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ABSTRAK 
 
 

Suparman, 2006. “Pengaruh Suhu Annealing Terhadap Post Weld Heat 
Treatment Pengelasan Baja BOHLER GRADE K-945 EMS 45 Terhadap Sifat 
Fisis dan Mekanis”, Skripsi. Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu 
annealing pada Post Weld Heat Treatment pengelasan baja Bohler Grade K-945 
EMS 45 terhadap sifat fisis (foto mikro) dan mekanis (uji kekerasan dan uji tarik). 

Penelitian menggunakan jenis baja K-945 EMS 45 yang mengadung kadar 
karbon  0,50%. Spesimen dengan cara memotong plat baja tersebut dan dibuat 
kampuh V untuk pengelasan, spesimen bentuk uji tarik sesuai dengan standar 
ASTM E8. Kemudian dilakukan proses anil dengan variasi suhu 750oC, 800oC, 
850oC, 900oC dipanaskan selama 1 jam dan didinginkan di dalam tungku.      
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tegangan tarik raw material sebesar 70,01 
kg/mm2, spesimen dilas tanpa treatment 59,71 kg/mm2 atau mengalami penurunan 
sebesar 14,71 %, spesimen anil 750oC sebesar 52,18 kg/mm2 atau mengalami 
penurunan sebesar 12,6 %, spesimen anil 800oC sebesar 51,20 kg/mm2 atau 
mengalami penurunan sebesar 14,28 %, spesimen anil 850oC sebesar 50,95 
kg/mm2 atau mengalami penurunan sebesar 14,65 %, spesimen anil 900oC sebesar 
50,18 kg/mm2 atau mengalami penurunan sebesar 15,96 %. Nilai tegangan luluh 
pada raw material sebesar 58,59 kg/mm2, untuk spesimen dilas tanpa PWHT nilai 
tegangan luluhnya sebesar 38,74 kg/mm2, untuk specimen dilas dan di PWHT  
750oC, 800oC, 850oC, 900oC, berturut-turut sebesar 30,92 kg/mm2, 31,82 kg/mm2, 
31,36 kg/mm2, 30,94 kg/mm2. Nilai kekerasan pada raw material sebesar 308,47 
VHN. Untuk nilai kekerasan pada spesimen dilas tanpa treatmen pada masing-
masing daerah untuk logam las sebesar 319,74 VHN, batas las dengan HAZ 
314,23 VHN, daerah HAZ 305,60 VHN, batas HAZ dengan induk 305,60 VHN, 
logam induk 295,85 VHN. Setelah dianil 750oC,  800oC,  850oC,  900oC,  ini 
mengalami penurunan. Hasil foto struktur mikro untuk raw material berupa ferit 
dan perlit. Sedangkan struktur mikro dilas tanpa treatment dan diannealing 750oC,  
800oC,  850oC,  900oC berbentuk ferit dan perlit tapi sudah mengalami perubahan 
setelah mengalami beberapa perlakuan.  
            Untuk hasil foto makro (penampang patah)untuk specimen raw material 
bentuk penampang patahnya berbentuk granular, sedangkan untuk spesimen dilas 
tanpa PWHT dan di PWHT 750oC,  800oC,  850oC,  900oC bentuk penampang 
patahnya adalah berbentuk cup cone.  
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janganlah keberhasilan menjadi korban dari usaha karena keberhasilan 

adalah hasil dari usaha  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Seiring dengan perkembangan teknologi dibidang konstruksi, 

pengelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan 

peningkatan industri, karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

rekayasa dan reparasi produksi logam. Hampir pada setiap pembangunan 

suatu konstruksi dengan logam melibatkan unsur pengelasan. 

Pengelasan bukan tujuan utama dari konstruksi, tetapi hanya 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik, karena 

itu rancangan las dan cara pengelasan harus betul-betul memperhatikan 

kesesuaian antara sifat fisis dan mekanis dari logam las dengan kegunaan 

konstruksi serta keadaan di sekitarnya (Wiryosumarto dan Okumura; 2001). 

 Baja K-945 EMS 45 ini adalah baja yang diproduksi oleh PT. 

BOHLER. Baja ini mempunyai komposisi kandungan (% berat) C 0,48%, Si 

0,30%, Mn 0,70%. Baja ini banyak digunakan dalam pengerjaan permesinan 

misalnya pembuatan tanggem, bantalan mesin, konstruksi pada kapal. Baja 

ini merupakan baja karbon sedang yang mempunyai kekuatan tarik 60-70 

Kg/mm2 (BOHLER). Apabila baja ini diberi perlakuan panas yang tepat 

maka akan didapatkan kekerasan dan keuletan sesuai yang diinginkan . 

