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ABSTRAK 
 

Evendi Sunarko, 2006. Pengaruh Preheated Terhadap Kekuatan Tekan 
Material R. 42 Di Daerah Pengaruh Panas (HAZ). Semarang: Pendidikan 
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
 

Penelitian ini menggunakan empat variasi, yaitu pengelasan non 
preheated, preheated 1400 C, preheated 3400 C, dan preheated 5400 C serta 
kelompok kontrol raw materials. Bahan yang digunakan material R.42, elektroda 
jenis E 10016-G dengan kampuh V terbuka sudut 700, posisi pengelasan mendatar 
bawah tangan. Spesimen sesuai dengan standar ASTM No E190, pengujian tekan 
dilakukan tiga kali setiap kelompok. Sebelum pengujian tekan dilakukan uji 
komposisi dan kekerasan vickers sebagai pendukung data. Pengujian tekan di 
daerah HAZ menggunakan mesin bending tester. 

Hasil eksperimen menunjukan data kekerasan vickers, kekuatan tekan dan 
kekuatan luluh material R.42 kelompok spesimen  non preheated, preheated 1400 
C, preheated 3400 C, dan preheated 5400 C pada HAZ serta raw materials. Nilai 
kekerasan raw materials R.42 adalah VHN sebesar 276,38 Kg/mm2, kekerasan 
pada daerah HAZ pengelasan non preheated adalah VHN sebesar 256,48, 
kekerasan pada daerah HAZ pengelasan preheated 1400 C adalah VHN sebesar 
224,58 Kg/mm2, kekerasan vickers pada daerah HAZ pengelasan preheated 3400 
C adalah VHN sebesar 292,41 Kg/mm2, kekerasan pada daerah HAZ pengelasan 
preheated 5400 C adalah VHN sebesar 265,82 Kg/mm2. Kekuatan tekan 
kelompok raw materials sebesar 2,211 kN/mm2. Kekuatan tekan daerah HAZ 
spesimen pengelasan non preheated sebesar 0876 kN/mm2 yang berarti 
mengalami penurunan 60,38% dari raw materials, pengelasan preheated 1400 C 
sebesar 1,032 kN/mm2 yang berarti mengalami penurunan 53,33% dari raw 
materials, pengelasan preheated 3400 C sebesar 1,254 kN/mm2 yang berarti juga 
mengalami penurunan 43,29% dari raw materials, pengelasan preheated 5400 C 
sebesar 1,085 kN/mm2 yang berarti juga mengalami penurunan 50,9% dari raw 
materials. Kekuatan luluh kelompok spesimen raw materials sebesar 0,644 
kN/mm2, kekuatan luluh pengelasan non preheated sebesar 0,291 kN/mm2, 
kekuatan luluh pengelasan preheated 1400 C sebesar 0,300 kN/mm2, kekuatan 
luluh pengelasan preheated 3400 C sebesar 0,519 kN/mm2, kekuatan luluh 
pengelasan an preheated 5400 C sebesar 0,466 kN/mm2. 

Berdasarkan kajian data hasil penelitian, agar didapat kualitas  hasil 
pengelasan yang baik maka perlu dilakukan prosedur pengelasan dengan 
preheated sebesar 3400 C karena dengan preheated yang sesuai dapat 
memperbaiki struktur serta mengurangi tegangan dalam akibat pengaruh panas 
saat pengelasan sehingga dihasilkan kuat tekan dan kekerasan bahan yang baik.  
 
Kata kunci: Preheated, Kekuatan Tekan, Material R42 dan Daerah Pengaruh 

Panas ( HAZ ). 
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MOTTO 
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bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan ” ( Al Maidah : 5 ). 

3.   “Adakah orang yang sampai kedudukan terpuji, atau akhir yang utama. 

Kecuali setelah ia melewati jembatan ujian. Demikianlah kedudukanmu 

jika engkau ingin mencapainya. Naiklah kesana dengan melewati 

jembatan kelelahan ” ( Ibnul Qoyim Al Jauzi ). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi konstruksi merupakan salah satu teknologi yang memiliki andil 

dalam pengembangan berbagai sarana dan prasarana kebutuhan manusia. 

Perkembangannya yang semakin pesat tidak bisa dipisahkan dari teknik 

pengelasan dalam merekayasa kualitas produk konstruksi. Bisa kita lihat hampir 

semua produk konstruksi sangat bergantung pada unsur pengelasan terutama 

dalam rancang bangun, dikarenakan pengelasan merupakan teknik penyambungan 

yang relatif lebih murah dan mudah dalam operasionalnya. 

Teknik pengelasan secara sekilas begitu sederhana, akan tetapi sebenarnya 

membutuhkan pengetahuan yang komperhensif dalam melakukan pengelasan 

untuk menghasilkan sambungan yang berkualitas, terutama faktor sifat logam 

yang bergantung pada perubahan suhu. Apabila suhu tinggi maka kristal suatu 

logam akan mengembang dan besar sehingga logam menjadi lunak, sebaliknya 

jika suhu didinginkan maka kristal logam mengecil sehingga logam menjadi 

keras. Hal ini menuntut perencanaan yang matang dalam pengelasan terutama 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu besar kecilnya sumber panas 

yang digunakan, kecepatan geser dan bahan yang digunakan, serta dimensi dan 

fungsi dari benda kerja sendiri. 

Pengelasan logam menghasilkan konfigurasi tiga bagian daerah logam, 

yang pertama logam lasan, yang kedua daerah pengaruh panas yang disebut Heat 

1 
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Affected Zone (HAZ), dan ketiga yaitu logam induk. Logam lasan adalah bagian 

dari logam pengisi las yang pada saat pengelasan mencair dan membeku seiring 

turunnya suhu. HAZ adalah logam induk yang bersebelahan dengan daerah logam 

lasan dan mengalami perubahan mikrostruktur karena pengaruh panas dari logam 

lasan yang mencair saat pengelasan kemudian menjadi dingin secara cepat karena 

pengaruh pendinginan. Daerah pengaruh panas (HAZ) merupakan daerah kritis 

dimana sering terjadi kerusakan maupun cacat. Antara HAZ dengan logam induk 

dibatasi oleh garis lebur dari pengelasan. Logam induk merupakan logam inti 

yang tidak mengalami perubahan mikrostruktur. Perbedaan ketiga daerah logam 

tersebut terlihat jelas bila dilihat dengan alat bantu mikroskop. 

Kualitas hasil las yang kuat dan keras bergantung pada besarnya butiran 

kristal yang diperoleh saat pengelasan. Butiran kristal logam yang kecil dan halus 

membutuhkan pengaturan pemanasan dan pendinginan yang biasa disebut 

perlakuan panas. Secara garis besar tujuannya adalah untuk mengubah 

mikrostruktur bahan dan menghilangkan tegangan dalam agar memperoleh      

sifat-sifat tertentu seperti kekerasan dan kekuatan yang terbaik untuk memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan ( Alip, 1989:91 ). Perlakuan panas pada material dapat 

dilakukan dengan pemanasan mula, pemanasan saat pengelasan, dan pemanasan 

setelah pengelasan yang akan mempengaruhi sifat-sifat mekanis, bentuk dan 

susunan butiran kristal serta kualitas dari sambungan las ( Suharto, 1991:44 ) 

Kecepatan pendinginan pada proses pengelasan juga berpengaruh pada hasil 

pengelasan. Pendinginan yang cepat akan menghasilkan butiran kristal yang kasar 

dan mudah patah sehingga harus dihindari. Usaha untuk mengantisipasinya adalah 
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dengan melakukan pemanasan mula atau pemanasan setelah pengelasan                 

( Suharto, 1991:45 ). 

Industri Kereta Api sebagai salah satu industri transportasi darat 

merupakan industri yang menggunakan teknologi konstruksi cukup banyak, salah 

satunya pada konstruksi jalan rel kereta api. Material yang digunakan untuk rel 

kereta api salah satunya adalah material R.42 yang merupakan logam baja dengan 

klasifikasi kadar karbon tinggi yaitu 0,6 %. Untuk membangun konstruksi jalan 

rel kereta api dibutuhkan pengelasan termit, akan tetapi sering mengalami 

kerusakan pada daerah HAZ setelah mengalami pembebanan. Usaha yang 

dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia dalam perawatan dan perbaikan 

konstruksi jalan rel kereta api R. 42 yang rusak adalah dengan pengelasan listrik. 

Langkah pengelasan merupakan langkah yang efesien dan efektif terutama pada 

keselamatan kerja dan tidak mengganggu proses produksi jasanya. Hasil las harus 

memenuhi standar kekerasan tertentu yang telah ditetapkan yaitu dalam batas 

kekerasan brinell sebesar 280 sampai 334 ( Sub Direktorat Jalan dan Bangunan 

Kantor Pusat PJKA, 1989:363 ). Nilai kekerasan brinell tersebut apabila 

dikonversikan dalam nilai kekerasan vikers adalah sebesar 295 sampai 350. 

Berdasar dari pemikiran di atas, maka penelitian ini mengambil tema         

" Pengaruh preheated terhadap kekuatan tekan material R.42 di daerah pengaruh 

panas (HAZ) ". 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul dan alasan pemilihan judul yang tertuangkan dalam 
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latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian 

adalah: 

1. Berapakah besar kekuatan tekan material R.42 sebelum pengelasan ? 

2. Berapakah besar kekuatan tekan pada spesimen material R.42 setelah 

pengelasan non preheated pada daerah pengaruh panas ? 

3. Berapakah besar kekuatan tekan pada spesimen material R.42 di daerah 

pengaruh panas (HAZ) setelah mendapat perlakuan panas berupa preheated 

dengan temperatur 140° C, 340° C, dan 540° C ? 

 

C. Tujuan 

Dengan permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kekuatan tekan material R.42 sebelum pengelasan. 

2. Mengetahui kekuatan tekan material R.42 di daerah pengaruh panas (HAZ) 

setelah pengelasan dengan proses non preheated. 

3. Mengetahui kekuatan tekan material R.42 di daerah pengaruh panas (HAZ) 

setelah pengelasan dengan memberikan perlakuan panas preheated 140° C, 

340° C dan 540° C. 

 

D. Manfaat 

Perguruan Tinggi sebagai lembaga akademisi memiliki tanggung jawab 

yang tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah peran 

nyata pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan melalui penelitian, maka 
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mendapatkan informasi tentang pengujian logam, pengelasan dan bahan 

teknik untuk meningkatkan pengetahuan peneliti. 

2. Memberikan masukan pada dunia akademisi dan praktisi tentang pengaruh 

preheated terhadap kekuatan tekan material R.42 di daerah pengaruh panas 

(HAZ). 

