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Dosen Pembimbing : Fahmi Mubarok, ST, MSc, PhD 

 

ABSTRAK 
 Salah satu tindakan yang umum dilakukan dokter ortopedi 
untuk mengatasi kasus fraktur tulang adalah dengan memasang 

implant tulang untuk mengembalikan posisi tulang pada kondisi 

anatomisnya. Salah satu material implan tulang yang banyak 

digunakan adalah austenitic stainless steel tipe AISI 316L sesuai 
standar ASTM F138.  AISI 316L merupakan material yang 

memiliki sifat mekanik yang baik dan memiliki sifat 

biokompabilitas tinggi. 
 Implan tulang AISI 316L yang diproduksi oleh industri 

dalam negeri umumnya dibuat dengan metode wax investment 

casting. Walaupun secara sifat mekanik telah memenuhi ASTM 
F138, namun jika dibandingkan dengan implant impor dari 

Amerika atau Eropa, maka nilai kekuatan dan kekerasannya masih 

lebih rendah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan sifat mekanik khususnya di kekerasan implan lokal 
dengan melakukan modifikasi struktur mikro melalui proses cold 

rolling dilanjutkan dengan thermal cycling. Proses ini bertujuan 

untuk memodifikasi butiran dari AISI 316L agar menjadi lebih 
kecil d melalui mekanisme rekristalisasi butiran baru. 

 Hasil penelitan menunjukkan bahwa perlakuan thermal 

cycling pada temperatur 950ᴼ C dengan 50% derajat reduksi cold-
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rolling dan waktu penahanan 30 detik material AISI 316L memiliki 

nilai kekerasan yang paling tinggi yaitu 351,5 HV2. Sampel dengan 

waktu penahanan menunjukkan pengintian butiran baru dengan 

ukuran kecil yaitu 19,8 µm. 
 Waktu penahana lain yaitu 10, 60 dan 120 detik 

menujukkan nilai kekerasan yang lebih rendah. Hal ini terjadi 

karena pada waktu 10 detik, butiran baru yang terbentuk akibat 
rekristalisasi belum begitu banyak sementara saat waktu penahana 

60 dan 120 detik telah terjadi proses pertumbuhan butir (grain 

growth). 
 

Kata Kunci: implant stainless steel 316L, investment casting, 

cold rolling, termal cycling.  
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ABSTRACT 
 One of the most common procedures for orthopedic 

doctors to treat bone fractures is to place a bone implant to restore 
the bone to its anatomical condition. One of the most widely used 

bone implant materials is austenitic stainless-steel type AISI 316L 

according to ASTM F138 standards. AISI 316L is a material that 
has good mechanical properties and has high biocompatibility 

properties. 

Domestic industry AISI 316L bone implants are generally 

made using the investment casting wax method. Although the 
mechanical properties meet ASTM F138, when compared to 

imported implants from America or Europe, the strength and 

hardness values are still lower. This research was conducted with 
the aim of improving the mechanical properties, especially in local 

implant hardness by modifying the microstructure through cold 

rolling followed by thermal cycling. This process aims to modify 
the granules of AISI 316L to become smaller d through a new 

granular recrystallization mechanism. 

The results showed that the thermal cycling treatment at a 

temperature of 950ᴼ C with 50% degree of cold-rolling reduction 
and a holding time of 30 seconds of AISI 316L material had the 
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highest hardness value, namely 351.5 HV2. The sample with the 

hold time showed a new nucleus with a small size of 19.8 µm. 

Other holding times, namely 10, 60 and 120 seconds, show 

lower hardness values. This happens because in 10 seconds, there 
are not many new grains formed due to recrystallization, while 

during the holding time of 60 and 120 seconds, grain growth has 

occurred. 
 

Keywords: 316L stainless steel implant, investment casting, cold 

rolling, thermal cycling. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Patah tulang atau fraktur merupakan suatu kondisi dimana 

terjadi diskontinuitas tulang. Penyebab terbanyak patah tulang 

adalah kecelakaan, baik itu kecelakaan kerja, kecelakaan  lalu 

lintas dan sebagainya Menurut Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia 2011, dan pada Survei Riset Kesehatan Dasar dari 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013 dan 

2018 menunjukkan bahwa kondisi cedera yang menyebabkan 
patah tulang atau fraktur semakin bertambah dari sekitar 8 juta 

orang menjadi lebih dari 10 juta dari sekian banyak kasus fraktur 

di Indonesia, fraktur pada ekstremitas bawah akibat kecelakaan 

memiliki tingkat  yang paling tinggi diantara fraktur lainnya  yaitu 
sekitar 46,2%, dan kasus pada pria dan wanita dengan usia diatas 

40 tahun yang diakibatkan karena osteoporosis.(Riskesdas, 

2013)(Kemenkes RI, 2018)  
Dalam dunia kesehatan upaya yang dapat digunakan oleh 

dokter ortopedik dengan mengembalikan posisi tulang ke dalam 

posisi anatomisnya dan mempertahankan posisi tersebut hingga 
tulang menjadi utuh kembali dengan cara memasang material 

implan pada bagian tulang yang patah. Material implan yang umum 

digunakan saat ini adalah biomaterial berbasis logam seperti baja 

tahan karat (stainless steel) dan titanium.  Stainless Steel AISI 
316L merupakan salah satu biomaterial yang sering digunakan 

untuk implan tulang. Stainless Steel AISI 316L  merupakan baja 

tahan karat austenitik yang memiliki keunggulan tahan korosi, sifat 
mekanik dan tahan karat karena  penambahan unsur kromium lebih 

dari 10,5 wt%.(Mabruri, Efendi, 2012) Untuk bisa digunakan 

menjadi implan tulang dan memiliki kekuatan dan keuletan, 
Stainless SteelAISI 316L harus sesuai  dengan standar ASTM 

F318-13a untuk standar medis.(Mabruri, Efendi, 2012)  

Tingginya angka fraktur di Indonesia menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan implan nasional, sedangkan lebih dari 
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90% kebutuhan implan nasional masih didominasi oleh produk 

implan impor. Meski sudah ada perusahaan implan tulang Stainless 
Steel di Indonesia, tetapi sayangnya kualitas mekanik implan 

tulang lokal Stainless Steel  AISI 316L dengan proses investment 

casting masih belum bisa setara dengan  implan dari luar negeri 
yang kebanyakan dibuat dengan proses forging, machining atau 

forging-machining dari blok bilet Stainless Steel  AISI 316L grade 

implan. Perbedaan proses tersebut menyebabkan perbedaan pada 

struktur mikro Stainless Steel AISI 316L. 
Pada penelitian ini, austenitic stainless steel 316L hasil 

investment casting diproses cold-rolling dengan reduksi 50% dari 

ketebalan awal 10 mm, proses cold-rolling termasuk dalam proses 
pengerjakan dingin dengan menggunakan roll dibawah 

temperature ruang dibawah temperature rekristalisasi sehingga 

menyebabkan strain hardening dan dilanjutkan proses thermal 

cycle pada suhu 950 C dengan waktu penahanan 10 detik, 30 detik, 
60 detik,  120 detik. 