Proses perlakuan panas dalam dunia industri merupakan proses yang cukup 

berpengaruh dalam menentukan sifat fisis dan mekanisnya. Dengan 
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perlakuan panas sifat-sifat yang kurang menguntungkan pada logam atau 

baja dapat diperbaiki. Pengerjaan panas merupakan proses memanaskan 

bahan atau logam sampai suhu tertentu, kemudian didinginkan pada waktu 

tertentu. Tujuan pengerjaan panas (Heat Treatment) adalah untuk memberi 

sifat yang lebih baik atau sempurna pada suatu material.  

 Menurut (Love;1986) prinsip pengerjaan panas (Heat Treatment) yang 

berhubungan dengan perlakuan pada logam yaitu: (1) Pelunakan (Annealing) 

merupakan proses pemanasan logam, kemudian didinginkan secara 

perlahan-lahan; (2) Hardenning adalah pengerasan logam dengan cara 

dipanaskan kemudian didinginkan secara cepat; (3) Tempering adalah 

pemanasan logam di bawah suhu kritis bawah, dipertahankan pada waktu 

tertentu, diikuti dengan pendinginan di udara; (4) Normalising adalah 

pengerjaan baja dengan pemanasan di atas suhu kritis atas dan dibiarkan 

dingin di udara terbuka. 

 Proses annealing adalah proses pemanasan logam pada suhu tertentu, 

mempertahankan suhu tersebut pada waktu tertentu dan selanjutnya 

didinginkan secara perlahan-lahan. Tujuan dari proses annealing yaitu (1) 

Mengurangi tegangan internal yang terjadi akibat pembekuan; (2) 

Meningkatkan ketangguhan dan keuletan; (3) Meningkatkan mampu mesin; 

(4) Mengurangi ketidak homogenan komposisi kimia; (5) Menghaluskan 

ukuran butiran; (6) Mengurangi kandungan gas di dalam logam. 

 Pada perlakuan panas terutama pada proses annealing, waktu penahanan 

(Holding Time), suhu pemanasan, dan laju pendinginan merupakan faktor 
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yang sangat penting. Post Weld Heat Treatment biasanya dilakukan pada 

higher strength carbon magnese steels dan baja paduan rendah yang riskan 

retak akibat hydrogen. PWHT dimaksudkan juga untuk stress relieving 

(pelepasan tegangan internal. PWHT ini memiliki multi fungsi selain 

menurunkan tegangan sisa, antara lain meningkatkan keuletan di HAZ dan 

memperbaiki sifat mampu las daerah logam las dan HAZ (Sonawan dan  

Suratman; 2004) 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengadakan penelitian 

mengenai “Pengaruh suhu annealing pada post weld heat treatment 

pengelasan baja BOHLER GRADE K-945 EMS 45 terhadap sifat fisis 

dan mekanis”. 

 

1.2.  PERMASALAHAN 

Sesuai dengan judul dan alasan pemilihan judul, maka permasalahan 

yang timbul adalah bagaimanakah pengaruh variasi suhu annealing pada 

post weld heat tretment pengelasan baja BOHLER GRADE K-945 EMS-45 

terhadap sifat fisis dan mekanis.   

 

1.3.  PENEGASAN ISTILAH 

Dalam judul skripsi ini terdapat istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

untuk menghindari salah penafsiran di dalam memberikan pengertian yang 

ada dalam judul skripsi ini. Oleh karena itu perlu diberi batasan-batasan 

yang jelas. Adapun istilah yang dianggap perlu ditegaskan antara lain: 
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a. Pengaruh; yang dimaksud dengan pengaruh disini adalah daya yang 

ditimbulkan oleh suatu benda orang, dan sebagainya (Poerwodarminta, 

1989) 

b. Suhu; yang dimaksud suhu di sini adalah ukuran kuantitatif terhadap 

temperatur, panas dan dingin diukur dengan temperatur (Kamus besar 

bahasa Indonesia; 2002). Suhu yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  7500 C, 8000 C, 8500 C, 9000 C,  

c. Annealing; yang dimaksud dengan annealing disini adalah merupakan 

proses pemanasan logam pada suhu tertentu, kemudian dipertahankan 

pada waktu tertentu dan selanjutnya didinginkan secara perlahan-lahan   

( Love; 1986)  

d. Post Weld Heat Treatment; yang dimaksud dengan Post Weld Heat 

Treatmen disini adalah perlakuan panas dilakukan setelah pengelasan  

e. Pengelasan; yang dimaksud pengelasan di sini adalah menyambung dua 

buah benda/logam dengan cara memanasi sampai titik cairnya dimana 

pada benda kerja yang mencair akan akan menyatu dengan bantuan 

bahan tambah sehingga terbentuklah suatu sambungan (Widharto;1996). 