3. Sebagai bahan masukan pada PT. Kereta Api Indonesia dalam hal perawatan 

konstruksi jalan rel terkait dengan pengelasan material R.42 dengan las listrik. 

4. Sebagai literatur pada penelitian yang sejenis dalam rangka pengembangan 

teknologi terutama teknologi pengelasan. 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

 

A. Landasan Teori 

1. Klasifikasi Pengelasan 

Pengelasan berdasar sumber energi panasnya dapat dibedakan menjadi 

tiga yaitu mekanik, listrik dan kimia, sedangkan dari cara pengelasan dibedakan 

menjadi tiga bagian yaitu pengelasan cair (Fusion Welding), pengelasan tekanan 

(Pressure Welding), dan pematrian (Wiryosumarto, 1991:7). 

Cara pengelasan dengan elektroda yang terbungkus fluks merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari pengelasan menggunakan elektroda logam tanpa 

pelindung (Bare Metal Electrode). Elektroda logam tanpa pelindung, busur sulit 

dikontrol dan mengalami pendinginan yang cepat sehinggi O2 dan N2 dari 

atmosfir diubah menjadi oksida dan nitrida yang berakibat sambungan menjadi 

rapuh dan lemah. Pengelasan elektroda terbungkus pada prinsipnya adalah busur 

listrik yang terjadi antara elektroda dan logam induk mengakibatkan logam induk 

dan ujung elektroda mencair kemudian membeku bersama-sama. Lapisan 

pembungkus elektroda terbakar bersamaan dengan meleburnya elektroda 

menghasilkan gas pelindung di sekitar busur dengan oksigen. 

 

2. Las Busur Listrik 

Las busur listrik merupakan salah satu jenis las listrik yang menggunakan 

sumber panas untuk mencairkan logam yang akan disambung atau dilas berasal 

6 
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dari panas busur nyala listrik (Arifin, 1997: 24). Tegangan busur nyala untuk 

mesin las DC sekitar 40 - 45 Volt dan mesin las AC sekitar 50 - 60 Volt dan 

tegangan busur nyala akan tetap stabil sekitar 15-30 Volt setelah pengelasan 

dilakukan. 

Sambungan kuat yang dihasilkan dari las busur listrik merupakan 

pencampuran dari lelehan ujung elektroda dan logam di dalam kampuh karena 

panas yang timbul saat pengelasan kemudian menjadi dingin setelah selesai. Suhu 

yang dihasilkan ketika pengelasan dengan busur api listrik bergantung pada 

ekektroda yang digunakan, dimana untuk elektroda karbon menghasilkan 

temperatur sekitar 3900° C dan elektroda logam sekitar 2400° C - 2600° C dan di 

tengah-tengah dari busur nyala pada waktu proses pengelasan sekitar 6000° C - 

7000° C. 

 

3. Elektroda 

Pengelasan dengan las busur listrik memerlukan kawat las yang terdiri 

dari satu inti terbuat dari logam dengan dilapisi oleh lapisan yang terbuat dari 

campuran zat kimia, selain berfungsi sebagai pembangkit, elektroda juga 

berfungsi sebagai bahan tambah. 

Elektroda yang digunakan dalam pengelasan harus memiliki kesamaan 

sifat dengan logam induk sehingga tidak ada elektroda yang dapat digunakan 

untuk semua pengelasan (Suharto, 1991: 80). Berdasarkan logam induk yang 

dilas, maka jenis kawat elektrodanya dapat dibedakan menjadi: elektroda untuk 

baja lunak, baja karbon tinggi, baja paduan, besi tuang dan logam nonferro. 
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Inti kawat (Core wire) terbuat dari logam seperti : besi tuang, baja, 

aluminium, perunggu atau logam lain tergantung logam yang akan dilas. Lapisan 

fluks (coating) terbuat dari campuran bahan kimia ditambah dengan adiktif 

lainnya yang sesuai dengan jenis pengelasan dan kekuatan yang diinginkan. 

Ukuran umum panjang elektroda sekitar 14 inch (0,36 m) walaupun ada yang 

khusus untuk kebutuhan tertentu. Diameter dari logam intinya sekitar 2,4 mm - 

6,4 mm. Diameter inti elektroda ditentukan oleh tebal plat yang akan disambung 

dan besar arus yang digunakan, elektroda berdiameter kecil untuk pengelasan arus 

rendah untuk menyambung plat yang tipis, sedang elektroda dengan diameter 

logam inti besar untuk pengelasan arus tinggi untuk menghasilkan deposit yang 

banyak khususnya untuk las posisi mendatar. Fungsi fluks atau lapisan elektroda 

dalam las adalah melindungi logam cair dari lingkungan udara, menghasilkan gas 

pelindung, menstabilkan busur, dan sumber paduan (V, Zr, Cs, Mn). 

American Welding Society (AWS) mengklasifikasikan elektroda mild stell 

dengan kode E XXXX, E menyatakan elektroda, dua angka XX setelah E 

menyatakan kekuatan tarik deposit bahan las, angka X ke tiga dari E menyatakan 

posisi pengelasan, angka X ke empat dari E menyatakan jenis selaput dan arus 

yang dapat digunakan. 

Pemilihan elektroda pada pengelasan baja karbon sedang dan tinggi harus 

teliti terutama pada faktor kekuatan las harus sama dengan raw materials. Berikut 

Tabel 1. Pemilihan jenis elektroda berdasar nilai karbon ekuivalen:  
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Tabel 1. Pemilihan jenis elektroda berdasar nilai karbon ekuivalen 

Elektroda untuk mendapatkan 
kekuatan sambungan yang hampir 

sama dengan logam induk 

Elektroda untuk mendapatkan 
pengelasan yang mudah Ekuivalen 

Karbon 

Sifat 
mampu 
las*5 Kode elektroda 

* 1 
Suhu perlakuan 

panas *2 
Kode 

elektroda 
Suhu perlakuan panas

JIS  
D4316 

Pemanasan mula 
suhukamarl50°C 
(pemanasan akhir 650° 
C) 

0,40-0,49 A 
JIS  
D5016 

Pemanasan mula 
suhukamar 150° C 
(pemanasan akhir 
650° C) 

JIS*3  
D309-16 

*4 

JIS 
D4316 
 

Pemanasan mula 250° 
C (pemanasan akhir 
650° C) 0,50-0,59 X 

JIS  
D5316  
D5816 

Pemanasan mula 
suhukamar 150° C 
(pemanasan akhir 
650° C) JIS*3  

D309-16 
*4 

JIS  
D4316 

Pemanasan mula 300° 
C (pemanasan akhir 
650° C) 0,60-0,69 X 

JIS  
D5816 
AWS  
E10016-G 

Pemanasan mula 
200° C 
(pemanasan akhir 
650° C) JIS*3  

D309-16 
*4 

JIS  
D4316 

Pemanasan mula 350° 
C (pemanasan akhir 
650° C) 0,70 - 0,79 X 

AWS  
E10016-G 
EH016-G 
 

Pemanasan mula 
250° C 
(pemanasan akhir 
650° C) JIS*3  

D309-16 
*4 

JIS  
D4316 

Pemanasan mula 250° 
C (pemanasan akhir 
650° C) 

>0,80 
 

X 
 

AWS  
EH016-G 

Pemanasan mula 
300° C 
(pemanasan akhir 
650° C) JIS*3  

D309-16 
*4 

Catatan  * 1. Kekuatan tarik dari lasan akan sedikit lebih tinggi dari pada 

yang tertulis dalam tabel. 
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*2. Suhu pemanasan mula harus sesuai dengan plat dan besar 

tegangan penahan. Makin tebal plat dan makin besar 

tegangan penahan, suhu pemanasan mula makin tinggi. 

*3. Dalam penggunaan elektroda JIS D309 harus diusahakan agar 

mendapatkan tebal plat dan penembusan dangkal dengan 

mengggunakan arus rendah. 

*4. Pemanasan mula tidak diharuskan tetapi baik dilakukan dan 

pemananasan akhir perlu. 

*5. Simbol sifat mampu las : A = sukar 

x = sangat sukar 

Sumber : Wiryosumarto Harsono dan Okumura Toshie. 1991. 
Teknologi Pengelasan Logam. Jakarta: Pradnya 
Paramita: 92 

 

4. Metalurgi Las 

Siklus termal yang terjadi pada saat pengelasan, yaitu dari panas menjadi 

dingin mempengaruhi perubahan mikrostruktur logam lasan berupa besar kecilnya 

atau kehalusan butiran-butiran kristal yang berpengaruh signifikan pada kualitas 

penyambungan yaitu ketangguhan, cacat las, retak dan lainnya. 

Struktur logam pada daerah pengaruh panas (HAZ) berubah secara 

berangsur-angsur dari struktur logam induk ke struktur logam lasan. Besar butiran 

berubah sesuai siklus termal yang terjadi pada saat pengelasan. Penampang 

lintang lasan daerah pengaruh panas dibedakan  menjadi enam bagian 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. Penampang lintang lasan sebagai 

berikut  (Alip, 1989: 93):  
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Gambar 1. Penampang lintang lasan  

a. Endapan lasan 

Endapan lasan pada baja karbon yang dilunakan hampir sama dengan baja 

tuang sehingga mengelas sering disebut menuang kecil. Pada saat mengalami 

penurunan suhu, menjelang 1482° C terbentuklah kristal delta atau austenitic 

dalam pola dendritic, walaupun banyak dipengaruhi oleh komposisi campuran, 

struktur delta pada prinsipnya cenderung mengikat karbon kedalam besi body 

centered cubic, sementara struktur austenitic cenderung ke besi gamma. Pada 

diagram dapat diamati bahwa tidak terjadi perubahan struktur sampai menjelang 

suhu 816° C. Pada suhu tersebut kristal ferritic mulai memisahkan diri dari 

austenite. Sementara untuk baja lunak dengan unsur C 0,3% maka sepertiganya 

akan menjadi austenite dan sisanya ferrite. 

Pola geometeris ferrite di dalam ikatan kristal terdiri dari lapisan-lapisan 

putih yang tersebar ke seluruh kristal sebagai hasil pelepasan ferrite. Kondisi 

demikian biasanya terjadi pada lasan satu lajur pada baja lunak. Campuran logam 
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tertentu seperti mangan, chomium dan molibdenum diketahui sebagai unsur 

terbentuknya formasi tersebut,. Strukturnya kasar, maka kemampuannya menahan 

beban kejut lebih rendah. 

