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A. KENALI DEFINISI BERIKUT INI AGAR TIDAK SALAH KAPRAH..!!! 
 

1. Mineral adalah suatu bahan yang banyak terdapat di dalam bumi, yang 
mempunyai bentuk dan ciri-ciri khusus serta mempunyai susunan kimia 
yang tetap.  

2. Batu-batuan merupakan gabungan antara dua macam atau lebih mineral-
mineral dan tidak mempunyai susunan kimia yang tetap. 

3. Bijih ialah mineral atau batu-batuan yang mengandung satu macam atau 
beberapa macam logam dalam prosentase yang cukup banyak untuk 
dijadikan bahan tambang. 

4. Besi (Fe) merupakan logam murni, sedangkan Besi Kasar merupakan hasil 
olahan bijih besi

5. Baja merupakan logam dari hasil olahan besi kasar dengan kadar karbon 
yang telah diturunkan dalam kisaran 0,2 – 2 % C . 

. Besi kasar masih banyak mengandung unsur-unsur yang 
tidak cocok untuk bahan konstruksi, misalnya zat arang (karbon) yang terlalu 
tinggi, fosfor, belerang, silisium dan sebagainya. 

 
B. PROSES PRODUKSI BAJA 

Untuk menurunkan kadar karbon dan unsur tambahan lainnya dari besi kasar 
digunakan dengan cara sebagai berikut. 
1. Proses Konvertor : 

a. Proses Bessemer untuk besi kasar dengan kadar fosfor yang rendah. 
b. Proses Thomas untuk besi kasar dengan kadar fosfor yang tinggi. 
c. Proses Oksi. 

2. Proses Martin (dapur Siemen Martin) : 
a. Proses Martin asam untuk besi kasar dengan kadar fosfor rendah. 
b. Proses Martin basa untuk besi kasar dengan kadar fosfor tinggi. 

3. Dapur Listrik untuk baja Campuran : 
a. Dapur listrik busur cahaya. 
b. Dapur listrik induksi. 

 
1) Proses Bessemer 

Konvertor Bessemer adalah sebuah bejana baja dengan lapisan batu tahan api 
yang bersifat asam (ex : kuarsa fluorit). Dibagian atasnya terbuka sedangkan 
pada bagian bawahnya terdapat sejumlah lubang-lubang untuk saluran udara.  
Input : Korvertor Bessemer diisi dengan besi kasar kelabu yang banyak 
mengandung silisium.  
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Proses : Proses Bessemer juga disebut proses asam karena muatannya bersifat 
asam dan batu tahan apinya juga bersifat asam. Apabila digunakan muatan yang 
bersifat basa lapisan batu itu akan rusak akibat reaksi penggaraman. 
Output : Hasil dari konvertor Bessemer disebut baja Bessemer yang banyak 
digunakan untuk bahan konstruksi.  
 

2) Proses Thomas 
Input : Muatan konvertor Thomas adalah besi kasar putih yang banyak 
mengandung fosfor. 
Proses : Konvertor Thomas juga disebut konvertor basa dan prosesnya adalah 
proses basa, sebab batu tahan apinya bersifat basa (ex : batu kapur dolomit) serta 
digunakan untuk mengolah besi kasar yang bersifat basa.  
Output : Hasil proses yang keluar dari konvertor Thomas disebut baja Thomas 
yang biasa digunakan sebagai bahan konstruksi dan pelat ketel. 
 

3) Proses Oksi 
Input : Proses konvertor menggunakan bahan besi kasar yang mempunyai 
komposisi kurang baik apabila dikerjakan dengan konvertor Bessemer maupun 
Thomas.  
Proses : Zat asam murni dihembuskan di atas cairan dan kedalam cairan besi, 
sehingga karbon, silisium, mangan dan sebagainya terbakar. Hasil pembakaran 
unsur-unsur tersebut tertampung dalam bahan tambah batu kapur, menjadi 
terak dan terapung. Proses ini sangat baik karena pengaruh buruk dari unsur 
udara tidak ada. 
Output : Hasil akhir dari proses ini adalah baja oksi, digunakan sebagai bahan 
pembuatan konstruksi dan komponen-komponen mesin, seperti : poros, baut, 
pasak, batang penggerak dan lain-lainnya. 