Penahanan pada jumlah siklus yang di berikan bertujuan untuk 

mengetahui berapa waktu penahanan yang efektif agar material 
terjadi rekristalisai butir baru. Proses cold rolling akan 

menghasilkan stored strain energy pada material sehingga akan 

menimbulkan dislocation dencity yang akan mempermudah 
pembentukan butir kristal baru. Jika temperatur thermal cycle yang 

diberikan mencapai temperatur rekristalisasi materialnya 

diharapkan akan terjadi pembentukan butir kristal yang baru. 

Pengaruh dari temperatur dan jumlah siklus thermal akan diamati 
melalui perubahan sifat mekanik dan metallography. Hubungan 

antara proses thermal cycle, temperatur proses dan jumlah siklus 

dengan karakteristik akhir baja hasil investment casting akan 
dibahas secara lebih detail. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah:  
1. Bagaimana pengaruh waktu penahanan thermal cycle 

terhadap austenitic stainless steel 316L hasil investment 
casting dilihat dari sifat mekanik dan metalografi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakuhkannya penelitian ini yaitu:  

 

1. Mempelajari pengaruh waktu penahanan thermal cycle 
terhadap austenitic stainless steel 316L hasil investment 

casting dan mengetahui pengaruh dari proses ini pada sifat 

mekanik dan metalografi yang akan diamati dengan lebih 

detail. 

1.4 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat difokuskan pada permasalahan yang 

muncul, maka diperluhkan batasan masalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh cacat makro dan mikro porositi pada stainless 

steel AISI 316L dari hasil investment casting tidak 

dipertimbangkan karena dianggap hilang saat proses cold 
rolling 

2. Temperatur pemanasan dianggap konstan pada suhu 950ᴼ 

C diseluruh bagian tungku. 

3. Pendinginan dilakukan di udara. 

1.5 Manfaat Penelitian 
Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 

baik untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang diberikan 
sebagai berikut: 

1. Dapat meningkatkan kualiatas produk investment casting 

sehingga dapat setara dengan produk dari forging (synthes) 
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2. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada kalangan industri di 
indonesia mengenai pengaruh Cold-Rolling dan Thermal 

cycling pada Stainless steel AISI 316L. 

3. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi dunia Kesehatan khususnya 

dibidang ortopedi.  

4. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan 

menambah wawasan bagi peneliti. 
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(Halaman sengaja dikosongkan) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Biomaterial Berbasis Logam 
Salah satu aplikasi biomaterial berbasis logam untuk 

merekondisi tulang pada kasus patah tulang secara berkelanjutan. 

Material tersebut akan bersinggungan di dalam jaringan tubuh 
manusia sehingga dibutuhkan biokompabilitas yang tinggi agar 

tidak membahayakan dan menimbulkan infeksi atau iritasi saat 

berinteraksi dengan tubuh manusia dan juga harus memiliki 
kekuatan, kekerasan, keuletan dan tahan karat sesuai standar 

nasional maupun internasional.(N. S. Manam, 2017) Contoh 

material stainless steel hasil investment casting ditunjukan pada 

gambar 2.1 

 
Gambar 2.1 Material Impan Stainless Steel 316L 

Stainless Steel merupakan logam yang sering digunakan 

sebagai material implan. Walaupun memiliki masa jenis yang lebih 

tinggi dari material implant yang lain tetapi harga harga yang relatif 

murah menjadi factor utama untuk menggunakan implan ini.  

    
Gambar 2.2 Pemasangan Implan Tulang (R. Shrestha, 2013) 
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Pada gambar 2.2 (a) ditunjukan tulang lengan yang 

mengalami patah dan pada gambar (b) posisi tulang yang sudah 

diberi implant agar kembali pada posisi anatomisnya. 

1.2 Baja Tahan Karat (Stainless Stell) 
Stainless Steel merupakan baja paduan dengan kadar tinggi 

(hight alloy steel) yang memiliki sifat tidak mudah terkorosi. 
Tinggi kadar chromium (Cr) pada Stainless Steel yang 

membuatnya tahan terhadap korosi. Minimum kandungan chrom 

pada stainless steel sebesar 17 %. Semakin tinggi kadar chrom 

akan meningkatkan ketahanan terhadap korosi.( S. Semiatin, 
1993)Selain Cr paduan unsur lain Ni, Mo, Cu, Ti, Nb ditambahkan 

untuk memperbaiki struktur mikro dan sifat mekanik. Kandungan 

karbon pada stainless steel antara 0.03 % sampai lebih dari 1.0 % 
tergantung jenis stainless steel. Stainless steel dibagi menjadi lima 

kategori berdasarkan mekanisme peningkatan kekuatannya: 

1. Martensitic stainless steel 

2. Ferritic stainless steel 

3. Austenitic stainless steel 

4. Precipitatin-hardening stainless steel 

5. Duplex stainless steel 

1.3 Stainless Stell AISI 316L (Austenitic Stainless Steel) 
Unsur penyusun utama austenitic stainless steel yaitu 

chromium (Cr) dan nikel, yang memiliki kandungan Cr 16% 
sampai dengan 28%. Dan memiliki kandungan nikel 3.5% sampai 

dengan 32%. Besar kadar Cr berpengaruh pada ketahanan terhadap 

korosi, karena Cr berfungsi untuk meningkatkan kesetabilan 

oksidan dipermukaan. Sedangkan penambahan unsur Ni berperan 
sebagai penstabil fasa auastenite sampai temperature kamar. 

 
Tabel 2.1 Komposisi kimia Stainless Steel Implant Quality (ASTM F318 -12a) 
[7] 
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Austenitic stainless steel 316L standar medis memiliki 

komposisi kimia sesuai standar ASTM F318-13a ditunjukan pada 

table 2.1.  Kadar unsur Cr yang tinggi dan unsur C yang rendah 
menjadikan Austenitic stainless steel memiliki ketahan terhadap 

korosi yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam keperluan 

medis diantaranya sebagai impant tulang. Selain komposisi kimia 
Stainless steel standar medis juga harus memenuhi standar sifat 

mekanik ditunjukan pada table 2.2. 