Struktur kristal memanjang dan kasar pada lasan biasanya bisa dihaluskan 

dengan menambahkan logam tertentu pada bahan tambah yang dipakai. Unsur 

penghalus tersebut pada dasarnya menyediakan intermetalik tertentu seperti 

senyawa oksida dan nitrida yang bertindak sebagi inti. Penghalusan kristal juga 

mendorong penyempurnaan distribusi pemurni, seperti besi sulfida (FeS) pada 

baja, ke dalam ikatan kristal sehingga dapat menaikan keliatan dan mengurangi 

kemungkinan retak.  

b. Zona cair 

Zona cair adalah bagian benda kerja yang mencapai titik cair diluar 

endapan lasan. Ukuran kristal biasanya besar dan sebagian berbentuk memanjang 

pada satu sisi dan merupakan kristal pearlite dan ferrite yang normal pada sisi 

yang lain kearah bagian dingin. Daerah yang paling dekat dengan lasan mungkin 

merupakan struktur widmanstatten, bila bahan tambah memiliki komposisi sama 

dengan bahan induk maka lebih kecil kemungkinan timbul masalah tentang 

bercampurnya logam dan koefisien muainya.  

c. Zona austenite murni 

Face centered atomic strukture dan mobilitasnya yang tinggi 

memungkinkan karbon larut dengan ferrite. Kristal yang dihasilkan berukuran   

sedang   namun   bervariasi   karena   pengaruh   lamanya pemanasan dan suhu 

yang dicapai. 
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d. Zona transformasi 

Transformasi terjadi pada suhu yang bervariasi. Suhu tersebut bergantung 

pada sumber energi yang sudah ada dalam benda kerja. Kristal berukuran kecil 

dan pengerjaan dingin menunjukan besarnya energi yang sudah ada sehingga 

tidak lagi memerlukan banyak panas untuk rekristalisasi. Pada kondisi demikian 

pengelasan seperti halnya pada baja 0.3 % karbon yang dirol panas. 

e.  Zona austenite ferrite 

Zona ini merupakan perwujudan antara di atas dan di bawah suhu kritis 

yang sering di sebut zona transisi. Autenite terdiri dari besi alpha dan gamma atau 

struktur BCC (Body Centered Cube) dan FCC (Face Centered Cube), sedangkan 

sebagian karbon larut dengan ferrite.  

f. Zona di bawah suhu kritis 

Zona ini merupakan zona dengan pengaruh suhu las sangat kecil kecuali 

bahan pernah dikerjakan dingin sebelumnya. Tidak ada pembentukanm austenite, 

dan kemungkinan kecil terjadi pelunakan. Kristalnya yaitu ferrite dan cementite. 

Daerah lasan jika bebas dari stress dengan suhu 593° C, cementite akan menjadi 

lebih kuat. 

Laju penurunan suhu atau laju pendinginan berpengaruh pada 

pembentukan butiran kristal material. Laju pendinginan sangat cepat akan 

menghasilkan butiran kristal martensite, laju pendinginan cepat akan 

menghasilkan butiran kristal martensite dan bainite, laju pendinginan lambat akan 

menghasilkan butiran kristal martensite, bainite, dan ferrite, sedangkan laju 

pendinginan sangat lambat akan menghasilkan butiran kristal ferrite dan pearlite. 
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Secara detail dapat dilhat dalam Gambar 2. Diagram  Continous Cooling 

Transformation ( CCT )  metalurgi las sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Digram Continous Cooling Transformation ( CCT ) metalurgi las 

 

5. Logam Mampu Las 

Mampu las (weldability) merupakan ukuran kemampuan suatu logam 

untuk dapat dilas dengan hasil memuaskan ditinjau dari segi mekanis, fisis 

maupun kimiawi (Alip, 1989:102). Faktor utama weldability suatu logam adalah 

komposisi bahan dasar dan heat input laju pendinginan. Heat input laju 

pendinginan merupakan karakteristik dari proses pengelasan dan teknik yang 

dipakai. 

Baja merupakan salah satu dari bahan yang mampu las yang secara garis 

besar dibedakan menjadi baja karbon, baja campuran (paduan), baja tahan karat 
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dan baja maraging. Baja karbon dibedakan berdasarkan kadar karbon yang 

terkandung di dalamnya yaitu baja karbon rendah dengan kadar karbon di bawah 

0,30%, baja karbon sedang dengan kadar karbon 0,30% sampai 0,45%, dan baja 

karbon tinggi dengan kadar karbon 0,45% sampai 1,70%. Baja dengan kadar 

karbon tinggi masih dimungkinkan untuk dilakukan pengelasan bila mendapatkan 

pemanasan awal dan pemanasan lanjut. 

Untuk mengetahui weldabilitas baja karbon dapat melalui karbon 

ekuivalen, ukuran penampang, bentuk, dan besarnya benda yang akan dilas serta 

laju pendinginan pengelasan. Besarnya karbon ekuivalen baja karbon dapat diukur 

sebagai berikut: 

Karbon ekuivalen = 
44
SiMnC ++    ………………………( 1 ) 

Baja karbon yang mengandung Chrom dan Molybdin, maka karbon ekuivalennya 

dapat ditentukan sebagai berikut: 

Karbon ekuivalen = 
456

MoCrMnC +++   …………………( 2 ) 

Apabila karbon ekuivalen, Ceq sama atau lebih kecil dari 0,45% maka 

baja tersebut cukup weldable dan pengelasan tidak memerlukan cara-cara khusus, 

bila Ceq sama atau lebih besar 0,45% maka baja memerlukan pengelasan khusus 

dalam pengelasan. Karbon ekuivalen juga dapat digunakan untuk menentukan 

prosedur pengelasan, disamping bentuk, besar dan tebal benda kerja.  

 

6. Pengelasan Baja Karbon 

Daerah pengaruh panas (HAZ) pada baja karbon tinggi mudah menjadi 
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keras bila dibanding dengan baja karbon rendah karena kandungan bajanya serta 

logam lain yang cenderung memperkeras baja sehingga hasil pengelasan peka 

terhadap cacat retak apalagi bila terjadi hidrogen difusi. Cacat retak dapat 

dihindari dengan melakukan perlakuan panas yang bergantung pada kadar karbon 

atau ekuivalen karbon (Wiryosumarto, 1991:92)  

 

7. Daerah Pengaruh Panas (Heat Affected Zone) 

Pengelasan logam akan menghasilkan konfigurasi logam lasan dengan 

tiga daerah pengelasan yaitu pertama daerah logam induk merupakan daerah yang 

tidak mengalami perubahan mikrostruktur, kedua adalah daerah pengaruh panas 

atau disebut heat affected zone (HAZ) merupakan daerah terjadinya pencairan 

logam induk yang mengalami perubahan mikrostruktur karena pengaruh panas 

saat pengelasan dan pendinginan setelah pengelasan, daerah ketiga adalah daerah 

las merupakan daerah terjadinya pencairan logam dan dengan cepat kemudian 

mengalami pembekuaan. 

Daerah pengaruh panas (HAZ) merupakan daerah yang paling kritis dari 

sambungan las, karena selain terjadi perubahan mikrostruktur juga terjadi 

perubahan sifat. Secara umum daerah pengaruh panas efektif dipengaruhi oleh 

lamanya pendinginan dan komposisi logam induk sendiri. Secara visual daerah 

yang dekat dengan garis lebur logam las maka susunan struktur logamnya 

semakin kasar. Secara skematis hubungan tinggi suhu dan daerah pengaruh panas 

efektif terlihat dengan semakin menurunnya suhu atau semakin jauh dari logam 

cair las. Secara detail dapat dilihat pada Gambar 3. Penampang lintang daerah 
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HAZ di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penampang lintang daerah HAZ 

 

8. Preheated (Pemanasan Mula) 

Pemanasan mula adalah memanaskan sebagian atau seluruh logam yang 

akan dilas untuk mengurangi perbedaan suhu (gradient temperature) yang terjadi 

antara daerah pengelasan dan daerah lain benda kerja (Alip, 1989: 232). 

Pemanasan mula dapat dilakukandengan nyala api oxy-gas, dapur tempa, dan 

oven. Temperatur pemanasan awal ditentukan dengan kadar karbon logam induk 

dan telah dikembangkan alat untuk menghitung temperatur pemanasan mula oleh 

Lincoln Elektric.Temperatur suhu pemanasan mula baja karbon dapat dilihat pada 

Tabel 2. Suhu pemanasan mula pada baja karbon sedang dan tinggi berikut: 

Tabel 2. Suhu pemanasan mula pada baja karbon sedang dan tinggi 

Kadar karbon (%) Suhu pemanasan mula (    C) 
 0,20 (maks) 
0,20 - 0,30 
0,30 - 0,45 
0,45 - 0,85 

 90 (maks) 
90 - 150 
150 - 260 
260 - 420 

Sumber : Wiryosumarto Harsono dan Okumura Toshie. 1991. Teknologi 
Pengelasan Logam. Jakarta: Pradnya Paramita: 92 

 

Logam 
Lasan HAZ HAZ Logam 

Induk 
Logam 
Induk 
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Pemanasan mula dilakukan sampai baja memerah dan tidak mencapai 

titik kritis serta harus uniform diikuti dengan pendinginan yang merata pula, bila 

pemanasan mula melebihi titik kritis maka akan terjadi perubahan karakteristik 

bahan.  

  

9. Kampuh V 

Sambungan kampuh V digunakan untuk menyambung logam dengan 

ketebalan 6 -15 mm. Kampuh V dapat dibedakan sebagai berikut; kampuh V 

terbuka, kampuh V diturap, dan kampuh V tertutup. Pada sambungan dengan 

kampuh V terbuka jarak antara logam yang akan dilas sebesar 1 - 2 mm, tinggi 2 

mm, dan sudut antara 60° - 80°. 

 

10. Material R.42 

Material R.42 merupakan baja dengan kadar karbon tinggi yaitu 0,60% 

yang biasa digunakan untuk rel kereta api, disebut R.42 karena mempunyai profil 

berat spesifik 42,23 Kg/m (Sub Direktorat Jalan dan Bangunan Kantor Pusat 

PJKA, 1989:192). Komposisi kimiawi material R.42 adalah sebagai berikut: 0,6% 

karbon, 0,9% mangan, 0,15% silikon, 0.03% fosfor, dan 0,025% sulfur. Nilai 

kekerasan R.42 adalah kekerasan brinell sebesar 240 (Sub Direktorat Jalan dan 

Bangunan Kantor Pusat PJKA, 1989:187). Kekuatan tarik material R.42 dalah 

sebesar 80 Kg/mm2 (Sub Direktorat Jalan dan bangunan Kantor Pusat PJKA, 

1989:200). 
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11. Uji Komposisi 

Uji komposisi merupkan pengujian logam untuk mengetahui kadar 

unsur-unsur yang terkandung dalam bahan. Karbon merupakan unsur yang 

dominan dalam baja, sedang unsur lain yang mempengaruhi adalah : 

1. P, Mo, dan V membentuk sifat keuletan pada baja. 

2. Ni dan Mn bersifat memperbaiki keuletan baja, Mn bersifat mengikat karbida 

sehingga pearlite dan ferrite menjadi halus. 

