungan terjadinya penumbukan keatas atau 

penurunan yang disebabkan oleh indentor. Kemudian diberikan beban yang besar 

sebagai beban utama, secara otomatis kedalaman bekas penekanan akan terekam pada 

”gauge” penunjuk yang menyatakan angka kekerasannya.Penunjuk itu terdiri 100 

bagian  mempunyai penekan sebesar 0.00008 inch. Bila penekanan kedalaman 

masuknya identor pada benda uji satu strip, berati kekerasan bahan  tersebut sangat 

tinggi. 

Pengujian kekerasan Rockwell didasarkan pada kedalaman masuknya penekan 

benda uji. Makin keras benda yang akan diuji, makin dangkal masuknya penekan 

tersebut. Sebaliknya semakin dalam masuknya penekan tersebut, berarti benda uji 

makin lunak . 

Cara Rockwell disukai karena dapat dengan cepat mengetahui harga kekerasan 

suatu material tanpa menghitung seperti cara brinell dan Rockwell. Nilai kekerasan 

dapat langsung dibaca setelah beban utama dihilangkan, dimana beban awa l masih 

menekan benda tersebut. 

Uji kekerasan Rockwell mempunyai kemampuan ulang (reproduciable), namun 

perlu diperhatikan: 

1. Penekan dan landasan harus bersih dan terpasang dengan baik  

2. Permukaan yang diuji harus bersih, kering, halus, dan bebas dari  pengotor     

3. Permukaan harus datar dan tegak lurus terhadap penekan 
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4. Menguji permukaan silinder memberikan hasil pembacaan yang rendah. 

Pengukuran pada permukaan silinder memerlukan koreksi dimana data-data 

koreksinya secara teoritis dan empiris telah dipublikasikan 

5. Jarak antara satu pengujian dengan pengujian berikutnya harus 3-5 kali diameter 

bekas penekan. 

6. Kecepatan pembebanan harus sama dengan waktu pemberian beban, baik untuk 

pengujian pertama maupun selanjutnya,  

7. Tebal benda uji harus sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gembung pada 

permukaan dibaliknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Alat Uji Kekerasan Rockwell dan Proses Pengujian Rockwell [5] 
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Gambar 3.12 Proses pengukuran nilai kekerasan Rockwell [5] 

 

Tabel 3.1  Keterangan Gambar [5] 

No 
Simbol 

Keterangan 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

- 

 

- 

Fo  

F1 

F 

 

-  

-  

e    

 

HR                   

- Sudut puncak intan 120o  atau 1/16 in ( B ) 

- Radius kelengkungan sudut puncak 0,2 mm 

- Beban awal 10 kg 

- Beban tambahan 140 kg ( C ) 

- Diameter bola ( 1,587 mm)  

- Beban total 150 kg ( C ) 

- Beban total 100 kg ( B ) 

- Kedalaman akibat beban awal 

- Peningkatan kedalaman akibat beban tambahan 

- Peningkatan kedalaman permanen akibat beban 

tambahan dihilangkan dinyatakan satuan 0,2 mm 

- Kekerasan Rockwell 

C = 100 – e ( HRc ) 

- Kekerasan Rockwell 

C = 100 – e (HRB ) 
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Benda penekan pertama-tama ditekan dengan gaya awal Fo ke dalam bahan. Ini 

adalah kedudukan awal dari pengukuran kekerasan, dimana jarum alat pengukur dengan 

pemutaran pelat penunjukan , ditempatkan pada 130 (untuk peluru baja) atau 100 (untuk 

kerucut intan). Selanjutnya setelah itu benda penekan ditekan dengan gaya utama F1 ke 

dalam bahan. Jarum alat pengukur dengan demikian akan berputar kembali pada 

pembagian skala. Setelah gaya utama F1 dibebaskan bahan akan memegas kembali 

untuk sebagian. Maka jarum alat pengukur akan memutar kembali dan akhirnya 

berhenti pada angka, yang menunjukkan nilai kekerasan Rockwell. Angka ini 

menunjukkan perbedaan dari kedudukan awal (130 atau 100) dan pembesaran 

kedalaman bekas tekan e. 

Dalam pengujian kekerasan Rockwell diperlukan keterangan mengenai kombinasi 

yang digunakan . Hal ini dilakukan dengan cara memberikan awalan huruf pada angka 

kekerasan yang menunjukan kombinasi beban dan penumbuk tertentu untuk skala beban 

yang digunakan.  

Tabel 3.2 Skala kekerasan Rockwell [5] 

 

Skala 

Beban 

mayor (kg) 

Tipe identor Tipe material uji 

A 60 1/16” bola intan 

kerucut 

Sangat keras, tungsten, 

karbida 

B 100 1/16” bola Kekerasan sedang, baja 

karbon rendah dan sedang, 

kuningan, perunggu 

C 150 Intan kerucut Baja keras, paduan yang 

dikeraskan, baja hasil 

tempering 

 

D 100 1/8” bola Besi cor, paduan alumunium, 

magnesium yg dianeeling 

E 100 Intan kerucut Baja kawakan 
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F 60 1/16” bola Kuningan yang dianneling 

dan tembaga 

G 150 1/8” bola Tembaga, berilium, phospor, 

perunggu 

H 60 1/8” bola Pelat alumunium, timah 

K 150 ¼” bola Besi cor, paduan alumunium, 

timah 

L 60 1/4:” bola Plastik, logam lunak 

M 

 

100 ¼” bola Plastik dan logam unak 

R 60 ¼” bola Plastik,logam lunak 

S 100 ½” bola Plastik, logam lunak 

V 150 ½” bola Plastik, logam lunak 

 

Langkah pengujian kekerasan Rockwell adalah : 

a. Benda uji yang telah dipotong, disiapkan untuk dilakukan uji kekerasan.  

b. Benda uji diletakkan pada landasan yang sesuai.  

c. Meletakkan penetrator pada benda uji.  

d. Memberikan pembebanan sebesar 25 g.  

e. Menunggu saat pembebanan selama kira-kira 15 detik. 

f. Mengangkat pembebanan dari permukaan bahan.  

g. Melihat hasil uji kekerasan yang ditampilkan pada layar monitor..  

h. Mengulangi pengujian seperti langkah- langkah diatas sebanyak 10 kali pada 

tempat yang berbeda-beda. 

i. Jarak tiap titik adalah 200 μm 
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Gambar 3.13 Arah pengujian Safety Joint pada motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Arah pengujian Safety Joint pada impeller mesin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