f. Baja BOHLER GRADE K-945 EMS 45; yang dimaksud baja di sini 

adalah baja yang diproduksi oleh PT. BOHLER yang mempunyai 

kandungan C 0,48%, Si 0,30%, Mn 0,70%. Dimana huruf K- 945 EMS 

45 adalah merk/tipe dari baja itu sendiri dan baja ini mempunyai 

kekuatan tarik 60-70 Kg/mm2 (katalog) 
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g. Sifat fisis baja K-945 EMS-45; adalah keadaan yang tampak pada suatu 

benda dilihat dari perubahan fisik (badan) dengan menggunakan 

mikroskop logam serta pengamatan foto mikro dan penampang patah 

logam. 

h. Sifat mekanis suatu logam; yang dimaksud sifat mekanis disini adalah 

keadan yang tampak pada suatu benda dilihat dari kemampuan mesin 

(sifat mampu mesin) diketahui dengan pengujian tarik dan kekerasan.. 

 

1.4.  TUJUAN PENELITIAN 

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi suhu annealing 

pada post weld heat treatment pengelasan baja BOHLER GRADE K-945 

EMS-45 terhadap sifat fisis (pengamatan struktur mikro) dan sifat mekanis 

(kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan kekerasan) 

 

1.5.   MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi dunia pendidikan merupakan suatu pengalaman yang sangat 

menguntungkan sebagai pengembangan ilmu di bidang pengelasan 

b. Sebagai informasi yang penting dalam rangka usaha peningkatan 

kualitas hasil pengelasan 

c. Sebagai literatur pada penelitian sejenisnya dalam rangka pengembangan 

teknologi khususnya di bidang pengelasan. 
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1.6.   SISTEMATIKA SKRIPSI 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terbagi dalam 3 bagian yaitu: 

1.6.1.   Bagian awal skripsi, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan 

judul skripsi, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, dan abstraksi. 

1.6.2. Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu:  

Bab I :  Pendahuluan, bab ini merupakan pembahasan tentang 

alasan yang mendasari pengambilan atau pemilihan judul 

skripsi, selain itu juga dikemukakan permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian , dan sistematika penulisan 

skripsi 

Bab II :  Landasan teori dan hipotesis. Dalam bab ini berisi tentang 

landasan teori yang mencakup pembahasan masalah yang 

berkaitan dengan penulisan dan hipotesis. 

Bab III : Metode penelitian, yang menguraikan langkah-langkah 

kerja yang ditempuh dalam penelitian meliputi, populasi 

dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data dan prosedur pelaksanaan penelitian  

Bab IV : Yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan  

Bab V : Berisi penutup yang meliputi simpulan dan saran. 

1.6.3. Bagian akhir skripsi yang meliputi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.  Pengertian las 

Las dalam bidang konstruksi sangat luas penggunaannya 

meliputi konstruksi jembatan, perkapalan, industri karoseri dll. 

Disamping untuk konstruksi las juga dapat untuk mengelas cacat 

logam pada hasil pengecoran logam, mempertebal yang aus 

(Wiryosumarto dan Okumura; 2000). 

Secara sederhana dapat diartikan bahwa pengelasan merupakan 

proses penyambungan dua buah logam sampai titik rekristalisasi 

logam baik menggunakan bahan tambah maupun tidak dan 

menggunakan energi panas sebagai pencair bahan yang dilas. 

Pengertian pengelasan menurut Widharto (1996) adalah salah 

satu cara untuk menyambung benda padat dengan jalan 

mencairkannya melalui pemanasan. Berdasarkan definisi dari 

Deutche Industrie Normen (DIN) las adalah ikatan metalurgi pada 

sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam 

keadaan lumer atau cair. Wiryosumarto dan Okumura (2000) 

menyebutkan bahwa pengelasan adalah penyambungan setempat dari 

beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas.  
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Penyambungan dua buah logam menjadi satu dilakukan dengan 

jalan pemanasan atau pelumeran, dimana kedua ujung logam yang 

akan disambung di buat lumer atau dilelehkan dengan busur nyala 

atau panas yang didapat dari busur nyala listrik (gas pembakar) 

sehingga kedua ujung atau bidang logam merupakan bidang masa 

yang kuat dan tidak mudah dipisahkan (Arifin,1997). Paling tidak 

saat ini terdapat sekitar 40 jenis pengelasan. Dari seluruh jenis 

pengelasan tersebut hanya dua jenis yang paling populer di Indonesia 

yaitu pengelasan dengan menggunakan busur nyala listrik (Shielded 

metal arc welding/ SMAW) dan las karbit (Oxy acetylene welding/ 

OAW). 