3. P membuat baja bersifat getas pada suhu rendah. 

4. S bersifat menurunkan keuletan baja pada arah tegak. 

5. Mo dan W bersifat mengendalikan kegetasan pada  perlakuan temperatur. 

Uji komposisi dilakukan dengan membakar spesimen menggunakan 

elektroda sehingga terjadi suhu rekristalisasi yang kemudian dengan suhu 

rekristalisasi terjadi penguraian unsur yang memiliki karakter warna yang 

berbeda-beda. Penentuan kadar unsur-unsur yang ada dengan memanfaatkan 

sensor warna.  

 

12. Uji Kekerasan Vickers 

Pengujian kekarasan dilakukan dengan penekanan tertentu kepada benda 

uji dengan beban tertentu dan mengukur bekas hasil penekanan yang terbentuk di 

atasnya (Surdia, 2000: 31). Salah satu pengujian kekerasan adalah uji kekerasan 

Vickers. Pengujian ini dilakukan dengan penekanan benda uji oleh indentor 

berbentuk piramida intan yang dasarnya berbentuk bujur sangkar. Besar sudut 

bujurnya antara permukaan – permukaan piramida yang berhadapan sebesar 1360.  
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Uji kekerasan Vickers banyak digunakan dalam penelitian karena 

memiliki beberapa keuntungan yaitu dengan benda yang sama kekerasan dapat 

ditentukan tidak hanya untuk bahan lunak akan tetapi untuk bahan yang keras, 

bekas penekanan yang kecil sehingga kerusakan bahan sedikit, pengukuran 

kekerasan yang teliti, dapat digunakan untuk lapisan permukaan bahan yang tipis 

karena gaya untuk penekannannya dapat distel relative kecil dan memberikan 

hasil berupa skala kekerasan yang kontinyu, untuk beban yang digunakan dalam 

penekanan antara 1 kg sampai 120 kg. Gambar 4. The Vickers diamond – pyramid 

indentor berikut adalah contoh hasil penekanan indentor piramida intan: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. The Vickers diamond – pyramid indentor 

Angka kekerasan piramida intan (DPH) atau angka kekerasan vickers 

(VHN), secara teoritis diartikan sebagai beban dibagi luas penampang lekukan 

yang terjadi ( Koswara, 38 ). VHN dapat ditentukan dari persamaan sebagai 

berikut: 

22

854,1)2sin(..2

d
P

d

P
VHN ==

α
…………………………… ( 3 ) 

Dimana: 
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P = Beban yang diterapkan (kg) 

d = Panjang diagonal rata – rata (mm) 

α = Sudut antara permukaan intan yang berlawanan  ( 1360 ) 

 

13. Uji Kuat Tekan 

Untuk mengetahui sifat logam diperlukan pengujian terhadap sample 

yang disiapkan sebagai spesimen dengan ukuran dan bentuk tertentu. Selain itu 

juga harus sesuai prosedur standar yang telah ditentukan sehingga hasil pengujian 

dapat diambil kesimpulan untuk mengetahui sifat logam. Salah satu sifat logam 

yang harus diketahui adalah sifat mekanik logam yaitu meliputi kekuatan, 

kekerasan, keuletan, kekakuan, plastisitas, katangguhan, kelelahan dan 

merangkak. 

Uji kuat tekan merupakan bagian pengujian mekanik untuk mengetahui 

kekuatan logam terhadap beban tekan (Suherman, 1987: 7) yang secara mendasar 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Kuat tekan 
A
P

=σ       ………………………………….( 3 )  

dimana:        

σ   =  Kuat tekan ( kN/mm2 )  

P  =  Gaya yang bekerja ( N ) 

A =  Luas penampang yang terbebani ( mm2, cm2 )  

Pengujian kuat tekan sesuai standar American Society for Testing and 

Material (ASTM) menggunakan alat bending tester sehingga benda uji yang 

terbending, mengalami 2 gaya yaitu gaya tekan di permukaan atas dan gaya tarik 
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di permukaan bawah yang dibatasi oleh garis netral sebagaimana terlihat dalam 

Gambar 5. Benda uji terbending sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5. Benda uji terbending 

Sehingga persamaan gaya yang terjadi secara matematik adalah sebagai 

berikut ( Jamasri: 2001: 28 ) : 

I
M

R
E

y
==

σ   …………………………………..( 4 )     

dimana : 

σ  = Kuat tekan ( N/mm2  ) 

Y = Tebal plat yang mengalami gaya tekan yaitu ½ tebal plat ( mm ). 

E = Elastisitas material 

M = Momen eksternal ( Nmm ) yaitu LPM 4
1.=  

( P = gaya bending , L = jarak antar roll ) 

R = Jari – jari kelengkungan benda terbending ( mm ) 

I = Momen inersia ( mm4 ) yaitu 3

12
1 bh   

( b = tebal plat, h tinggi plat ) 

Plunger 

Yoke 

Garis Netral 

Benda Uji 

Roll 
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Pengujian tekan selain mengukur tegangan sampai pada tegangan 

ultimate (σu ), juga sekaligus menggambarkan kurva tekan dari benda yang diuji 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6 Kurva tegangan dan regangan di bawah 

ini. Tegangan ultimate (σu ) merupakan tegangan tertinggi yang bekerja pada luas 

penampang semula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kurva tegangan dan regangan 

Bahan yang memiliki kurva maka titik yield ( luluh atau leleh ) langsung 

dapat diketahui. Pada kurva dengan dua titik biasanya titik yield dicari diantara 

dua titik yield tersebut. Bahan yang tidak liat atau keras biasanya titik yield pada 

kurva tidak terlihat, untuk mengetahui menggunakan metode offset yaitu dengan 

menarik garis offset sejajar dengan garis elastis kurva pada jarak 0,2 % sampai 

0,35 % dari panjang kurva keseluruhan ( Suherman, 1987:14 ) yang dapat dilihat 

pada Gambar 7. Kurva tegangan luluh 0,02%. Secara matematis dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

go
u

u
y L

L
×=

σσ ………………………………………..( 6 ) 
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dimana : 

σy = Tegangan yield / luluh (N/mm2) 

σu = Tegangan ultimate (N/mm2) 

Lu = Panjang  plotter tegangan ultimate 

Lgo  = Panjang  plotter garis offset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kurva tegangan luluh 0,2 % 

 

14. Bentuk Penampang Patah 

Penampang patah bahan dapat diklasifikasikan menurut bentuk tekstur dan 

warna secara detail dapat dilihat pada Gambar 8. Bentuk penampang patah di 

bawah ini. Jenis penampang patah menurut bentuknya adalah simetris, kerucut 

(cup Cone), rata dan tak teratur. Tekstur penampang patah dapat dideskripsikan 

sebagai; silky (sutra), butir halus, butir kasar (granular), berserat (fibrous), 

kristalin, seperti kaca (glass), dan pudar. 
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Gambar 8. Bentuk penampang patah 

 

B. Kerangka Berfikir 

Kekuatan logam tergantung pada dimensi butiran yang menyusunnya, 

semakin besar dan kasar maka semakin rapuh logam tersebut, begitu pula 

sebaliknya semakin kecil dan halus maka semakin tangguh logam tersebut. 

kualitas butiran ini sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu, hal ini berkaitan erat 

dengan pengerjaan las yang merupakan proses penyambungan dengan 

memanfaatkan energi panas sebagai sumbernya. 

Penyambungan logam dengan teknik pengelasan akan menghasilkan 3 

daerah struktur yaitu daerah logam induk yang tidak mengalami perubahan 

struktur, daerah bahan tambah dan daerah pengaruh panas (HAZ) yaitu logam 

induk yang mengalami perubahan struktur. Daerah yang rawan mengalami 

kerusakan adalah daerah pengaruh panas (HAZ) karena pada daerah ini terjadi 

perubahan struktur logam karena pengaruh panas dari loganm cair serta elektroda. 

Perubahan suhu mempengaruhi butiran kristal logam induk di sekitar daerah 

pengelasan, apabila perubahan suhu ekstrim maka akan meningkatkan tegangan 

dalam dan dimensi logam yang kasar sehingga menghasilkan sambungan yang 

kurang baik (rapuh), untuk mencegah hal tersebut maka dibutuhkan perlakuan 

Granular  Cup Cone  Cup Cone 
Silky  

liscture  fibrous  Cup Cone Silky 
(Not Simetris)  



 26

panas. 

Perlakuan panas yang biasa dilakukan adalah pemanasan penadahuluan 

atau mula ( Preheated), pemanasan pada saat pengelasan dan pemanasan akhir. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh pemanasan pendahuluan 

terhadap kuat tekan atau tegangan tekan di daerah pengaruh panas (HAZ) material 

R. 42, sehingga didapat data suhu pemanasan pendahuluan yang tepat. 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan yang penting kedudukannya dalam 

penelitian. Hipotesis adalah suatu dugaan yang mengandung kemungkinan benar 

atau salah, dimana akan ditolak jika fakta-fakta menunjukan kesalahan atau 

sebaliknya diterima jika fakta-fakta membuktikan kebenarannya. Penolakan dan 

penerimaan hipotesis bergantung pada hasil penelitian terhadap fakta yang 

dikumpulkan (Arikunto, 1996: 70). 

Dalam penelitian ilmiah, hipotesis bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

yang bersifat sementara sehingga perlu dibuktikan dengan kebenaran ilmiyah. 

Untuk itu perlu diajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: Ada 

pengaruh preheated terhadap kekuatan tekan material R.42 di daerah pengaruh 

panas (HAZ). 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain eksperimen 

Desain eksperimen merupakan langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian sehingga dihasilkan data yang objektif sesuai dengan permasalahan. 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah treatment by 

subject, yaitu beberapa variasi perlakuan secara berturut-turut kepada kelompok 

subyek yang sama. Maksudnya suatu kelompok dikenakan perlakuan tertentu, 

kemudian dilakukan pengukuran untuk mengetahui kuat tekan daerah pengaruh 

panas (HAZ) material R.42 dari kelima kelompok yaitu raw materials, non 

preheated, preheated 140° C, preheated 340° C, dan preheated 540° C yang 

setiap variasi terdiri dari tiga benda uji.  