Table 2.2 Standar sifat mekanik stainless steel implant quality (ASTM F318 -
12a) 

 

1.4 Investment Casting 
Investment Casting merupakan salah satu metode pengecoran 

material yang presisi sehingga menghasilakan produk cor yang 

presisi dan bentuk geometri yang rumit seperti pada alat - alat 

kedokteran dan pembuatan implant tulang yang terbuat dari logam 
paduan. Selain mampu menghasikan geometri yang rumit proses 

investment casting terbilang sangat murah dibandingkan dengan 

proses permesinan yang lain. Proses investment casting 

menggunakan pola yang terbuat dari bahan habis pakai seperti wax 
sehingga sering dikenal dengan lost wax process. Pada gambar 2.3 

menjelaskan proses – proses dari investment casting. 

Unsu

r 

C Mn P S Si Cr Ni Mo N Cu Fe 

Max 0,03
% 

2,00
% 

0,025
% 

0,01
% 

0,75
% 

17
% 

13
% 

2,25
% 

0,1
% 

0,05
% 

Balanc
e 

Min - - - - - 19

% 

15

% 

3% - - Balanc

e 

Condition Anneled 

Diameter 1.60 mm 

Ultimate Tensile Strength 490 MPa 

Yield Streght 192 MPa 

Elongation 40% 
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 Gambar 2.3 Proses Investment Casting (S. Pattnaik, D. B. Karunakar, dan P. 
K, 2012) 

Tahap – tahap proses pengecoran terdiri dari: 

1. Pembuatan Pola 

Pola dibuat berdasarkan bentuk dan dimensi aslinya. 

Bahan pola dapat berupa lilin, resin, ataupun plastik. 

2. Pembuatan Sistem Saluran 

Sitem saluran pada proses pengecoran ini terdiri atas 

cawan tuwang, saluran turun, pengalir, saluran 

masuk, dan lubang angina penambah jika perlu. 

Bahan yang digunaklan dalam system saluran ini 

sama dengan bahan pola. 

3. Penuangan logam cair 

Sebelum melakuhkan proses penuangan, pola dan 

sistem saluran ini dirangkai menjadi satu lalu dilapisi 

dengan gysum atau keramik. Setelah dilakuhkan 

proses pelapisan maka dilanjutkan dengan proses 

pemanasan pada cetakan dan system saluranya agar 

lilinya meleleh dan dihasilkan rongga cetak. 

4. Pembongkaran 
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Pada proses pembongkaran sama dengan metode 

pengecoran pada umumnya. Pembongkaran ini 

dengan menghancurkan cetakan. 

1.5 Proses Pengerjaan Dingin (Cold-Rolling) 
Investment Casting merupakan salah satu metode pengecoran 

material yang presisi sehingga menghasilakan produk cor yang 

presisi dan bentuk geometri yang rumit seperti pada alat - alat 
kedokteran dan pembuatan implant tulang yang terbuat dari logam 

paduan. Selain mampu menghasikan geometri yang rumit proses 

investment casting terbilang sangat murah dibandingkan dengan 
proses permesinan yang lain. Proses investment casting 

menggunakan pola yang terbuat dari bahan habis pakai seperti wax 

sehingga sering dikenal dengan lost wax process. Pada gambar 2.3 

menjelaskan proses – proses dari investment casting. 
Cold rolling merupakan salah satu dari proses pengerjaan 

dingin, yang mana material di reduksi dengan menggunakan roll 

dalam temperature ruang dibawah temperature rekristalisasi. Pada 
proses pengerolan mengakibatkan perubahan butir dikarenakan 

dislokasi melalui proses slip. Dislokasi yang terbentuk sesui 

dengan arah pembebanan dan dalam hal ini proses pengerjaan 

dingin dilakuhkan pembebanan tegah lurus dengan arah logam 
sehingga butir akan berubah menjadi elongated grain. Beban yang 

diberikan saat proses cold rolling menyebabkan strain hardening 

sehingga menyebabkan perubahan sifat mekanik dimana kekerasan 
dan kekuatan naik dan keuletan menurun.  
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Gambar 2.4 Grafik pengaruh derajad deformasi terhadap sifat mekanik (W. D. 
Callister, 1991) 

Pada gambar 2.4 menunjukan meningkatnya kekerasan 

dan kekuatan tetapi mengalami penurunan pada keuletan akibat 
proses cold rolling, meningkatnya kekerasan dan kekuatan 

diakibatkan adanya proses rekristalisai pada material menjadi 

elongated grain. Selain itu perbedaan laju tensile strength dan yield 

strength tidak lagi signifikan sehingga perlu diperhatikan dalam 
proses cold rolling karena bisa terjadi patah perlu dihindari. Patah 

dapat terjadi ketika derajat reduksi yang diberikan sangat tinggi 

sehingga deformasi plastis tidak lagi terjadi. Pada gambar 2.5 
menunjukan adanya perubahan butir menjadi elongated grain. 
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Gambar 2.5 Sekema pengerjaan dingin (Cold-Rolling) (Y. Ha, A. Kimura, 
2019) 

Beberapa baja dapat direduksi sampai dengan derajad 

reduksi 90%, salah satunya adalah baja tahan karat austenitic 
stainless steel dikarenalkan baja ini memiliki fasa metasetabil 

austenitik dengan struktur kristal FCC yang memiliki keuletan 

sangat tinggi. Sedangkan kondisi permukaan yang dihasilkan lebih 
baik dibandingkan dengan baja yang diproses dengan Hot Rolling. 

Sedangkan perubahan sifat mekanik yang terjadi karena proses 

cold rolling baja tahan karat austenitik dapat diatasi dengan proses 
thermal cycling. 

 

1.6 Thermal Cycling 
Thermal cycling merupakan salah satu dari perlakuan panas, 

hal ini bertujuan untuk memperoleh perubahan sifat mekanik 

tertentu. Langkah awal yang dilakuhkan dalam perlakuan panas 

adalah dengan memanaskan logam atau paduan tertentu kedalam 

temperatur desainnya dan menahannya beberapa saat lalu 
mendinginkannya dengan dengan laju pendinginan terkontrol. 