 
4) Proses Martin 

Pada proses martin dapur terdiri atas satu tungku untuk bahan yang dicairkan 
dan biasanya menggunakan empat ruangan sebagai pemanas gas dan udara.  
Input : Pada proses ini digunakan muatan besi bekas yang dicampur dengan besi  
kasar sehingga dapat menghasilkan baja dengan kualitas yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan baja Bessemer maupun Thomas. 
Proses : Proses Martin dapat bersifat asam atau basa tergantung dari besi 
kasarnya mengandung fosfor sedikit atau banyak. (a) Proses Martin asam terjadi 
apabila mengolah besi kasar yang bersifat asam atau mengandung fosfor rendah 
dan sebaliknya (b) Proses Martin basa apabila muatannya bersifat basa dan 
mengandung fosfor yang tinggi. 
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Output : Hasil akhir dari proses Martin disebut baja Martin. Baja ini bermutu 
baik karena komposisinya dapat diatur dan ditentukan dengan teliti pada proses 
yang berlangsung agak lama. 
Referensi tambahan : pelajari Proses Hoecsch, Proses Bertrand Thield, Proses 
Dupleks, dan Proses Thalbot. 
 

5) Dapur busur cahaya 
Dapur ini berdasarkan prinsip panas yang memancar dari busur api, dapur ini 
juga dikenal dengan sebutan dapur busur nyala api. Dapur ini merupakan suatu 
tungku yang bagian atasnya digantungkan dua batang arang sebagai elektroda 
pada arus bolak-balik atau dengan tiga buah elektroda arang yang dialirkan arus 
putar (eddy current).  
Sudah mengerti arus AC (alternating current) dan DC (dirrect current) dan 
mungkin belum mengerti arus putar?? 
 
 
 
 
Dapur Stassano : Busur api terjadi antara tiga ujung elektroda arang yang berada 
di atas baja yang dilebur melalui ujung elektroda itu dengan arus putar.  
Dapur Girod : Arus bolak balik mengalir melalui satu elektroda yang 
membentuk busur api di antara kutub dan baja cair selanjutnya dikeluarkan 
melalui enam buah elektroda baja yang didinginkan dengan air ke dasar tungku. 
Dapur Heroult

6) Dapur induksi 

 : Menggunakan dua elektroda arang dengan arus bolak balik dan 
dapat juga menggunakan tiga buah elektroda pada arus putar.Arus listrik 
membentuk busur nyala dari elektroda kepada cairan dan kembali dari cairan ke 
elektroda lainnya. 
 

Dapur induksi dapat dibedakan atas dapur induksi frekuensi rendah dan dapur 
induksi frekuensi tinggi. Pada dapur induksi dibangkitkan suatu arus induksi 
dalam cairan baja sehingga menimbulkan panas dalam cairan baja itu sendiri 
sedangkan dinding dapurnya hanya menerima pengaruh listrik yang kecil saja. 
Dapur induksi frekuensi rendah : Menggunakan prinsip transformator. Dapur ini 
berupa saluran keliling teras dari baja yang beserta isinya  dipandang sebagai 
gulungan sekunder transformator yang dihubungkan singkat, akibat hubungan 
singkat tersebut di dalam dapur mengalir suatu aliran listrik yang besar dan 
membangkitkan panas yang tinggi. Akibatnya isi dapur mencair dan campuran-
campuran tambahan dioksidasikan. 