 

B. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah kuat tekan di daerah pengaruh 

panas (HAZ) material R.42 dengan lima variasi perlakuan dengan setiap variasi 

dilakukan  tiga kali pengujian. Variasi perlakuan adalah; raw materials, material 

lasan non preheated, material dengan perlakuan panas preheated 1400 C, 3400 C, 

dan 5400 C. Spesimen uji yang menjadi obyek penelitian, sesuai dengan standar 

American Society for Testing and Materials (ASTM) E 190 yang secara detai 

dapat dilihat pada Gambar 9. Spesimen benda uji kuat tekan standar ASTM No 

E190 sebagai berikut: 

27 
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Gambar 9. Spesimen benda uji kuat tekan standar ASTM No E190 

 

C. Prosedur eksperimen 

Alur prosedur eksperimen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

10. Alur prosedur eksperimen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 10. Alur prosedur eksperimen 

Pembuatan Kampuh  

3400 C 5400 C 

Preheated 

1400 C Non Preheated Raw materials Raw materials 

Spesimen Siap Uji

Pembuatan Spesimen

Foto Mikro Material 

Uji Kuat Tekan

Analisa Data

Hasil

Uji Komposisi 

Material R 42

Pengelasan 

Uji Kekerasan Vickers

Min 152 mm 

9,5 mm

9,
5 

m
m

 

R mak 3 mm  
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D. Pelaksanaan eksperimen 

Eksperimen dilaksanakan selama bulan  Juli 2005 - Maret 2006 yang 

terinci pada beberapa tahap yaitu :  

 

1. Tahap Pembuatan Spesimen 

Pembuatan spesimen benda uji dilakukan di Laboratorium Balai Latihan 

Kerja Industri (BLKI) Semarang yang terdiri dari pengerjaan bahan dasar 

(pemotongan bahan dasar), pengerjaan pengelasan dan pembentukan benda uji, 

sedang untuk finishing di lakukan di Laboratorium dan Workshop Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Alat-alat yang digunakan dapat 

secara rinci dilihat di Lampiran 13. Alat dan bahan  yaitu terdiri dari:  

a. Gergaji besi ( mesin gergaji besi pita, dan gergaji besi tangan ) 

b. Mesin bubut cekam independent  

c. Mesin frais 

d. Peralatan pengelasan DC 

e. Peralatan pemanas / oven 

f. Thermokopel 7500 C 

g. Catu Daya / ampere meter 

h. Alat ukur / pengggaris 

i. Kikir 

j. Amril/amplas  

Langkah – langkah yang dilakukan dalam pembuatan spesimen adalah 

sebagai berikut : 
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a) Pembuatan bahan dasar 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam proses pemotongan bahan 

adalah: 

a. Membuat sket bahan dasar dengan alat ukur dan penitik di material rel dengan 

ukuran 80 mm x 70 mm x 12 mm sejumlah 8 buah dan 160 mm x 70 mm 12 

mm sejumlah 1 buah. 

b. Memasang material rel pada ragum mesin gergaji pita (saw band), selanjutnya 

nyalakan mesin dengan menekan tombol on/off dan lakukan pemotongan pada 

garis pemotongan yang telah ditentukan dengan perlahan - lahan dan hati – 

hati. 

c. Lakukan langkah tersebut sesuai dengan garis pemotongan yang telah dibuat 

hingga terbentuk sesuai ukuran. 

d. Membuat kampuh V terbuka dengan ukuran yang telah ditentukan 

menggunakan mesin frais sesuai prosedur pengoperasian mesin. 

e. Meratakan sisi – sisi pemotongan dengan kikir agar rapi dan tidak 

membahayakan. 

b) Pengelasan 

Standar pengelasan yang digunakan dalam pembuatan bahan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengelasan posisi datar bawah tangan. 

b. Elektroda jenis E10016 dengan diameter 3,2 mm. 

c. Arus listrik yang digunakan sebesar 130 A. 

d. Pendinginan dengan udara ruangan 
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e. Kampuh yang digunakan adalah kampuh V terbuka dengan jarak antar plat 2 

mm, tinggi ujung kampuh 2 mm, dan sudut kampuh 70o. Secara detail dapat 

dilihat pada Gambar 11. Kampuh V terbuka di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Kampuh V terbuka 

Langkah–langkah yang dilakukan dalam proses pengelasan bahan adalah: 

a. Menyetel amperemeter yang digunakan untuk mengukur arus pada posisi 

angka nol, kemudian salah satu penjepitnya dijepitkan pada kabel yang 

digunakan untuk menjepit elektroda. Mesin las dinyalakan dan elektroda 

digoreskan ke massa sampai jarum pada amperemeter menujuk angka 130 A. 

Selanjunya memulai pengelasan untuk spesimen pengelasan non preheated. 

b. Memanaskan bahan dasar pada oven pemanas sampai 1450 C pada penahanan 

5 menit, kemudian dikeluarkan dan diukur dengan thermokopel sehingga pada 

thermokopel menunjukan suhu 1400 C, kemudian lakukan pengelasan untuk 

spesimen pengelasaan dengan preheated 1400 C. 

c. Memanaskan bahan dasar pada oven pemanas sampai 3450 C pada penahanan 

5 menit, kemudian dikeluarkan dan diukur dengan thermokopel sehingga pada 

thermokopel menunjukan suhu 3400 C, kemudian lakukan pengelasan untuk 

spesimen pengelasaan dengan preheated 3400 C. 

12
 

2 

2 

70o
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d. Memanaskan bahan dasar pada oven pemanas sampai 5450 C pada penahanan 

5 menit, kemudian dikeluarkan dan diukur dengan thermokopel sehingga pada 

thermokopel menunjukan suhu 5400 C, kemudian lakukan pengelasan untuk 

spesimen pengelasaan dengan preheated 5400 C. 

c) Pembuatan spesimen menurut standard ASTM No E190 

Langkah–langkah yang dilakukan dalam pembuatan spesimen adalah: 

a. Meratakan lasan dengan menggunakan mesin bubut cekam independent sesuai 

prosedur penggunaan mesin yaitu pemakanan muka dengan pertimbangan 

bahan yang dibuat sangat keras sehingga membutuhkan mata pahat yang kuat 

dan yang mudah adalah mata pahat mesin bubut. 

b. Memotong bahan dengan lebar 14 mm dengan gergaji besi yang didahului 

dengan memberi tanda dengan penitik, setiap spesimen 4 buah. 

c. Membentuk  spesimen sesuai standard ASTM No E 190 dengan mesin bubut 

cekam independent sebagaimana poin (a). 

d. Merapikan spesimen dengan kikir kemudian dihaluskan dengan amril. 

 

2. Tahap Uji Spesimen 

a) Uji Komposisi 

Pengujian komposisi material R.42 dilaksanakan di Laboratorium  Itokoh 

Ceperindo untuk mengetahui komposisi material. Langkah pengujian komposisi 

adalah sebagai berikut: 

1. Spesimen (raw materials) yang telah dipotong minimal 15 mm dibersihkan 

permukaannya. Permukaan harus halus dan rata. 
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2. Spesimen diletakan pada bed dan dibakar dengan sejenis elektroda hingga 

bahan yang terkandung mengalami pencairan atau rekristralisasi. Hasil dari 

proses rekristalisasi berupa pancaran cahaya di tangkap oleh alat uji melalui 

sensor cahaya yang kemudian diterskan kedalam program komputer dan 

dicatat hasilnya. Langkah ini dilakukan berulang-ulang sebanyak tiga kali 

kemudian hasilnya dirata – rata dan di-print - out. 

Foto mikrostruktur dan uji kuat tekan dilakukan di Laboratorium Logam 

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Jogyakarta. Foto mikro struktur 

menggunakan alat mikroskop optik sebagaimana Gambar 12. Mikroskop optic di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Mikroskop optik 

Foto mikro diawali dengan me-recin spesimen agar dalam penghalusan 

permukaan sehingga diperoleh permukaan yang rata kemudian pemolesan pada 

setiap spesimen dengan menggunakan amril nomor 100 sampai nomor 2000 yang 

kemudian dipoles dengan mesin pemoles untuk lebih halus dan rata sebagaimana 
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dapat dilihat pada Gambar 13. Mesin pemoles di bawah ini, kemudian setiap 

spesimen diolesi autosol agar lebih halus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Mesin pemoles 

Spesimen yang telah siap dilanjutkan ke pengujian foto mikro dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Spesimen dibersihkan dengan kain kemudian diletakan pada landasan 

mikroskop, aktifkan mesin, dekatkan lensa pembesar untuk melihat 

permukaan spesimen.  

2. Pengambilan gambar dengan pembesaran 100x dan 200x, perhatikan struktur 

mikro apabila kabur atau kurang jelas, atur kefokusan lensa sehingga didapat 

gambar terbaik. 

3. Sebelum gambar diambil film dipasang pada kamera yang telah distel dengan 

menggunakan film asa 200. 

4. Usahakan dalam pengambilan foto tidak ada satupun yang mebuat mikroskop 

bergerak, karena dapat mempengaruhi hasil. 
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b) Uji Kekerasan Vickers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Mesin uji kekerasan vickers 

Pengujian kekerasan vickers menggunakan micro hardenes vickers 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 14. Mesin uji kekerasan vickers dengan 

prosedur sebagai berikut:  

1. Spesimen diletakan pada bed mesin uji kekerasan micro vickers. 

2. Tempatkan fokus pembebanan pada daerah HAZ. 

3. Beban utama 200 kg ditambahkan secara berangsur – angsur sehingga beban 

akan turun dan menekan bahan uji dan penekanan ditahan sampai 5 detik. 

4. Beban utama kemudian dihilangkan sehingga kerucut terangkat sedikit yang 

akan memberikan bekas penekanan yang akan dibaca  pada skala mikroskop 

dengan ketelitian 0,1μm. 

