
BAJA 

Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen 

lainnya, termasuk karbon. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0.2% 

hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Elemen berikut ini selalu ada dalam baja: karbon, 

mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, nitrogen dan aluminium.  

Selain itu, ada elemen lain yang ditambahkan untuk membedakan karakteristik antara 

beberapa jenis baja diantaranya: mangan, nikel, krom, molybdenum, boron, titanium, 

vanadium dan niobium.
 

Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis 

kualitas baja bisa didapatkan. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras 

dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom besi. Baja 

karbon ini dikenal sebagai baja hitam karena berwarna hitam, banyak digunakan untuk 

peralatan pertanian misalnya sabit dan cangkul. 

Penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan (hardness) dan 

kekuatan tariknya (tensile strength), namun di sisi lain membuatnya menjadi getas (brittle) 

serta menurunkan keuletannya (ductility). 

Meskipun baja sebelumnya telah diproduksi oleh pandai besi selama ribuan tahun, 

penggunaannya menjadi semakin bertambah ketika metode produksi yang lebih efisien 

ditemukan pada abad ke-17.  

Dengan penemuan proses Bessemer di pertengahan abad ke-19, baja menjadi material 

produksi massal yang membuat harga produksinya menjadi lebih murah. Saat ini, baja 

merupakan salah satu material paling umum di dunia, dengan produksi lebih dari 1,3 

miliar ton tiap tahunnya.  

Baja merupakan komponen utama pada bangunan, infrastruktur, kapal, mobil, mesin, 

perkakas, dan senjata. Baja modern secara umum diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya 

oleh beberapa lembaga-lembaga standar. 

Karakteristik material 
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Diagram fasa besi-karbon. 

Besi dapat ditemukan pada bagian kerak bumi hanya dalam bentuk bijih, biasanya dalam 

bentuk besi oksida seperti magnetit dan hematit. besi diekstraksi dari bijih besi dengan 

menghilangkan atom oksigen dan kemudian menggabungkannya kembali dengan atom 

lain seperti karbon. Proses ini disebut smelting. 
[2]

 Ada sejumlah kecil besi yang sudah 

melalui proses ini pada masa lampau dengan cara memanaskan bijih yang ditanam pada 

bara api dan kemudian menggabungkan kedua logam dengan menempanya palu. 

Kandungan karbon yang terkandung juga dapat dikontrol. 

Temperatur tinggi pada proses smelting dapat dicapai dengan metode kuno yang sudah 

dipakai sejak zaman Tembaga. Karena tingkat oksidasi besi meningkat sangat cepat diatas 

suhu 800 °C (1,470 °F), maka harus diperhatikan bahwa proses smelting harus 

dilaksanakan pada lingkungan dengan tingkat oksigen rendah. Proses peleburan akan 

menghasilkan paduan yang dinamakan baja. 
[2]

Kelebihan karbon dan pengotor lainnya 

dapat dihilangkan dengan beberapa proses bertahap. 

Beberapa material juga ditambahkan ke campuran besi/karbon untuk mendapatkan baja 

dengan karakteristik yang diinginkan. Nikel dan mangan ditambahkan untuk menambah 

kekuatan, krom ditambahkan untuk meningkatkan kekerasan dan titik didih, serta 

penambahan vanadium juga menambah kekerasan serta mengurangi dampak kelelahan 

logam.
[3]

 

Perlakuan panas 

Ada berbagai perlakuan panas yang biasa digunakan pada proses pengolahan baja. 

Perlakuan panas yang paling sering digunakan adalah annealing, quenching, dan 

tempering. Annealing adalah perlakuan panas terhadap baja yang dilakukan dengan 

memanaskan baja hingga temperatur cukup tinggi untuk membuat baja lunak. Proses ini 

terjadi dalam tiga tahapan, pemulihan, rekristalisasi, dan penumbuhan butir. Temperatur 

yang dibutuhkan untuk annealing bergantung pada jenis annealing dan kandungan elemen 

campuran dalam baja. 
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Quenching dan tempering awalnya melibatkan pemanasan baja hingga fasanya berubah 

menjadi austenit lalu dilakukan pendinginan menggunakan media pendingin oli atau air. 

Penurunan temperatur yang tiba-tiba menghasilkan struktur martensit yang keras dan 

getas. Baja lalu diproses melalui proses tempering yang merupakan salah satu jenis dari 

annealing. Pada proses ini sebagian dari struktur martensit akan berubah menjadi 

sementit, atau spheroidite untuk mengurangi tegangan internal dan cacat dalam baja, 

sehingga baja lebih ulet dan lebih tahan terhadap keretakan. 

Produksi baja 

Besi setelah melalui proses peleburan dari bijih, mengandung karbon berlebih. Untuk 

menjadikannya baja, perlu dilelehkan dan diproses ulang untuk mengurangi kandungan 

karbonnya hingga mencapai jumlah yang diinginkan, maka setelah itu elemen-elemen lain 

dapat ditambahkan. Cairan ini lalu dituang secara kontinu membentuk lempeng besi 

panjang atau dituang menjadi batangan baja. Sekitar 96% baja dituang secara kontinu dan 

4%nya diproduksi dalam wujud batangan. 

Industri baja 

Sudah biasa kita menyebutkan "Industri baja dan besi" sebagai suatu kesatuan, tetapi dari 

perspektif sejarah mereka adalah produk yang berbeda. Industri baja sering digunakan 

sebagai indikator perkembangan ekonomi, dikarenakan peran baja untuk memenuhi 

kebutuhan infrastruktur dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. 