Arus putar (eddy current) merupakan arus induksi di dalam konduktor yang terjadi 
karena konduktor bergerak di dalam medan magnet yang tidak seragam/ berada di 

daerah yang medan magnetnya berubah-ubah. 
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Dapur induksi frekuensi tinggi

C. HASIL PRODUKSI BAJA 

 : Dapur ini terdiri atas suatu kuali yang diberi 
kumparan besar di sekelilingnya. Apabila dalam kumparan dialirkan arus bolak-
balik maka terjadilah arus putar didalam isi dapur. Arus ini merupakan aliran 
listrik hubungan singkat dan panas yang dibangkitkan sangat tinggi sehingga 
mencairkan isi dapur dan campuran tambahan yang lain serta 
mengkoksidasikannya. 
Output : Hasil akhir dari dapur listrik disebut baja elektro yang bermutu sangat 
baik untuk digunakan sebagai alat perkakas misalnya pahat, alat tumbuk dan 
lain-lainnya. 

 

 

Gambar 1 : Skema olahan baja 
 
Besi dan baja mempunyai kandungan unsur utama yang sama yaitu Fe, 

hanya kadar karbonlah yang membedakan besi dan baja. Gambar 1 merupakan 
skema olahan baja, sedangkan penjelasan klasifikasi baja adalah sebagai: 

 
1. Baja Karbon (carbon steel), dibagi menjadi tiga yaitu; 

a. Baja karbon rendah (low carbon steel) – machine, machinery dan mild steel - 
0,05 % – 0,30% C. 
Sifatnya mudah ditempa dan mudah di mesin

bridges, buildings. 

.  
Penggunaan : 
0,05 % – 0,20 % C : automobile bodies, buildings, pipes, chains (rantai), rivets 
(paku keling), screws (sekrup), nails (paku). 
0,20 % – 0,30 % C : gears (roda gigi), shafts (poros), bolts (baut), forgings, 
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b. Baja karbon menengah (medium carbon steel) 

c. Baja karbon tinggi (high carbon steel) – tool steel 

Kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon rendah. Sifatnya sulit untuk 
dibengkokkan, dilas, dipotong.  
Penggunaan: 
0,30 % – 0,40 % C : connecting rods (penghubung batang/kabel), crank pins 
(pin engkol), axles (as roda). 
0,40 % – 0,50 % C : car axles(as roda mobil), crankshafts, rails (rel), boilers, 
auger bits, screwdrivers (obeng). 
0,50 % – 0,60 % C : hammers dan sledges (kereta luncur). 

2. Baja Paduan (Alloy Steel) 

Sifatnya sulit dibengkokkan, dilas dan dipotong. Kandungan 0,60 % – 
1,50 % C 
Penggunaan : 
Screw drivers, blacksmiths hummers, tables knives, screws, hammers, vise 
jaws,knives, drills. tools for turning brass and wood, reamers, tools for turning 
hard metals, saws for cutting steel, wire drawing dies, fine cutters. 
 

Sebutan baja karbon berlaku untuk baja yang mengandung unsur 
bukan hanya besi (Fe) dengan persentase maksimum karbon (C) 1,7 %, 
mangan (Mn)1,65 %, silikon (Si) 0,6 % dan tembaga (Cu) 0,6 %. Karbon dan 
mangan adalah unsur utama untuk menaikkan kekuatan besi murni. 
Penambahan karbon akan menaikkan tegangan leleh, tetapi mengurangi 
daktilitas (ductility), sehingga lebih sukar dilas.  