Pada proses pemanasan dan pendinginan umumnya akan terjadi 

perubahan struktur mikro, ukuran butir dan perubahan fasa 
sehingga menyebabkan perubahan sifat logam atau paduan 

tersebut. Thermal cycling merupakan perlakuan panas yang 

dilakukan pada material dimana material diberi temperatur yang 
tinggi kemudian diturunkan dengan pemberian temperatur rendah. 

Setelah itu dilakukan kembali perlakuan awal lagi dengan 

pemberian temperatur yang tinggi dan pendinginan, sampai 

beberapa kali perlakuan dan membentuk sebuah siklus.  
Pada austenitic stainless steel tidak bisa dilakuhkan 

perlakuan panas dengan teknik yang digunakan pada baja karbon 

biasa dikarenakan austenitic stainless steel tidak mengalami 
transformasi fasa karena memiliki fasa austenitic yang stabil. Pada 

gambar 2.7 menunjukan diagram fasa yang terjadi pada stainless 

steel. 
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Gambar 2.6Diagram Fasa Austenite Satainless Steel (B. Ravi Kumar, 2009) 

Proses perlakuan panas thermal cycling yang dilakukan pada 

penelitian ini bertujuan untuk memperhalus ukuran butiran dari 

baja tahan karat austenitik sehingga butiran dari proses investment 

casting dan cold-rolling dapat berubah ukurannya menjadi butiran 
nano atau sub-mikron. Baja tahan karat austenitik saat dipanaskan 

tidak akan mengalami perubahan fasa, sehingga proses perlakuan 

panas yang dilakukan bertujuan untuk mendispersi stored strain 
energy yang dihasilkan dari proses cold rolling dapat 

mempermudah terbentuk rekristalisasi butiran baru yang 

berukuran lebih kecil untuk meningkatkan sifat mekaniknya. 
Hal tersebut telah dibahas pada penelitian Usi Fausia (2018) 

menjelaskan bawa pada penelitiannya, implan stainless steel 316L 

hasil investment casting bertujuan untuk memperbaiki sifat 

mekanik dan memperhalus ukuran butir dengan mengacu pada 
stainless steel 316L merk Synthes. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pengerjaan dingin dan dilanjutkan pemanasan kembali. Pengerjaan 

dingin (cold rolling) yang dilakukan pada stainless steel 316L 
direduksi sebesar 50%. Saat proses cold rolling, akan timbul 

tegangan sisa yang menyebabkan kenaikan kekerasan. Sehingga 

diperlukan thermal cycling untuk menghilangkan tegangan sisa, 
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dan tegangan sisa akan memicu terjadi rekristalisasi pada batas 

butir. Pada proses thermal cycling ini juga akan menentukan pada 
suhu berapa, akan terbentuk rekristalisasi dengan cold rolling 

reduksi sebesar 50%.[12] 

 

Gambar 2.7 Grafik Perbandingan Hasil Kekerasan Stainless Steel 316L Cold 
Rolling, Thermal Cycle dan Stainless Steel 316L Merek Synthes (Usi Fausia, 
2018) 

Pada penelitian Usi Fausia (2018) tersebut menunjukan adanya 

peningkatan kekerasan pada stainless steel 316L hasil investment 

casting. Sedangkan jika ditinjau dari ukuran butirnya: 
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Gambar 2.8 Grafik Hasil Ukuran Butir Pada Cold rolling, Thermal cycle dan 
Stainless steel 316L Merk Synthes(Usi Fausia, 2018) 

Dari grafik hasil pengujian Usi Fausia (2018) dapat dilihat 

bahwa pada temperatur thermal cycling 950ᴼ C mengalami 

perubahan butir yang sangat kecil. Hal ini membuktikan bahwa 

proses cold rolling dan thermal cycling dapat memperhalus ukuran 

butir pada stainless steel 316L hasil investment casting. (Usi 

Fausia, 2018) 

Sedangkan pada penelitian Tarun Nanda (2016) menunjukkan 

bahwa diperlukan tingkat deformasi minimal sebesar 50% agar 

rekristalisasi butiran baru dapat terinisisasi. Temperatur yang 

diperlukan untuk memulai rekristalisasi ini tergantung dari besaran 

persentase cold working. Makin tinggi persentase cold working, 

maka temperatur rekristalisasi yang diperlukan akan makin turun. 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut kondisi 

optimum dimana terjadi seluruh rekristalisasi dilakukan proses 

thermal cycling dengan suhu 900ᴼ C, dengan waktu penahanan 35 

detik sebanyak empat siklus bahwa butiran pada AISI 316L 

berubah menjadi lebih halus dengan ukuran 90-120 µm. (T. Nanda, 

B.R. Kumar, V. Singh, 2016) 
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(Halaman sengaja dikosongkan) 
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BAB III 

METODOLOGI PERCOBAAN 
 

3.1 Diagram Alir Penelitian 
Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian ini secara 

singkat dapat digambarkan melalui diagram alir penelitian sebagai 

berikut: 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Sampel Material Stainless steel AISI 316L Investment 

Casting 

3.2.1 Sampel Material Uji Tarik 
Material yang digunakan untuk sepesimen dalam 

penelitian ini adalah Stainless Steel AISI 316L hasil dari proses 

investment casting. Untuk mengetahui sifat mekanik baja AISI 

316L hasil investment casting, maka dilakukan pengujian tarik 
dengan setandar JIS Z 2201 panjang 270 mm, diameter 14.3 mm 

dan panjang gauge length 50.53 mm. 

 
Gambar 3.2 Sample Material Stainless Steel 316L hasil Investment Casting 

untuk Uji Tarik 

 

3.2.2 Sampel Material Uji Micro Hardnes dan 

 Metallography 
Spesimen untuk pengujian metallograpy, pengujian micro 

hardness dan SEM dilakukan dengan memotong bagian ujung 
sampel uji Tarik. Sampel dengan diameter mm dan tebal 60 mm 

selanjutnya di gerinda dan di poles agar dapat dilakukan 

pengujian. 

 

                
Gambar 3.3 Material Stainless Stell 316L hasil Investment Casting untuk Uji 
Micro-Hardnes dan Metallograpy 
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3.2.3 Sample Material untuk Cold Rolling 
Berikut ini adalah material stainless steel 316L sebelum 

dilakuhkan proses pengerollan denagn panjang 360 mm, lebar 30 

mm tebal 10 mm. 

 
Gambar 3.4 Material Satainless Steel 316L hasil Investment Casting untuk Cold 
Rolling 

3.2.4 Sample Material untuk Thermal Cycling 
Berikut merupakan sample material stainless steel 316L 

hasil Cold-Rilling dengan reduksi 50% dengan tebal awal 10 mm. 