2.1.2.  Las busur listrik 

Las busur listrik adalah proses penyambungan logam dengan 

pemanfaatan tenaga listrik sebagai sumber panasnya. Menurut 

(Arifin,1997) las busur listrik merupakan salah satu jenis las listrik 

dimana sumber pemanasan atau pelumeran bahan yang disambung 

atau di las berasal dari busur nyala listrik. Las busur listrik dengan 

metode elektroda terbungkus adalah cara pengelasan yamg banyak di 

gunakan pada masa ini, cara pengelasan ini menggunakan elektroda 

logam yang di bungkus dengan fluks. Las busur listrik terbentuk 

antara logam induk dan ujung elektroda, karena panas dari busur, 

maka logam induk dan ujung elektroda tersebut mencair dan 

kemudian membeku bersama. 
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Gambar 2.1. Las busur dengan elektroda terbungkus  

               (Wiryosumarto dan Okumura ; 2000) 
 

2.1.3.   Arus pengelasan 

Arus pengelasan adalah besarnya aliran atau arus listrik yang 

keluar dari mesin las. Besar kecilnya arus pengelasan dapat diatur 

dengan alat yang ada pada mesin las. Arus las harus disesuaikan 

dengan jenis bahan dan diameter elektroda yang di gunakan dalam 

pengelasan. 

Penggunaan arus yang terlalu kecil akan mengakibatkan 

penembusan atau penetrasi las yang rendah, sedangkan arus yang 

terlalu besar akan mengakibatkan terbentuknya manik las yang 

terlalu lebar dan deformasi dalam pengelasan 

Tabel 2.1. Spesifikasi besar arus menurut tipe elektroda (Bintoro,2000) 
Tipe elektroda dan besarnya arus (Ampere) Diametr 

elektroda 
mm 

E6010 E6014 E7018 E7024 E7027 E7028 

3,5 - 80-125 70-100 70-145 - - 
3,2 80-120 110-160 115-165 140-190 125-185 180-250 
4 120-160 150-210 150-220 180-250 160-240 180-250 
5 150-200 200-275 200-275 230-305 210-300 230-305 

5,5 - 260-340 260-340 275-375 250-350 275-365 
6,3 - 330-415 315-400 335-430 300-420 35-430 
8 - 90-500 375-470 - - - 
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2.1.4. Elektroda  

Pengelasan dengan menggunakan las busur listrik memerlukan 

kawat las (Elektroda) yang terdiri dari suatu inti terbuat dari suatu 

logam di lapisi oleh lapisan yang terbuat dari campuran zat kimia, 

selain berfungsi sebagai pembangkit, elektroda juga sebagai bahan 

tambah. 

 
Gambar 2.2. Elektroda las (Bintoro, 2000) 

 
Elektroda terdiri dari dua jenis bagian yaitu bagian yang 

bersalut (fluks) dan tidak bersalut yang merupakan pangkal untuk 

menjepitkan tang las. Fungsi fluks atau lapisan elektroda dalam las 

adalah untuk melindungi logam cair dari lingkungan udara 

menghasilkan gas pelindung, menstabilkan busur, sumber unsur 

paduan. 

Pada dasarnya bila di tinjau dari logam yang di las, kawat 

elektroda dibedakan menjadi elektroda untuk baja lunak, baja karbon 

tinggi, baja paduan, besi tuang, dan logam non ferro. Bahan 

elektroda harus mempunyai kesamaan sifat dengan logam (Suharto; 

1991). Pemilihan elektroda pada pengelasan baja karbon sedang dan 
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baja karbon tinggi harus benar-benar diperhatikan apabila kekuatan 

las diharuskan sama dengan kekuatan material. 

Penggolongan elektroda diatur berdasarkan standar system 

AWS (American Welding Society) dan ASTM (American Society 

Testing Material). Elektroda jenis E7018 dapat dipakai dalam semua 

posisipengelasan dengan arus las AC maupun DC. Rigi-rigi yang 

dihasilkan akan sangat halus maka terak yang ada akan mudah untuk 

di bersihkan dan busurnya dapat di kendalikan dengan mudah. 