 

Baja paduan yang diklasifikasikan menurut kadar paduannya dibagi menjadi:  
a) Low alloy steel, jika elemen paduannya ≤ 2,5 %  
b) Medium alloy steel, jika elemen paduannya 2,5 – 10 %  
c) High alloy steel, jika elemen paduannya > 10 % 

 
Selain itu baja paduan dibagi menjadi dua golongan yaitu baja campuran 
khusus (special alloy steel) dan high speed steel.  
a) Baja Paduan Khusus (special alloy steel) 

Baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, 
chromium, manganese, molybdenum, tungsten dan vanadium. Dengan 
menambahkan logam tersebut ke dalam baja maka baja paduan tersebut akan 
merubah sifat-sifat mekanik dan kimianya seperti menjadi lebih keras, kuat 
dan ulet bila dibandingkan terhadap baja karbon (carbon steel). 
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b) High Speed Steel (HSS) - Self Hardening Steel 
Kandungan karbon : 0,70 % - 1,50 %. Penggunaannya untuk membuat 

alat-alat potong seperti drills, reamers, countersinks, lathe tool bits dan milling 
cutters. Disebut High Speed Steel karena alat potong yang dibuat dengan 
material tersebut dapat dioperasikan dua kali lebih cepat dibanding dengan 
carbon steel.  
 

3. Baja Tahan Karat (Stainless Steel) 
Baja tahan karat ini tahan temperatur rendah maupun tinggi, memiliki 

kekuatan besar dengan massa yang kecil, keras, liat, densitasnya besar dan  
permukaannya tahan aus. 
Sifat khususnya adalah : 
a. Tahan terhadap oksidasi  
b. Kuat dan dapat ditempa  
c. Mudah dibersihkan  
d. Mengkilat dan tampak menarik  
e. Memiliki daya tahan yang baik terhadap panas, karat dan 

goresan/gesekan  
 

4. High Strength Low Alloy Steel (HSLA) 
Sifat dari HSLA adalah memiliki tensile strength yang tinggi, anti bocor, 

tahan terhadap abrasi, mudah dibentuk, tahan terhadap korosi, ulet, sifat 
mampu mesin yang baik dan sifat mampu las yang tinggi (weld ability).  

Baja ini diperoleh dari baja karbon dengan menambah unsur paduan 
seperti chrom, columbium, tembaga, mangan molybdenum, nikel, fosfor, 
vanadium atau zirconimum. Sementara baja karbon mendapatkan kekuatan 
dengan menaikkan kandungan karbon. Tegangan lelehnya berkisar antara 40 
ksi dan 70 ksi (275 Mpa dan 480 Mpa). Yang termasuk baja paduan rendah 
kekuatan tinggi ini adalah A242, A441, A572, A558, A606, A618 dan A709. 

 
5. Baja Perkakas (Tool Steel) 

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh baja perkakas adalah tahan pakai, 
tajam atau mudah diasah, tahan panas, kuat dan ulet. Baja perkakas (tool steel), 
mengandung karbon lebih dari 0,7 % C, beberapa jenisnya adalah : 
a. Later hardening atau carbon tool steel  
b. Cool work tool steel,  
c. Hot Work Steel (tipe H)  
d. High speed steel (tipe T dan M)  
e. Campuran carbon-tungsten (tipe F)  
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 Kelompok dari tool steel berdasarkan unsur paduan dan proses pengerjaan 
panas yang  diberikan antara lain: 

• Later hardening atau carbon tool steel (ditandai dengan tipe W oleh AISI), 
Shock resisting (Tipe S), memiliki sifat kuat dan ulet dan tahan terhadap 
beban kejut dan repeat loading. Banyak dipakai untuk pahat, palu dan 
pisau.  

• Cool work tool steel, diperoleh dengan proses hardening dengan 
pendinginan yang berbeda-beda. Tipe O dijelaskan dengan mendinginkan 
pada minyak sedangkan tipe A dan D didinginkan  di udara. 

• Hot Work Steel (tipe H), mula-mula dipanaskan hingga (300 – 500) ºC dan 
didinginkan perlahan-lahan, karena baja ini banyak mengandung 
tungsten dan molybdenum sehingga sifatnya keras.  

• High speed steel (tipe T dan M), merupakan hasil paduan baja dengan 
tungsten dan molybdenum tanpa dilunakkan. Dengan sifatnya yang tidak 
mudah tumpul dan tahan panas tetapi tidak tahan kejut.  