5. Penghitungan hasil uji kekerasan vickers yang sebelumnya data dikonversikan 

kedalam satuan milimeter dengan persamaan 3 sehingga dihasilkan Vickers 

Hardenes Number (VHN).  
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c) Uji Kekuatan Tekan 

Pengujian kuat tekan menggunakan alat mesin uji kuat tekan (bending 

tester), sebagaimana Gambar 15. Bending tester di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Bending tester 

Tabel 3. Dimensi plunger dan yoke 

Ketebalan Spesimen  
in ( mm ) 

A. 
inch ( mm ) 

B 
inch ( mm ) 

C 
inch ( mm ) 

D 
inch ( mm ) 

3/8 ( 9,5 ) 3/2 ( 38 ) ¾ (  19 ) 19/8 ( 60 ) 19/16(30) 

1/8 ( 3,2 ) 17/8(54) 17/16 ( 27 ) 19/8 ( 60 ) 19/16(30) 

t 4t 2t 6t + 1/8 
( + 3,2) 

3t+l/16 
(+1,6) 

Sumber :                              . 1916. Hand Book American Society for Testing 
and Materials, Philadelphia: 291 

 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian kuat tekan adalah sebagai 

berikut: 

Die atas 

Die bawah 

Yoke 

Plunger 

Roll 

Poros Penghubung 
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a. Menyiapkan spesimen dengan memberikan tanda pada daerah HAZ. 

b. Memasang spesimen pada roll mesin dengan menempatkan daerah HAZ tegak 

lurus dengan plunger. 

c. Menyiapkan kertas millimeter block dan letakan kertas pada meja plotter. 

d. Spesimen ditekan dengan beban atau gaya tekan dari tenaga hidrolik diawali 

dengan 0 N hingga titik maksimal panjang plunger atau benda patah pada 

beban maksimal. 

e. Gaya atau beban maksimal ditandai dengan putusnya  spesimen terdapat pada 

layar digital dan dicatat sebagai data. 

f. Hasil diagram terdapat pada kertas millimeter block yang ada pada meja 

plotter. 

g. Hasil terakhir yaitu menghitung secara manual dengan persamaan 5, 6, dan 7 

sehingga didapat data yang lebih lengkap selain dari beban maksimum dari 

layar millimeter block. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

eksperimen yaitu mencari hubungan sebab akibat (hubungan klausul) antara 2 

faktor atau lebih yang sengaja dimunculkan dalam setiap perlakuan (Arikunto, 

1998:4). Pengambilan data yang dilakukan adalah dengan meneliti (mengukur) 

kuat tekan di daerah pengaruh panas (HAZ) material R.42 dengan pengelasan 

busur listrik menggunakan perlakuan panas preheated 140° C, 340° C dan 540° C 

yang kemudian sebagai kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok kontrol 
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adalah obyek penelitian raw materials R.42 dengan pengelasan tanpa perlakuan 

panas serta raw materials R.42 dengan tidak dilakukan pengelasan. 

Pengamatan eksperimen menggunakan lembar tabel eksperimen untuk 

mempermudahkan dalam pendataan hasil pengujian. Tabel 4. Lembar pengamatan 

uji tekan sebagai berikut: 

Tabel 4. Lembar pengamatan uji tekan 

Gaya Bending  ( kN ) 
Spesimen 

A B C 
Mean 

Raw materials  

Non Preheated  

Preheated 140oC  

Preheated 340oC  

Preheated 540oC  
 

F. Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis statistik deskriptis. Data mentah yang diperoleh dari pengujian, kemudian 

diolah kedalam persamaan statistika yaitu persamaan nilai tengah (mean) sebagai 

berikut : 

Nilai tengah (mean) = 
N

n∑ ………………………….. ( 7 ) 

dimana : 

n =  nilai / skor setiap variabel 

N = jumlah variabel 

Data yang diperoleh merupakan data yang bersifat kuantitatif, yang 
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berarti data berupa angka - angka yang memberikan penjelasan atau memberi 

gambaran tentang perbandingan antara data raw materials, pengelasan non 

preheated, dan pengelasan dengan preheated (140° C, 340° C, 540° C). Penyajian 

data selanjutnya dengan diagram batang. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Komposisi Kimia 

Hasil uji komposisi kimia material R.42 secara rinci dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Hasil uji komposisi kimia yang kemudian ditabulasikan dalam Tabel 

5. Komposisi kimia material R.42 sebagai berikut: 

Tabel 5. Komposisi kimia material R.42 

Unsur Berat ( %) Unsur Berat (%) 

Fe 97,91 V <0,0 

S > 0,036 Mn 0,920 

Al 0,002 Mo 0,020 

C 0,591 W 0,04 

Ni 0,078 P 0,020 

Nb 0,01 Cu 0,078 

Si 0,208 Ti < 0,0 

Cr 0,084   
 

Klasifikasi baja berdasarkan pada kandungan karbonnya. Baja dengan 

kandungan karbon kurang dari 0,30% disebut baja karbon rendah, baja dengan 

kadar karbon antara 0,30% sampai 0,45% disebut baja karbon sedang, baja 

dengan kadar karbon antara 0,45% sampai 1,70% disebut baja karbon tinggi 

(Wiryosumarto, 1991:90). HAZil uji komposisi menunjukkan pada pengujian 

spesimen terlihat kadar karbonnya 0,591% yang berarti material R.42 ini termasuk 

dalam baja karbon tinggi. 

40 
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2. Hasil Foto Struktur Mikro 

Foto mikro digunakan untuk menganalisa struktur sekaligus digunakan 

untuk mengetahui HAZ. Pada baja karbon dengan kadar karbon lebih kecil dari 

0,8% struktur penyusunnya terdiri dari ferrite dan pearlite (Suherman, 1987: 121). 

Selain itu laju penurunan suhu atau pendinginan juga berpengaruh, dimana 

pendinginan dengan udara luar menghasilkan laju pendinginan yang sangat lambat 

sehingga menghasilkan butiran kristal ferrite dan pearlite. Foto mikro dilakukan 

sebelum uji kekuatan  tekan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Foto struktur mikro raw materials (kelompok kontrol)  

perbesaran 100x. 

Foto mikro yang ditunjukkan pada Gambar 16 adalah foto struktur mikro 

spesimen raw materials, dimana butir kristal pearlite lebih banyak dari pada 

kristal ferrite. Butir kristal ferrite tampak berwarna putih dan pearlite tampak 

berwarna kehitaman apabila dilihat dengan mikroskop. Butir ferrite cenderung 

lebih halus, sedangkan butir pearlite cenderung lebih kasar. Butir pearlite 

cenderung keras karena mengandung karbon, sedangkan ferrite cenderung lunak. 

Ferrite 

Pearlite 
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Gambar 17. Foto struktur mikro raw materials menuju HAZ dengan  

pengelasan non preheated. (perbesaran 100x) 

Gambar 17 adalah struktur mikro raw materials menuju HAZ dengan 

pengelasan non preheated. Struktur kristal yang terjadi terlihat perubahan pada 

besar kristalnya menjadi lebih kecil dan kristal ferrite pada daerah ini bertambah 

banyak bila dibandingkan dengan raw materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Foto struktur mikro HAZ dengan pengelasan  

non preheated (perbesaran 200x). 

Ferrite 

Pearlite 

Raw materials HAZ 
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Gambar 18 menunjukkan struktur mikro daerah HAZ pada pengelasan 

non preheated. Butir kristalnya terlihat kecil dengan perubahan semakin 

mendekati kepada daerah lasan butir ferrite bertambah banyak dan butir 

berangsur-angsur bertambah besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   19.   Foto  struktur mikro  HAZ  menuju  las  dengan  

pengelasan non preheated (perbesaran 100x). 

Gambar 19 menunjukkan struktur mikro HAZ menuju daerah las dengan 

pengelasan non preheated. Struktur kristal yang terjadi menjadi lebih besar 

dibanding HAZ yang dekat dengan raw materials hal ini disebabkan masukkan 

panas atau rambatan panas yang berbeda pula. Daerah ini struktur mikronya 

cenderung membesar dan cenderung membentuk struktur baru yakni austenite. 
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Gambar 20. Foto struktur mikro raw materials menuju HAZ pada  

pengelasan dengan preheated 140° C (perbesaran 100x) 

Gambar 20 menunjukkan struktur mikro raw materials menuju HAZ 

pada pengelasan dengan preheated 140° C. Struktur kristal yang terjadi menjadi 

lebih kecil dengan perubahan yang sangat mencolok. Butir ferrite bertambah 

menjadi lebih banyak daripada rav material 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Foto struktur mikro HAZ pada pengelasan dengan  

preheated 140° C (perbesaran 200x). 
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Gambar 21 menunjukkan struktur mikro HAZ pada pengelasan dengan 

preheated 140° C. Struktur kristal yang terjadi terlihat kecil dengan butir ferrite 

meningkat lebih banyak dari pada HAZ pada pengelasan tanpa preheated. Butir 

kristal terlihat mempunyai besar hampir sama dengan butir kristal pada 

pengelasan non preheated tetapi sedikit lebih besar dengan jumlah ferrite juga 

lebih banyak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 22.  Foto struktur mikro HAZ menuju daerah las pada pengelasan  

dengan preheated 140° C (perbesaran 100x) 

Gambar 22 menunjukkan struktur mikro HAZ menuju daerah las pada 

pengelasan dengan preheated 140° C. Daerah ini bentuk butirnya cenderung 

membentuk butir baru yaitu austenite karena dekat dengan pusat panas yang 

terjadi. Butir kristal cenderung bertambah besar dengan butir kristal ferrite 

bertambah. 

HAZ Las 



 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar   22. Foto struktur mikro raw materials menuju HAZ pengelasan  

dengan preheated 340° C (perbesaran 100x). 

Gambar 22 menunjukkan struktur mikro raw materials menuju HAZ 

pengelasan dengan preheated 340° C. Struktur kristal yang terjadi menjadi lebih 

kecil pada daerah HAZ dengan perubahan yang berangsur angsur mengecil akibat 

adanya pengaruh panas. Butir kristal pearlite terlihat lebih banyak bila 

dibandingkan dengan raw materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 24. Foto struktur mikro   HAZ pengelasan  dengan 

preheated 340°C (perbesaran 200x) 
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Gambar 24 menunjukkan struktur mikro HAZ pada pengelasan dengan 

preheated 340° C. Butir kristalnya terlihat kecil dengan butir pearlite lebih 

banyak daripada butir pearlite daerah HAZ pada pengelasan tanpa preheated dan 

pengelasan dengan preheated 140° C, sedang butir ferrite terlihat lebih sedikit 

dari pada pengelasan tanpa preheated dan pengelasan dengan preheated 140° C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 25. Foto  struktur mikro HAZ menuju daerah las pada pengelasan  

dengan preheated 340° C. 

Gambar 25 menunjukkan struktur mikro HAZ menuju daerah las pada 

pengelasan dengan preheated 340° C. Butir kristal terlihat menjadi lebih besar 

dari pada daerah HAZ dan cenderung menjadi austenite karena pengaruh panas 

yang terjadi. Butir kristal pearlite terlihat lebih banyak daripada butir pearlite 

pada pengelasan tanpa preheated dan preheated 140° C. 

HAZ Las 
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Gambar  26. Foto struktur mikro raw materials menuju HAZ pengelasan  

dengan preheated 540°C (perbesaran 100x). 