 
Gambar 3.5 Material Stainless Steel 316L 316L hasil Cold-Rilling 

3.3 Pelalatan yang Digunadakan dalam Ekperimen 
Adapun peralatan yang digunakan dalam ekperimen ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penggaris 
2. Jangka Sorong 

3. Kamera Digital 

4. Mesin Grinding dan Polishing  
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Gambar 3.6 Grinder – Polisher GRIPO 300-1V 

5. Micro Vickers Hardnes 

 
Gambar 3.7 Micro Vickers Hardnes 

6. Tungku Pemanas 

7. Olympus Stereo Microscope 
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Gambar 3.8 Olympus Stereo Microscope 

8. Scanning Electron Microscope (SEM) 
 

3.3.1 Pengujian Metalografi 
 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui struktur 

mikro dari Stainless steel AISI 316L hasil invesment casting dan 
Stainless steel AISI 316L. Struktur mikro diamati agar mengetahui 

ukuran butir pada material Stainless steel AISI 316L hasil 

invesment casting dan Stainless steel AISI 316L sebelum 

dilakukan eksperimen. Pengujian Metallography juga dilakukan 
kembali setelah eksperimen. Pada penelitian ini, digunakan metode 

Heyn “standard test method for determining average grain size” 

(ASTM E122) seperti yang diilustrasikan dengan Gambar 3.9. 
Pertama-tama, dibuat 3 lingkaran yang memiliki diameter 

masingmasing sebesar 79,58 mm, 53,05 mm; dan 26,53 mm 

dimana ketiga lingkaran tersebut digabung menjadi satu dengan 
panjang total ketiga garis lingkaran tersebut 500 mm. Kemudian 

perpotongan garis ketiga lingkaran dengan batas butir antara satu 

butir dijumlah dengan mengabaikan butir twins.  
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Gambar 3.9 Pengukuran batas butir equiaxed dengan[16] 

 Selanjutnya, banyaknya batas butir yang berpotongan 
(P) dengan ketiga lingkaran tersebut dihitung dan 

dimasukkan ke rumus berikut: 

 PL=(PxM)/Lt………………………………….(1) 

 L3=1/PL ………………………………………(2) 
 G=[-6.643log(L3)-3.2877] ……………………(3) 

dimana:  

P = jumlah titik potong (P) batas butir darigaris yang 
dalam hal ini berbentuk lingkar 

PL = jumlah titik potong per satuan Panjang 

M = perbesaran (jika 500x, nilai M=500)  
LT = panjang garis total (500 mm)   

L3 = panjang garis perpotongan (mm) 

 

3.3.2 Proses Cold Rolling 
Colrd rolling merupakan salah satu proses 

perlakuan dingin yang akan merubah bentuk sepesimen 

secara plastis dengan melewatkan sepesimen diantara 

dua buah roll yang berputar dengan hasil reduksi tertentu 
sesuai yang dibutuhkan. Tujuan dari pengerollan ini 

adalah untuk mereduksi tebal material sebesar 50% dari 

tebal material awal. 



23 
 

3.3.3 Proses Thermal Cycling 
Setelah melewati perlakuan dingin Cold rolling, 

spesimen dipotong dengan ukuran 20mm x 30mm untuk 

dilakuhkan perlakuan panas thermal cycling. Proses 

pertama dengan melakuhkan thermal cycling pada 
sepesimen dengan reduksi 50% pada temperatur 950 

derajat Celsius dengan waktu penahanan 10 detik, 35 

detik, 60 detik, dan 120 detik dalam 4 kali siklus. 

 

 
Gambar 3.10 Sekema Thermal Cycling 

3.3.4 Pengujian Mikro Vickers Hardness 
 Pengujian Micro Vickers Hardness dilakuhkan 

pada indentor dengan beban uji 1 sampai 1000 gram-

force, dan digunakan untuk mengukur kekerasan dalam 
fasa tertentu partikel yang kecil dan material yang brittle. 

Vickers Harness Number diperoleh dengan membagi 

beban yang digunakan dan luas area yang terkena 
indentasi. Jarak rata – rata antara dua diagonal yang 

terkena indentasi menunjukan area indentasi. Dan pada 

penelitian ini digunakan beban rendah sebesar HV 1 
(9,805N) 
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3.4 Data Awal 

3.4.1 Data Awal Hasil Uji Metallograpy 
Pada penelitian ini pengambilan data awal 

dilakuhkan dengan melihat struktur mikro material 

Stainless Steel 316L hasi investment casting sebelum 
dilakuhkan perlakuan panans Thermal Cycling. 

Berikut hasil dari data awal pengujia 

    
(a)                                           (b) 

Gambar 3.11 Struktur Mikro pada Stainless Steel 316L hasil Investment 
Casting (a) perbesaran 100x (b) perbesaran 200x 

Gambar 3.10 diatas menunjukan hasil metallography 

Stainless steel 316L hasil investment casting memiliki 

ukuran butir 149,36 µm. Nilai tersebut masih jauh jika 
dibandingkan dengan ukuran butir pada stainless steel 

dengan proses forging dari produk luar yang memiliki 

ukuran butir 28,144 µm. Sehingga pada penelitian ini 

untuk memperkecil ukuran butir stainless steel 316L hasil 
investment casting agar memadai stainless steel 316L hasil 

forging produk luar maka dilakukan cold rolling dengan 

dilanjutkan proses thermal cycling, agar memperoleh hasil 
ukuran yang sama dengan stainless steel 316L hasil 

forging produk luar 

.   

3.4.2 Data Awal Hasil Uji Hardness  
Pada penelitian ini pengambilan data awal 

dilakuhkan dengan melakuhkan uji kekerasan pada 

material Stainless Steel 316L hasi investment casting 
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sebelum dilakuhkan perlakuan panans Thermal Cycling. 