• Campuran carbon-tungsten (tipe F), sifatnya adalah keras tapi tidak tahan 
aus dan tidak cocok untuk beban dinamis serta untuk pemakaian pada 
temperatur tinggi  

 
6. Baja Ringan 

Sifat-sifat yang harus Baja ringan adalah baja canai dingin dengan 
kualitas tinggi yang bersifat ringan dan tipis namun kekuatannya tidak kalah 
dengan baja konvensional. Baja ringan memiliki tegangan tarik tinggi (G550). 
Baja G550 berarti baja memiliki kuat tarik 550 MPa (Mega pascal). Baja ringan 
adalah Baja High Tensile G-550 (Minimum Yeild Strength 5500 kg/cm2) dengan 
standar bahan ASTM A792, JIS G3302, SGC 570. Untuk melindungi material 
baja mutu tinggi dari korosi, harus diberikan lapisan pelindung (coating) 
secara memadai. Berbagai metode untuk memberikan lapisan pelindung 
guna mencegah korosi pada baja mutu tinggi telah dikembangkan. Jenis 
coating pada baja ringan yang beredar dipasaran adalah Galvanized, Galvalume, 
atau sering juga disebut sebagai zincalume dan sebuah produsen 
mengeluarkan produk baja ringan dengan menambahkan magnesium yang 
kemudian dikenal dengan ZAM, dikembangkan sejak 1985, menggunakan 
lapisan pelindung yang terdiri dari zinc, aluminium, dan magnesium. 

 

 

 

 

http://www.kangtoyo.co.nr/�


MATERI TENGAH SEMESTER KE - I /SEM 1 Dosen : Sutoyo, M.Eng. 

LOGAM BAJA 
 

Materi dapat diakses dari  www.kangtoyo.co.nr  
 

D. SIFAT MEKANIK BAJA 

Untuk mengetahui sifat mekanik baja dilakukan pengujian tarik terhadap 
benda uji (Gambar 2), dengan memberikan gaya tarikan sampai benda uji menjadi 
putus. Tegangan adalah persamaan gaya dibagi luas penampang, (P/A), dan 
regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang benda 
uji, (∆L/L), dan hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 2 : (a)Benda uji, dengan uji tarik, (b) dan (c) bersifat liat (ductile),(d) bersifat 
rapuh/getas (brittle). 

 
Gambar 3 adalah hasil uji tarik dari suatu benda uji baja yang dilakukan 

hingga benda uji mengalami putus/runtuh, sedangkan Gambar 4 menunjukkan 
perilaku benda uji sampai dengan regangan 2% yang diperbesar. 
Titik-titik penting dalam kurva tegangan-regangan adalah sebagai berikut, 

fp  = batas proporsional. 
fe  = batas elastis. 
fy u, fy = tegangan leleh atas dan bawah. 
fu  = tegangan ultimate. 
sh  = regangan saat mulai terjadi strain-hardening (penguatan regangan). 
 
Titik-titik ini membagi kurva tegangan-regangan menjadi beberapa daerah, 
yaitu : 
a. Daerah linear antara titik 0 dan fp, pada daerah ini berlaku Hukum Hooke, 

 
dimana,  f  = P/A = tegangan.  

   = ∆L / L = regangan. 
 E = f /  = Young modulus = modulus elastisitas. 
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Gambar 3 : Kurva tegangan – regangan 

 
Gambar 4 : Bagian kurva yang diperbesar,  = 0,2% merupakan regangan permanen. 

b. Daerah elastis dari 0 sampai fe, yaitu apabila beban yang bekeja pada 
benda uji dihilangkan maka benda uji akan kembali kebentuk semula 
(masih elastis). 