Gambar 26 menunjukkan struktur mikro raw materials menuju HAZ 

pengelasan dengan preheated 5400 C. Struktur kristal yang terjadi terlihat 

perubahan berangsur-angsur menjadi lebih kecil bila dilihat dari raw materials 

menuju HAZ dengan butir ferrite bertambah bila dibandingkan dengan preheated 

3400 C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 27. Foto struktur mikro HAZ pengelasan dengan 

 preheated 5400 C (perbesaran 200x). 
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Gambar 27 menunjukkan struktur mikro HAZ pada pengelasan dengan 

preheated 540° C. Butir kristal yang terlihat cenderung lebih besar daripada HAZ 

preheated 340° C, dengan butir ferrite terlihat bertambah lebih banyak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 28. Foto struktur mikro HAZ menuju las pada pengelasan  

dengan preheated 540°C (perbesaran 100x). 

Gambar 28 menunjukkan struktur mikro HAZ menuju daerah las pada 

pengelasan dengan preheated 540°C. Struktur kristal yang terjadi terlihat tampak 

butir ferrite menjadi lebih banyak bila dibandingkan dengan preheated 340° C 

dan besar kristalnya cenderung bertambah besar. Butir kristalnya cenderung 

menjadi austenite akibat pengaruh panas dari lasan. 

Banyaknya jenis butir dan besar kristal akan berpengaruh terhadap 

kekuatan dari bahan, hal ini dapat digunakan untuk memprediksi besarnya 

kekuatan bahan. 

 

HAZ Las 



 50

3. Hasil Foto Penampang Patah dan Lengkung 

Bentuk penampang patah dapat digunakan sebagai alat prediksi 

indentifikasi kekuatan bahan. Patahan yang tidak simetris cenderung disebabkan 

karena ketidak homogenan material, cacat berupa inklusi benda asing dalam 

material dan kondisi tegangan dalam akibat panas saat pengelasan. Bentuk – 

bentuk penampang patah setiap spesimen dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Foto penampang lengkung raw material 

Kelompok spesimen raw materials tidak mengalami patah saat pengujian 

dan hanya terjadi kelengkungan sebagaimana terlihat pada Gambar 29 yang 

berarti menunjukan bahan memiliki keuletan dan kekerasan yang tinggi  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Foto penampang pada pengelasan non preheated 

( a ) Penampang patah 
( perbesaran 10 x) 

( b ) Penampang lengkung 
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Gambar 30 menunjukan bentuk penampang patah daerah HAZ pada 

pengelasan non preheated granular tidak simetris dengan butir kasar dan sebagian 

mengkilap, hal ini terjadi karena adanya kosentrasi tegangan pada struktur kristal 

akibat pengaruh panas saat pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Foto penampang pada pengelasan preheated 1400 C 

Gambar 31 menunjukan bentuk penampang patah daerah HAZ pada 

pengelasan  preheated 1400 C granular tidak simetris dengan butir penampang 

sangat kasar dan mengkilap, hal ini terjadi karena pengaruh preheated dan panas 

saat pengelasan yang menyebabkan konsentrasi tegangan yang besar pada butir 

kristal sehingga cenderung tidak menyatu dengan baik. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 32. Foto penampang pada pengelasan preheated 3400 C 

( a ) Penampang patah
( perbesaran 10 x) 

( b ) Penampang lengkung 

( a ) Penampang patah 
( perbesaran 10 x) 

( b ) Penampang lengkung 
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Gambar 32 menunjukan bentuk penampang patah daerah HAZ pada 

pengelasan  preheated 3400 C granular tidak simetris dengan butir penampang 

yang homogen dan halus, hal ini terjadi karena pengaruh masukan panas saat 

pengelasan yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Foto penampang pada pengelasan  preheated 5400 C 

Gambar 33 menunjukan bentuk penampang patah daerah HAZ pada 

pengelasan  preheated 5400 C granular tidak simetris dengan butir penampang 

yang homogen dan lebih kasar dibandingkan dengan preheated 3400 C, hal ini 

terjadi karena pengaruh masukan panas saat pengelasan yang lebih besar sehingga 

mengubah strukturnya. 

 

4. Hasil Uji Kekerasan 

Data hasil pengujian kekerasan dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 

6. Hasil uji kekerasan vickers yang kemudian ditabulasikan dalam Tabel 6. Hasil 

( a ) Penampang patah 
( perbesaran 10 x) 

( b ) Penampang lengkung 
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pengujia kekerasan vickers material R.42 sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil pengujian kekerasan vickers material R.42 

Nilai Kekerasan Vickers (Kg/mm2) 
Spesimen 

1 2 3 Mean 

Raw materials 274,55 270,86 283,74 276,38 
Non Preheated 265,80 248,22 255,44 256,49 
Preheated 1400 C 224,40 224,95 224,40 224,58 
Preheated 3400 C 283,74 298,42 295,05 292,40 
Preheated 5400 C 262,98 265,80 268,67 265,82 
 

Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram batang pada 

Gambar 34. Diagram kekerasan vickers material R.42 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Diagram kekerasan vickers material R.42 
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sebesar 276,38 Kg/mm2. Nilai kekerasan vickers pada daerah HAZ kelompok 

spesimen pengelasan non preheated adalah VHN sebesar 256,48 Kg/mm2, yang 

berarti mengalami penurunan 7,2% terhadap kelompok spesimen raw materials. 

Nilai kekerasan vickers pada daerah HAZ kelompok spesimen pengelasan 

preheated 1400 C adalah VHN sebesar 224,58, Kg/mm2 yang berarti mengalami 

penurunan 18,74% terhadap kelompok spesimen raw materials. Nilai kekerasan 

vickers pada daerah HAZ kelompok spesimen pengelasan preheated 3400 C 

adalah VHN sebesar 292,41 Kg/mm2, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 

16,57% terhadap kelompok spesimen raw materials. Nilai kekerasan vickers pada 

daerah HAZ kelompok spesimen pengelasan preheated 5400 C adalah VHN 

sebesar 265,82 Kg/mm2, yang berarti mengalami penurunan 3,82% terhadap 

kelompok spesimen raw materials. Nilai kekerasan vickers spesimen dengan 

perlakuan panas yang tertinggi adalah kelompok spesimen preheated 3400 C, 

kemudian kelompok spesimen preheted 5400 C, kemudian kelompok spesimen 

non preheated dan yang terendah adalah kelompok spesimen preheated 1400 C. 

Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh panas pada saat pengelasan dan 

perlakuan panas. 

 

5. Hasil Uji Kekuatan  Tekan 

Data pengujian kekuatan tekan dengan pem-bending-an adalah berupa 

gaya bending yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil uji bending 

yang kemudian ditabulasikan dalam Tabel 7. Hasil pengujian bending material 

R.42 sebagai berikut: 
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Tabel 7. Hasil pengujian bending material R.42 
 

Gaya Bending  ( kN ) 
Spesimen 

A B C 
Mean 

Raw materials 11,77 13,83 11,70 12,433 
Non Preheated 2,820 6,650 5,310 4,9260 
Preheated 140oC 2,600 7,720 7,090 5,8030 
Preheated 340oC 4,830 8,270 8,050 7,0500 
Preheated 540oC 7,970 2,780 7,560 6,1030 

 

Data hasil pengujian kemudian diolah ke dalam persamaan - persamaan 

sebagaimana dalam Lampiran 9. Penghitungan hasil uji sehingga diperoleh 

kekuatan tekan atau tegangan tekan masing – masing spesimen yang kemudian 

ditabulasikan dalam Tabel 8. Kekuatan tekan material R.42 sebagai berikut : 

Tabel 8. Kekuatan  tekan material R.42 

Kekuatan  Tekan ( kN/mm2) 
Spesimen 

A B C 
Mean 

Raw materials 2.093 2.459 2.081 2.211 
Non Preheated 0.501 1.183 0.944 0.876 
Preheated 140oC 0.462 1.373 1.261 1.032 
Preheated 340oC 0.859 1.471 1.432 1.254 
Preheated 540oC 1.417 0.494 1.344 1.085 

 
Hasil eksperimen di atas ditampilkan dalam bentuk diagram batang yang dapat 

dilihat pada Gambar 35. Diagram kekuatan tekan material R.42 

Data hasil eksperimen pengujian kekuatan  tekan pada daerah HAZ yang 

ditampilkan Gambar 35 menunjukan nilai kekuatan tekan kelompok raw 

materials sebesar 2,211 kN/mm2. Nilai kekuatan tekan pada daerah HAZ 

spesimen kelompok pengelasan non preheated sebesar 0,876 kN/mm2 yang 

berarti mengalami penurunan nilai kekuatan  tekan sebesar  60,38% dari kekuatan  
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tekan kelompok raw materials. Nilai kekuatan  tekan pada daerah HAZ spesimen 

kelompok pengelasan preheated 1400 C sebesar 1,032 kN/mm2 yang berarti juga 

mengalami penurunan nilai kekuatan  tekan sebesar 53,33% dari kekuatan  tekan 

kelompok raw materials. Nilai kekuatan tekan pada daerah HAZ spesimen 

kelompok pengelasan preheated 3400 C sebesar 1,254 kN/mm2 yang berarti juga 

mengalami penurunan nilai kekuatan  tekan sebesar 43,29% dari kekuatan  tekan 

kelompok raw materials. Nilai kekuatan tekan pada daerah HAZ spesimen 

kelompok pengelasan preheated 5400 C sebesar 1,085 kN/mm2 yang berarti juga 

mengalami penurunan nilai kekuatan  tekan sebesar 50,9% dari kekuatan  tekan 

kelompok raw materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Diagram kekuatan tekan material R.42 

 Nilai kekuatan tekan pada daerah HAZ spesimen yang mendapatkan 
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perlakuan panas tertinggi adalah kelompok pengelasan dengan preheated 3400 C, 

kemudian kelompok pengelasan dengan preheated 1400 C, kemudian kelompok 

pengelasan dengan preheated 5400 C dan terendah adalah kelompok pengelasan 

dengan non preheated. 