Berikut hasil dari data awal pengujian: 

                         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

 

 
                   

 
Gambar 3.12 (a) hasil identasi sepesimen Stainless Steel 316L hasil Investmen 
Casting (b) Posisi indentasi pada sepesimen Stainless Steel 316L hasil 
Invesment Casting 

Table 3.1 Hasil Pengujian Micro Vickers Hardness Spesimen hasil Investment 
Casting 

  
Indentasi  Kekerasan(HV)  

 Spesimen 1 Spesimen 2 Spesimen 3 

1 162 178 182 

2 176 177 169 

3 161 164 175 

4 173 167 172 

5 165 159 167 

6 169 168 153 

7 184 173 156 

8 173 182 157 

9 167 191 158 

10 158 175 164 

Rata – rata 168,8 173,4 165,3 

Standar deviasi 7,89 9,34 9,41 
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3.4.3 Data Awal Hasil Hardness pada Spesimen Cold 

Rolling 50% 
Data awal pengujian kekerasan dilakukan untuk 

mengetahui kekerasan pada material stainless steel AISI 

316L hasil investment casting setelah di rolling dengan 

reduksi dimulai 50%. Pengujian ini menggunakan micro 

vickers hardness dengan pembebanan 1 HV dalam waktu 

sepuluh detik. Masing−masing permukaan spesimen di uji 

sebanyak sepuluh kali dengan arah horizontal lima kali dan 

vertical lima kali . Berikut data pengujian kekerasan pada 

tabel 3.2 micro vickers hardness pada gambar 3.12 

 

 
Gambar 3.13 Hasil Indentasi Pengujian Micro Vickers Hardness Spesimen 
Stainless Steel 316L Setelah Cold Rolling (b) Posisi Indentasi Pengujian Micro 
Vickers Hardness pada Permukaan Spesimen Stainless Steel 316L Setelah Cold 
Rolling 

 
Table 3.2 Hasil Pengujian Micro Vickers Hardness Stainless Steel 316L Cold 
Rolled 50% 

Indentasi Kekerasan (HV) 

 50 % 

1 396 

2 391 

3 378 

4 381 

1  .   2 .    3.    4.    5.    

5. 

 7  .  

 8  . 

 9  . 

10. 
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5 371 

6 372 

7 371 

8 383 

9 387 

10 396 

Rata – rata 382,6 

Standar deviasi 9.743373817 

 

Dari hasil uji kekerasan diatas dapat diketauhi 

bahwa proses Cold-Rolling berpengaruh dalam 

peningkatan kekerasan material stainless steel 316L hasil 

investment casting, ha ini dibuktikan dengan nilai 

kekerasan 173,4 HV pada specimen tanpa perlakuan cold-

rolling, dan mengalami peningkatan kekerasan sebesar 

382,6 HV setelah di beri perlakuan cold rolling. 

 

3.4.4 Data awal Pengujian Metalografi Spesimen Cold 

Rolling 50% 
Berikut merupakan data awal hasil uji metalo grafi 

pada material stainless steel 316L setelah melalui proses 

cold rolled dengan reduksi 50% 

      
(a)                                              (b) 
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(c) 

Gambar 3.14 Hasil uji Metalografi cold rolled 50% (a) perbesaran 50x (b) 
perbesaran 100x (c) perbesaran 200x 

Dari hasil pengamatan pada gambar 3.14 didapatkan 

struktur mikro pada stainless steel 316L yang sudah dilakukan cold 

rolling mengalami perubahan bentuk menjadi elongated grain atau 

membujur sesuai   dengan arah saat cold rolling. Ukuran butir dari 

hasil cold rolling sebesar 141,5 µm. Proses cold rolling akan 

menyebabkan adanya stored strain energy pada spesimen. stored 

strain energy ini akan mempengaruhi rekristalisasi inti baru pada 

batas butir yang memiliki banyak dislokasi saat dilakukan thermal 

cycling. 
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(Halaman sengaja dikosongkan) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Pada penelitian ini menggunakan material stainless steel 

AISI 316L hasil investment casting yang diproduksi perusahaan 

lokal. Dari material tersebut akan diproses dengan perlakuan 

dingin dan perlakuan panas. Perlakuan dingin dengan proses Cold-

Rolling dengan reduksi ketebalan sebesar 50% dari ketebalan awal, 

dan perlakuhan panas dengan proses Thermal-Cycling pada 

temperature 950ᴼC. Siklus thermal cyling dengan empat kali siklus 

dan variasi waktu penahanan 10 detik, 30 detik, 60 detik dan 120 

detik. Material stainless steel AISI 316L hasil investment casting 

yang sudah melewati proses cold rolling bertujuan untuk 

menghasilkan stored strain energy pada material sehingga akan 

menimbulkan dislocation dencity yang mempermudah 

pembentukan butir kristal baru dan proses thermal cyling bertujuan 

memperhalus ukuran butir agar dapat mencapai kekuatan dan 

kekerasan yang diharapkan tanpa menurunkan ductility nya secara 

signifikan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

pengujian pengamatan struktur mikro melalui teknis metalografi 

dan pengujian sifat mekanik yang terdiri dari pengujian tarik dan 

pengujian microhardness. 

4.1 Hasil Pengujian Microhardness 
Pengujian microhardness dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kekerasan pada spesimen austenitic stainless steel 

AISI 316L setelah di cold rolled dan diberi perlakuan thermal 

cycling pada temperatur 950°C. Pengujian ini menggunakan micro 

vickers hardness dengan pembebanan awal 2 HV (20 N) dalam 

kurun waktu sepuluh detik. Berikut merupakan hasil dari pengujian 

microhardness pada masing−masing material uji: 
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Table 4.1 Hasil Pengujian Micro Vickers Hardness Stainless Steel 316L Cold 
Rolling 50% dengan Thermal Cycling 950°C dan waktu penahanan 10 detik, 30 
detik, 60 detik, 120 detik. 

 

 
CR50W10s : Cold roll 50%, waktu penahanan 10 detik 
CR50W30s : Cold roll 50%, waktu penahanan 30 detik 
CR50W60s : Cold roll 50%, waktu penahanan 60 detik 
CR50W120s : Cold roll 50%, waktu penahanan 120 detik 

Dari table 4.1 diatas dapat diketahui hasil uji kekerasan 

spesimen yang sudah diberi perlakuan thermal cycling, dapat 

diketahui mengalami penurunan nilai kekerasan, hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil uji spesimen cold rolling tanpa perlakuan 
thermal cycling sebesar 382,6 HV sedangkan hasil uji kekerasan 

dengan perlakuan thermal cycling menunjukan perolehan dengan 

kisaran 236,5 HV sampai dengan 351,5 HV tergantung waktu 
penahanannya. 

Penurunan kekerasan tersebut dipengaruhi oleh hilangnya 

stored strain energy akibat thermal cycling. 

 

4.2 Hasil Pengujian Metallograpy 
Pengujian struktur mikro dilakukan untuk mengamati bentuk 

dan ukuran butir pada spesimen stainless steel AISI 316L. 