c. Daerah plastis dibatasi dari fe sampai dengan regangan 2% (0,02), daerah 
dimana dengan tegangan yang hampir konstan mengalami regangan yang 
besar. Metode perencanaan plastis menggunakan daerah ini untuk 
menentukan kekuatan plastis. Daerah ini juga menunjukkan tingkat 
daktilitas dari material baja. 

d. Daerah antara regangan sh sampai pada daerah dimana benda uji sudah 
putus dinamai daerah penguatan regangan (strain hardening). Sesudah 
melewati daerah plastis tegangan kemudian naik kembali namun dengan 
regangan yang lebih besar, sampai pada puncaknya dimana terdapat 
tegangan ultimate (fu), sesudah itu terjadi penurunan tegangan namun 
regangan terus bertambah, sampai kemudian benda uji menjadi putus. 
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Sifat mekanik beberapa jenis baja dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut; 
Tabel 1 : Sifat Mekanik Beberapa Jenis Baja. 

 
Sifat-sifat mekanis lainnya baja struktural untuk maksud perencanaan 

ditetapkan (SNI 03- 1729-2002) sebagai berikut: 
Modulus elastisitas  : E = 200.000 MPa 
Modulus geser  : G = 80.000 MPa 
Nisbah poisson  : μ = 0,3 
Yield point    : Y = 205 – 1725 MPa 
Koefisien pemuaian  : α = 12 x 10-6 / o

E. KELIATAN DAN KEKENYALAN BAJA 

C 
 

Keliatan (toughness) dan kekenyalan (resilience) suatu bahan adalah 
kemampuan bahan tersebut menyerap energy mekanis sebelum bahan tersebut 
hancur. Kekenyalan berhubungan dengan penyerapan energi elastis suatu bahan, 
adalah jumlah energi elastis yang dapat diserap oleh satu satuan volume bahan 
yang dibebani tarikan, besarnya sama dengan luas bidang di bawah diagram 
tegangan-regangan sampai tegangan leleh, disebut juga modulus 
kenyal. Keliatan

 

 berhubungan energi total, baik elastis maupun inelastis, yang 
dapat diserap oleh satu satuan volume bahan sebelum patah/putus. Untuk 
tarikan uniaksial (satu sumbu), keliatan sama dengan luas bidang di bawah 
kurva tegangan-regangan tarik sampai titik patah, disebut juga modulus keliatan. 
Sebagai contoh, harga kekenyalan dan keliatan diberikan dalam Tabel 2 berikut : 

Tabel 2 : Harga kekenyalan dan keliatan baja. 
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F. KELAKUAN BAJA PADA SUHU TINGGI 

Perencanaan struktur yang hanya berada pada suhu atmosfir jarang meninjau 
kelakuan baja pada suhu tinggi. Pengetahuan tentang kelakuan ini diperlukan 
dalam menentukan prosedur pengelasan dan pengaruh kebakaran. (Nasution, 
2011) 

Bila suhu melampaui 93 °C, kurva tegangan-regangan mulai menjadi tak 
linear dan secara bertahap titik leleh yang jelas menghilang. Modulus elastisitas, 
kekuatan leleh, dan kekuatan tarik akan menurun bila suhu naik. Pada suhu 
antara 430 dan 540 °C terjadi laju penurunan maksimum. Baja dengan persentase 
karbon yang tinggi, seperti A36 A440 Menunjukkan pelapukan regangan (strain 
aging), pada suhu 150 sampai 370 °C. Pelapukan regangan mengakibatkan 
turunnya daktilitas. 

Penurunan modulus elastisitas tidak terlalu besar pada suhu sampai 540 °C, 
setelah itu modulus elastisitas akan menurtm dengan cepat. Yang lebih penting, 
bila suhu mencapai 260 sampai 320 °C deformasi pada baja akan membesar 
sebanding dengan lamanya waktu pembebanan, fenomena ini dikenal sebagai 
"rangkak" (creep).  

 
G. REFERENSI TAMBAHAN 
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