Kekuatan luluh (yield) didapat dengan melihat kurva yang dihasilkan dari 

gaya bending sebagaimana dapat dilihat secara rinci dalam Lampiran 8. Kurva 

kuat tekan. Data yang didapat diolah kedalam persamaan sebagaimana secara rinci 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Penghitungan hasil uji kemudian ditampilkan ke 

dalam diagram yang dapat dilihat pada Gambar 36. Diagram kekuatan luluh 

material R. 42 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Diagram kekuatan luluh material R.42 
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Nilai kekuatan luluh pada kelompok spesimen pengelasan non preheated 

sebesar 0,291 kN/mm2, yang berarti mengalami penurunan sebesar 54,93% 

dibanding kelompok spesimen raw materials yang mempunyai kekuatan luluh 

sebesar 0,644 kN/mm2. Nilai kekuatan luluh pada kelompok spesimen pengelasan 

dengan preheated 1400 C sebesar 0,300 kN/mm2, yang berarti mengalami 

penurunan sebesar 53,45% dibanding kelompok spesimen raw materials. Nilai 

kekuatan luluh pada kelompok spesimen pengelasan dengan preheated 3400 C 

sebesar 0,519 kN/mm2, yang berarti mengalami penurunan sebesar 19,63% 

dibanding kelompok spesimen raw materials. Nilai kekuatan luluh pada 

kelompok spesimen pengelasan dengan preheated 5400 C sebesar 0,466 kN/mm2, 

yang berarti mengalami penurunan sebesar 27,69% dibanding kelompok spesimen 

raw materials. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan kekuatan  tekan dari 

material yang dikenai proses pengelasan dengan perlakuan panas pada tiga variasi 

preheated yaitu 1400 C, 3400 C dan 5400 C ataupun pada proses pengelasan non 

preheated. Kekuatan  tekan  daerah HAZ kelompok spesimen preheated 1400 C 

merupakan kelompok yang memiliki kekuatan  tekan terendah dari semua 

kelompok spesimen. Kelompok spesimen preheated yaitu 3400 C merupakan 

kelompok dengan kekuatan  tekan tertinggi baik pengelasan non preheated 

maupun preheated 1400 C dan 5400 C. Kelompok preheated 1400 C merupakan 

kelompok dengan kekuatan  tekan terendah diantara kelompok yang mendapat 
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preheated.  

Apabila dibandingkan dengan kekuatan tarik pada kelompok pengujian 

yang sama, dimana didapat data raw materials memiliki kekuatan  tarik yang 

tertinggi. Nilai kekuatan tarik daerah HAZ kelompok spesimen pengelasan non 

preheated mengalami penurunan nilai kekuatan tarik daerah HAZ sebesar 11,90% 

terhadap kekuatan tarik kelompok raw materials. Nilai kekuatan tarik daerah 

HAZ kelompok spesimen pengelasan dengan preheated 1400 C juga mengalami 

penurunan sebesar 19,97% terhadap raw materials. Nilai kekuatan tarik daerah 

HAZ kelompok spesimen pengelasan dengan preheated 340% C juga mengalami 

penurunan sebesar 5,21% terhadap raw materials. Nilai kekuatan tarik daerah 

HAZ kelompok spesimen pengelasan dengan preheated 5400 C juga mengalami 

penurunan sebesar 10,29% terhadap raw materials. Nilai kekuatan tarik daerah 

HAZ spesimen yang mendapat perlakuan panas tertinggi adalah kelompok 

spesimen dengan preheated 3400 C, kemudian kelompok spesimen dengan 

preheated 5400 C, dan yang terendah nilai kekuatan tarik daerah HAZ adalah 

kelompok spesimen pengelasan dengan preheated 1400 C ( Muhamad , 2004: 58 ). 

Data-data di atas menunjukan bahwa ada kecenderungan yang identik 

antara hasil pengujian kekuatan tarik pada daerah HAZ dengan kekuatan tekan 

pada daerah HAZ. Perbedaan kekuatan tekan dan kekuatan tarik pada daerah HAZ 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan masuknya panas 

yang disebabkan oleh adanya perlakuan preheated dan pendinginan yang terjadi 

setelah pengelasan. Preheated terlalu tinggi seperti pada 5400 C akan 

mengakibatkan bahan dasar cepat meleleh dan menghasilkan permukaan las yang 
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lebih kasar serta penembusan yang dalam. Logam yang terkena panas terlalu 

tinggi akan menyebabkan pembentukan butiran - butiran kristal struktur yang 

mempunyai kekuatan rendah dan menambah kerapuhan. Preheated rendah seperti 

pada 1400 C akan menghasilkan panas yang tidak merata sehingga pembentukan 

kristal tidak sempurna karena terjadinya pencairan logam sebagian dan butiran 

struktur yang  terbentuk kasar sehingga menjadi titik rapuh dan kelemahan pada 

logam. Preheated 3400 C merupakan suhu yang sedang sehingga menghasilkan 

las dengan penembusan yang baik. Suhu yang tepat menghasilkan struktur dengan 

butiran halus dan dapat memperbaiki sifat – sifat mekanik logam, dengan 

demikian kerapuhan dan titik lemah dapat dikurangi. Pengelasan non preheated 

menyebabkan daerah pengaruh panas yang lebar karena masukan panas hanya 

dari proses pengelasan.  

Panas yang masuk saat proses pengelasan menyebabkan perubahan 

struktur kristal pada HAZ. Struktur dan komposisi HAZ merupakan komponen 

logam induk yang mengalami perubahan struktur akibat pengaruh panas. Struktur 

kristal semakin kecil dan halus maka akan semakin baik kualitas logam tersebut. 

Penelitian ini menggunakan variasi preheated yaitu preheated terendah 1400 C 

dan tertinggi 5400 C, yang menyebabkan perbedaan masuknya panas dan 

pendinginan terkait dan menyebabkan perubahan butir kristal pada daerah HAZ 

yang dapat dilihat dengan mengamati struktur mikro dari masing – masing 

spesimen. 

Struktur mikro daerah HAZ spesimen dengan preheated 3400 C memiliki 

kristal kecil-kecil dengan komposisi ferrite lebih sedikit dibanding komposisi 
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ferrite pada pengelasan preheated 1400 C, preheated 5400 C maupun non 

preheated. Sementara komposisi kristal pearlite sebaliknya yaitu lebih banyak, 

sehingga kekuatan  tekannya lebih tinggi. Butir kristal spesimen non preheated 

lebih besar dengan komposisi ferrite lebih banyak sehingga kekuatan menurun. 

Preheated 1400 C memiliki butir kristal yang kasar dengan komposisi ferrite yang 

lebih banyak tetapi pembentukan kristal tidak sempurna akibat masukan panas 

yang mencairkan sebagian logam induk  sehingga memiliki kekuatan  tekan yang 

rendah. Preheated 5400 C memiliki butiran kristal yang halus namun komposisi 

ferrite lebih banyak dari preheated 3400 C sehingga kekuatan  tekannya menjadi 

turun. Komposisi ferrite dan pearlite serta bentuk butiran kristal pada daerah HAZ 

mengakibatkan kekuatan  tekan pada daerah HAZ berbeda. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh perlakuan panas yang berbeda. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian pengaruh preheated  terhadap kekuatan tekan material 

R.42 di daerah pengaruh panas (HAZ), dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kekuatan tekan material R.42 sebelum pengelasan adalah sebesar 2,211 

kN/mm2. 

2. Kekuatan tekan pada daerah HAZ pengelasan non preheated adalah sebesar 

0.876 kN/mm2. 

3. Kekuatan tekan pada daerah HAZ pengelasan dengan perlakuan panas 

preheated 1400 C, preheated 3400 C, dan preheated 5400 C berturut – turut 

adalah sebesar 1.032 kN/mm2, 1.254 kN/mm2, dan 1.085 kN/mm2. 

4. Pengelasan dengan preheated 3400 C merupakan pengelasan dengan hasil 

kekuatan sambungan yang terbaik diantara spesimen yang mengalami 

perlakuan panas karena masukan panas yang sesuai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, agar memperoleh hasil 

yang optimal maka disarankan sebagai berikut : 

1. Perlu memperhatikan varibel – variabel dalam proses pengelasan seperti jarak 

elektoda, kuat arus, gap sambungan, kecepatan pengelasan dan lain – lain 

untuk menghasilkan pengelasan yang sempurna. 
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2. Pengaruh panas dalam proses pembuatan spesimen diluar preheated harus 

dijaga dengan baik karena dapat mengubah dan mempengaruhi kekuatan 

bahan yang sebenarnya sebelum pengujian, sehingga diperlukan alat – alat 

yang memiliki pendinginan yang baik dalam setiap proses pembuatan 

spesimen. 

3. Ketelitian dan kecermatan dalam setiap pengerjan spesimen sehingga 

dihasilkan spesimen yang homogen, serta ketelitian dalam pengamatan saat 

pengujian spesimen.  

4. Untuk penelitian lebih lanjut mengenai kekuatan bahan R.42 perlu variasi 

yang lebih komplek dan perlu memperhatikan setiap variabel yang terkait 

dengan lebih teliti sehingga dapat dihasilkan penelitian yang lebih akurat dan 

sempurna.  

 

 



 64

DAFTAR PUSTAKA 

 

__________. 1916. Handbook American Society for Testing and Materials, 
Philadelphia 

 
__________. 1989. Spesifikasi Teknik Untuk Badan Jalan Rel. Bandung: Sub 

Direktorat Jalan dan Bangunan Kantor Pusat PJKA. 
 
Alip Muhamad. 1989. Teori dan Praktek Las. Jakarta: P2LPTK  
 
Arifin Syamsul. 1977. Las Listrik dan Otogen. Jakarta: Ghalia Indonesia 
 
Arikunto Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi 

Revisi III. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Charles G Salmon, John E Johnson. 1986. Struktur Baja Jilid 1. Jakarta : 

Erlangga. 
 
Jamasri. 2001. Diktat Kuliah Mekanika Bahan. Jogjakarta : UGM 
 
James M Gere dan Stephen P Timoshenko. 1987. Mekanika Bahan Jilid 1. Jakarta 

: Erlangga 
 
Koswara Engkos dan Hadi Sudjana. ______. Pengujian Logam SMK.  Bandung : 

Humaniora 
 
Muhammad S, Ibnu, 2004. Pengaruh Preheated Terhadap Kekuatan Tarik 

Material R 42 pada Daerah Pengaruh Panas (HAZ). Semarang : 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang  

 
Suhardi, AC. 1996. Proses Pengelasan Busur Logam Terbungkus. Indramayu: 

Balai Besar 
 
Suharto. 1991. Teknologi Pengelasan Logam. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Suherman Wahid. 1987. Pengetahuan Bahan. Surabaya: Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya 
 
Surdia Tata dan Saito Shinroku. 2000. Pengetahuan Bahan Teknik Jakarta : 

Pradnya Paramitha 
 
Wiryosumarto Harsono dan Okumura Toshie. 1991. Teknologi Pengelasan 

Logam. Jakarta: Pradnya Paramita. 
 


	cover.doc
	BAB I.doc
	BAB II.doc
	BAB III.doc
	BAB IV.doc
	BAB V.doc
	DAFTAR PUSTAKA.doc