Pengukuran butiran dilakukan sesuai dengan standar ASTM E112-

Indentasi Ke-n 
Kekerasan (HV) 

CR50W10s CR50W30s CR50W60s CR50W120s 

1 279 350 298 240 

2 282 355 282 240 

3 290 345 278 222 

4 280 357 267 230 

5 271 347 299 256 

6 309 355 271 231 

Rata−Rata 285.167 351.5 282.5 236.5 

Standar Deviasi 12.01965982 4.46280928 12.28481447 10.70436048 
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12. Spesimen yang disiapkan untuk pengamatan struktur mikro 

meliputi empat spesimen yaitu spesimen yang telah cold rolling 

reduksi 50% dan diberi perlakuan thermal cycling temperatur 

950°C, specimen pertama dengan waktu penahanan 10 detik, 

specimen ke-2 dengan waktu penahanan 30 detik, specimen ke-3 

dengan waktu penahanan 60 detik, dan terakhir specimen dengan 

waktu penahanan 120 detik. Pengambilan gambar struktur mikro 

dilakukan dengan menggunakan mikroskop optic Olympus dengan 

perbesaran 500x, dan 1000x. Berikut hasil dari struktur mikro pada 

masing−masing spesimen. 

 

4.2.1 Hasil Pengamatan Struktur Mikro Stainless Steel 

316L dengan Thermal Cycling 950°C CR50W10s. 

   
(500x)                             (1000x) 

Gambar 4.1 Hasil Pengamatan Struktur Mikro Stainless Steel 316L 
Cold Rolling 50% dan Thermal Cycling 950°C dengan waktu 
penahanan 10 detik 

Pada pengamatan gambar 4.1 hasil uji metallografi 

diatas diperoleh specimen hasil thermal cycling dengan 

waktu penahanan 10 detik specimen mengalami 

rekristalisasi pada batas butir dan berdasarkan ASTM 

E112 didapatkan nilai ukuran butir 79.1 µm. Ukuran butir 

pada specimen dengan waktu penahanan thermal cycle 10 

detik berbeda dari cold rolling tetapi tidak terpaut jauh, 

karena masih terpaut pada standar deviasi yang ada. Jika 

dilihat pada batas butir di spesimen dengan waktu 
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penahanan thermal cycle 10 detik sudah mengalami 

rekristalisasi tetapi belum maksimal. 

 

4.2.2 Hasil Pengamatan Struktur Mikro Stainless Steel 

316L dengan Thermal Cycling 950°C CR50W30s. 

   
(500x)                                   (1000x) 

Gambar 4.2 Hasil Pengamatan Struktur Mikro Stainless 

Steel 316L Cold Rolling 50% dan Thermal Cycling 

950°C dengan waktu penahanan 30 detik 

 

Pada gambar 4.2 diatas hasil metalografi dari 

sepesimen dengan perlakuan thermal cycling dengan 

waktu penahanan 30 detik. Dari hasil pengamatan terlihat 

bahwa specimen dengan waktu penahanan 30 detik 

thermal cycling terlah mengalami rekristalisasi pada batas 

butirselain itu secara mikro memiliki ukuran butir 19,87 

µm berdasarkan ASTM E112. 
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4.2.3 Hasil Pengamatan Struktur Mikro Stainless Steel 

316L dengan Thermal Cycling 950°C CR50W60s 

   

(500x)                               (1000x) 

Gambar 4.3 Hasil Pengamatan Struktur Mikro Stainless Steel 316L 
Cold Rolling 50% dan Thermal Cycling 950°C dengan waktu 
penahanan 60 detik 

 Berbeda dengan nilai besar butir yang di peroleh 

pada sepesimen dengan waktu penahanan 30 detik, pada 

sepesimen dengan waktu penahanan 60 detik mengalami 

peningkatan nilai besar butir. Bedasarkan ASTM E112 

didapatkan nilai besar butir sebesar 93,6 µm. Penambahan 

nilai besar butir tersebut diakibatkan adanya rekristalisasi 

yang secara signifikan terjadi, sehingga menyebabkan nilai 

besar butir meningkat.  

 

4.2.4 Hasil Pengamatan Struktur Mikro Stainless Steel 

316L dengan Thermal Cycling 950°C CR50W120s. 
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(500x)                      (1000x) 
Gambar 4.4 Hasil Pengamatan Struktur Mikro Stainless Steel 316L 
Cold Rolling 50% dan Thermal Cycling 950°C dengan waktu 
penahanan 120 detik 

 Tidak beda jauh dengan specimen dengan perlakuan 

waktu penahanan thermal cycling 60 detik, pada specimen 
dengan perlakuan waktu penahanan 120 detik thermal 

cycling mengalami rekristalisasi yang signifikan sehinnga 

menyebabkan nilai besar butir meningkat, hal tersebut 
dibuktikan dengan perolehan nilai berdasarkan 

perhitungan ASTM E112 sebesar 117,5 µm. 

 

4.3 Ringkasan Analisis Data 
Fausia, Putri Intan. 2018 melakuhkan penelitian implan 

stainless steel 316L hasil investment casting bertujuan untuk 

memperbaiki sifat mekanik dan memperhalus ukuran butir dengan 

mengacu pada stainless steel 316L produksi impor. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pengerjaan dingin dan dilanjutkan pemanasan 

kembali. Pengerjaan dingin (cold rolling) yang dilakukan pada 

stainless steel 316L direduksi sebesar 50%. Saat proses cold 

rolling, akan timbulstored strain energy yang akan memicu 

terjadinya rekristalisasi pada batas butir. Pada proses thermal 

cycling ini juga akan menentukan pada suhu berapa, akan terbentuk 

rekristalisasi dengan cold rolling reduksi sebesar 50%. [13] 

 Dari penelitian Fausia, Putri Intan. 2018 tersebut 

disimpulkan bahwa sepesimen dengan reduksi cold rolling 50% 

dengan temperature thermal cycling 950ᴼC memiliki nilai 

kekerasan dan besar butir 253 HV dan 22,456 µm, sedangkan pada 

penelitian ini didapat sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 Grafik Perbandinagn Nilai Kekerasan 