Tahun 1980, lebih dari 500.000 pekerja di industri baja. Pada tahun 2000, pekerja di 

industri baja menurun hingga 224.000. 

Perkembangan ekonomi di India dan Cina yang pesat mengakibatkan peningkatan 

permintaan baja pada tahun belakangan ini. Antara tahun 2000 hingga 2005, permintaan 

dunia terhadap baja meningkat sekitar 6%. Sejak tahun 2000, beberapa perusahaan baja 

Cina dan India telah menjadi perusahaan besar di industri ini, seperti Tata Steel, Shanghai 

Baosteel Corporation dan Shagang Group. Produsen baja terbesar di dunia adalah 

ArcelorMittal. 

Pada tahun 2005, British Geological Survey menyatakan bahwa Cina adalah produsen 

baja terbesar di dunia, sekitar sepertiga produksi baja dunia berasal dari Cina, disusul oleh 

Jepang, Russia dan Amerika Serikat. 

Tahun 2008, baja menjadi komoditas perdagangan di London Metal Exchange. Pada akhir 

2008, industri baja sempat terjatuh. 

Bahan dasar baja ringan adalah Carbon Steel, Carbon Steel adalah baja yang terdiri dari 

elemen-elemen yang persentase maksimum selain bajanya adalah sbb : 

 

a. 1,70% Carbon 

b. 1,65% Manganese 

c. 0,60% Silicon 

d. 0,60% Copper 

a. Carbon adalah Unsur kimia dengan nomor atom 6, tingkat oksidasi 4,2 
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b. Manganese adalah Unsur kimia dengan nomor atom 25, tingkat oksidasi 7,6,4,2,3 

NB : Carbon dan Manganese adalah bahan pokok untuk meninggikan tegangan 

(strength)  dari baja murni. Penambahan persentase Carbon akan mempertinggi Yield 

Stress tetapi mengurangi daktilitas. Baja ringan adalah Baja High Tensile G-550 

(Minimum Yeild Strength 5500 kg/m2) 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 

ingan yang beredar di pasaran: 

 

GALVANIS 

 

Galvanis adalah suatu proses pelapisan seng pada lembaran baja agar baja tidak mudah 

berkarat.  Komposisi cairan Galvanis terdiri dari 97% Zinc/seng dan +/- 1% Alumunium 

sisanya bahan lain hingga 100%.  Disini peran Zinc sangat penting dalam melindungi 

lembaran baja dari polutan-polutan yang dapat menyebabkan karat pada lembaran baja 

tersebut.  Zinc yg terdapat pada lapisan akan mengorbankan diri agar termakan oleh 

polutan-polutan tersebut hingga habis dan baru proses karat di mulai.  Ada beberapa kasus 

terjadi karat pada pinggirian baja lembaran yang mengalami proses pemotongan, itu biasa 

terjadi,tetapi jangan kuatir karat tersebut tidak akan langsung menyerang kedalam plat 

baja lembaran dikarenakan terlindungi oleh lapisan Galvanis.   Proses pelapisan itu sendiri 

dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain dengan sistem penghantaran arus listrik 

yang dikenal dengan Elektro Galvanise, atau pencelupan biasa yang dikenal dengan Hot-

dipped Galvanise.  Proses pencelupan galvanis sendiri bisa terbagi 2 yaitu; 1. Proses 

pencelupan konvensional, yaitu baja ( biasanya produk jadi ) di celupkan ke dalam cairan 

timah. 2. Proses pencelupan continous hot-dipped galvanising yaitu Baja di celupkan ke 

dalam cairan timah yang berlangsung secara terus menerus tanpa terputus. Plat baja yang 

di celup adalah plat baja gulungan / coil sehingga pada ujung mesin celup galvanis ini 

terdapat alat yang dinamakan Incoiler dan Recoiler. 

 

GALVALUME 

Sedangkan untuk proses pelapisan Galvalume hanya di lakukan dengan continous hot 



dipped atau saat ini sudah ada yang dikenal pula dengan NOF ( Non Oxides Furnace ) 

prosess. Secara umum proses ini sama seperti Continous hot-dipped cuma beda bak/kolam 

tempat penampungan cairan lapisan dan proses pemanasannya saja. Komposisi cairan 

pelapis untuk Galvalume terdiri dari Alumunium 55% dan Zinc/seng 45%, sisanya bahan-

bahan lain hingga 100%.  Karena kandungan alumunium yang tinggi pada Galvalume 

membuat Galvalume lebih baik untuk daya tahan karat dibandingkan dengan Galvanis.  

Namun perlu juga di ingat bahwa Alumunium sangat rentan/tidak tahan terhadap semen 

dibandingkan dengan Zinc / seng. Dan Alumunium tidak akan berkorban untuk 

melindungi baja terhadap polutan-polutan karat. Tetapi alumunium jauh lebih tahan 

terhadap karat dibandingkan dengan Zinc/seng.  Jadi mudahnya kita dapat katakan bahwa 

Baja Lembaran yang dilapisi alumunium akan sangat tahan terhadap karat tetapi tidak 

tahan terhadap keropos dibandingkan dengan baja lembaran yang dilapisi oleh seng. 

 

Pemakaian anti karat sesuai dengan standar internasional ASTM A 1003/A 10003M-05 

adalah MINIMAL 150 gram/m2 untuk pelapisan Galvalum/Almunium Zinc dan 

MINIMUM 180 gr/m2 untuk pelapisan Galvanis. Mengapa standar internasional? Karena 

sampai saat ini belum ada standar nasional untuk sistem rangka atap baja ringan, sehingga 

standar internasional menjadi acuan yang relevan. . 

 

 

 

 

 