 Dilihat dari grafik pada table 4.2 kekerasan meningkat dari 

spesimen stainless steel hasil investment casting sebesar 168,8 HV 

dibanding dengan thermal cycling sebesar 382,6 HV. Hal tersebut 

membuktikan bahwa proses cold rolling dapat menaikan kekuatan 

material, hal tersebut disebabkan adanya perapatan patas butir dan                               

perubahan bentuk butir yang memanjang akibat proses cold 

rolling. Sedangkan pada material dengan perlakuan thermal 

cycling dengan waktu penahanan 10 detik (CR50W10s) 

mengalami penurunan nilai kekerasan, penurunan kekerasan 

tersebut dikarenakan belum maksimalnya proses rekristalisasi, 

waktu penahanan yang terlalu singkat menyebabkan rekristalisasi 

belum menyeluruh. Pada sepesimen dengan waktu penahanan 

thermal cycling 30 detik (CR50W30s) mengalami peningkatan 

nilai kekerasan sebesar 351,5 HV yang untuk material dengan 

waktu penahanan thermal cycling 10 detik memiliki kekerasan 

285.17 HV. Kenaikan kekerasa disebabkan adanya proses cold 

rolling yang menyebabkan material mengalami peningkatan 

kekerasan, tetapi dengan meningkatnya kekerasan tersebut 

mengakibatkan turunnya nilai keuletan pada material. Dengan 

diberikan perlakuan thermal cycling akan memicu terjadinya 
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rekristalisai pada batas butir yang banyak penumpukan dislokasi 

dan stored strain energy yang disebabkan oleh proses cold rolling. 

 Penurunan nilai kekerasan terjadi pada sepesimen dengan 

waktu penahanan thermal cycling 60 detik (CR50W60s) dan 120 

detik (CR50W120s) sebesar 282,5 HV dan 236,5 HV. Lama waktu 

penahan thermal cycling sangat berpengaruh dalam menurunkan 

nilai kekerasan. Menurunnya nilai kekerasan tersebut disebabkan 

karena meningkatnya ukuran butir, dari efek lama waktu 

penahanan thermal cycling. Dan jika dibandingkan dengan 

material stainless steel 316L dari produk luar negeri yang mana 

proses pembuatannya dengan forging dan manufacturing 

machining nilai kekerasanya masih terpaut jauh yang mana nilai 

dari stainless steel hasil investment casting produk lokal sebesar 

351,5 HV dengan perlakuan thermal cycling dengan waktu 

penahanan 30 detik. Sedangkan nilai kekerasan stainless steel 316L 

produksi luar sebesar 548,7 HV. 

 Sedangkan jika ditinjau dari ukuran butir berdasarkan lama 

waktu penahanan siklus thermal cycling dapat di lihat pada grafik 

yang disajikan pada grafik berikut ini: 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Nilai UKuran Butir 

 Pada setiap sepesimen dengan variasi lama waktu 

penahanan thermal cycling dari 10 detik, 30 detik, 60 detik dan 120 
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detik memiliki nilai ukuran butir sebesar 127,9 µm, 19,8 µm, 93,6 

µm dan 117,5 µm. Pada waktu penahanan thermal cycling 10 detik 

terlihat pada batas butir sudah terjadi rekristalisai tetapi belum 

maksimal dan meratanya proses rekristalisasi dikarenakan terlalu 

singkatnya waktu penahanan thermal cycling. Dan jika 

dibandingkan dengan besar butir pada sepesimen dengan waktu 

penahanan thermal cycling 30 detik terlihat terjadi penurunan nilai 

besar butir yang jauh yaitu sebesar 19,8 HV, hal tersebut 

dikarenakan proses pertumbuhan butir baru pada batas butir sudah 

terjadi menyeluruh sehingga dicapai proses rekristalisasi yang 

maksimal, sedangkan sepesimen dengan waktu penahanan 60 detik 

dan 120 detik material mengalami kenaikan nilai besar butir, hal 

ini disebabkan karena lama waktu penahan thermal cycling 

membuat butir baru yang terbentuk sudah maksimal, proses 

rekristalisasi yang sudah maksimal tertapi waktu pemanasan 

thermal cycling masih berlanjut sehingga menyebabkan butir 

tersebut menjadi bertambah ukuran. Sedangkan jika dibandingkan 

dengan material stainless stell AISI 316L produksi luar yang 

memiliki besar butir 28,14 HV, stainless steel AISI 316L produksi 

lokal dengan diberi perlakuan cold rolling 50% dan di lanjutkan 

thermal cycling dengan waktu penahanan 30 detik sudah dapat 

mengungguli dengan besar butir 19,8 HV. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Keaimpulan 

1. Nilai kekerasan maksimal didapatkan pada material 

stainless steel AISI 316L hasil investmen casting 

dengan perlakuan cold rolling 50% dan dilanjutkan 

dengan thermal cycling dengan waktu penahanan 30 

detik dalam 4 kali siklus. 

2. Terjadi kenaikan nilai kekerasan dari material 

stainless steel AISI 316L hasil investment casting 

dengan material material stainless steel AISI 316L 

hasil investment casting yang sudah melalui proses 

cold rolling dan thermal cycling dengan waktu 

penahanan 30 detik yaitu sebesar 168,8 HV menjadi 

351,5 HV. 

3. Penurunan nilai ukuran butir terlihat pada stainless 

steel 316L hasil investmen casting yang telah 

melewati proses cold rolling dengan reduksi 50% dan 

thermal cycling dengan waktu penahanan 30 detik 4 

kali siklus sebesar 18,8 µm yang sebelumnya memiliki 

nilai besar butir 149,3 µm pada material stainless steel 
AISI 316L hasil investment casting. 

 

5.2 Saran 

1. Dapat dilakuhkan penelitian dengan variasi jumlah 

siklus thermal cycling pada termperatur 950ᴼ C 

dengan waktu penahanan 30 detik. 

2. Dapat dilakuhkan penelitian dengan menggunakan 

reduksi cold rolling lebih dari 50% dengan 

temperature 950ᴼ C dengan waktu penahanan 30 detik 

pada siklus thermal cycling. 
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LAMPIRAN 

 
Pengukuran Besar Butir Dengan Metode Heyn “Standard Test 
Method For Determining Average Arain Size” (ASTM E122) Pada 
Sepesimen CR50W10S 
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Pengukuran Besar Butir Dengan Metode Heyn “Standard Test 
Method For Determining Average Arain Size” (ASTM E122) Pada 
Sepesimen CR50W30S 
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Pengukuran Besar Butir Dengan Metode Heyn “Standard Test 
Method For Determining Average Arain Size” (ASTM E122) Pada 
Sepesimen CR50W60s 
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Pengukuran Besar Butir Dengan Metode Heyn “Standard Test 
Method For Determining Average Arain Size” (ASTM E122) Pada 
Sepesimen CR50W120S 
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Hasil Uji Hasil Hardness 
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Hasi Ujil Hardness 
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Hasil Uji Hardness 
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Tabel ASTM E112 
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