Elektroda dengan kode E7018 untuk setiap huruf dan setiap angka 

mempunyai arti masing-masing yaitu: 

E   = Elektroda untuk las busur listrik 

70 =  Menyatakan nilai tegangan tarik minimum hasil pengelasan 

dikalikan dengan 1000 Psi 

1  =  Menyatakan posisi pengelasan, 1 berarti dapat digunakan untuk 

pengelasan semua posisi 

 8  =  Elektroda dengan penembusan dangkal bahan dari selaput 

serbuk besi hydrogen rendah (Bintoro; 2000)  

2.1.5.  Pengelasan baja karbon 

Baja karbon sedang dan baja karbon tinggi mengandung 

banyak karbon dan unsur lain dapat memperkeras baja, karena itu 

daerah pengaruh panas atau HAZ pada baja ini mudah menjadi keras 

bila dibandingkan baja karbon rendah. Sifatnya yang mudah menjadi 

keras ditambah dengan adanya hydrogen difusi menyebabkan baja ini 
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sangat peka terhadap retak las. Disamping itu pengelasan dengan 

menggunakan elektroda yang sama kuat dengan logam lasnya dengan 

pemanasan mula dan  suhu pemanasan tergantung dari kadar karbon.  

2.1.6.   Daerah pengaruh panas (HAZ) 

Tiga daerah hasil pengelasan yang akan kita temui bila kita 

melakukan pengelasan daerah yang pertama yaitu logam las adalah 

daerah dimana terjadi pencairan logam dan dengan cepat kemudian 

membeku. Daerah yang kedua yaitu daerah logam induk yang 

mengalami perubahan struktur atau susunan dari logam akibat panas 

dari tindakan pengelasan. Daerah yang kedua ini sering disebut dengan 

Heat Affected Zone (HAZ). Daerah yang ke tiga adalah daerah logam 

itu sendiri yang tidak mengalami perubahan struktur. 

Daerah HAZ merupakan daerah paling kritis dari sambungan 

las, karena selain berubah strukturnya juga terjadi perubahan sifat pada 

daerah ini. Secara umum struktur dan sifat daerah panas efektif di 

pengaruhi dari lamanya pendinginan dan komposisi dari logam induk 

itu sendiri  
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Gambar 2.3. Daerah las-lasan.(Sonawan dan Rochim, 2004) 

 
2.1.7. Kampuh V 

Hasil penyambungan logam melalui pengelasan hendaknya 

mengahsilkan sambungan yang berkualitas dari segi kekuatan dan 

lapisan las dari bahan atau logam yang dilas, di mana untuk 

menghasilkan sambungan las yang berkualitas hendaknya kedua 

ujung/bidang atau bagian logam yang akan dilas perlu di berikan suatu 

bentuk kampuh las tertentu (Arifin;1977). 

 Tujuan utama dari pengelasan adalah untuk mendukung 

beban, sebagian beban mekanis dan sebagian untuk mencapi hasil 

pengelasan dengan kekuatan yang bisa di jamin, maka perlu di 

kembangkan sebagai bentuk groove (Alip;1989). Untuk memperoleh 

kekuatan hasil pengelasan yang dapat di jamin kualitasnya, pengelasan 

sebaiknya menggunakan berbagai bentuk kampuh yang sudah 

dikembangkan. 

Pengerjaan kampuh las terdiri dari 4 jenis yaitu sambungan 

kampuh sisi, sambungan berimpit, sambungan sudut dan sambungan 

T. Sambungan atau kampuh menumpu adalah sambungan las yang 

dilakuakan dengan jalan mengelas bagian tepi atau ujung dari logam 
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yang akan dilas. Adapun sambungan atau kampuh menumpu terdiri 

dari sambungan I, V, X, dan ½ V, ½ X, U. 

Menurut Arifin (1977) kampuh V dipergunakan untuk 

menyambung logam/plat yang tebalnya antara 6-16 mm, dimana 

sambungan ini terdiri dari sambungan kampuh V terbuka dan tertutup. 

Kampuh V terbuka digunakan untuk menyambung logam/plat yang 

tebalnya 6-16 mm dengan sudut kampuh 600-800 dan jarak/celah 

kampuh sekitar 2 mm serta tinggi dasar sampai sudut kampuh 1-2 mm. 

Pada waktu mengelas kampuh V terbuka diberi plat penahan cairan 

sepanjang kampuh yang  gunanya untuk mencegah cairan bertumpuk 

sebelah bawah kampuh dan plat penahan tersebut dapat dibuka bila di 

perlukan. 

Sambungan kampuh V tertutup dipergunakan untuk 

mrnyambunh logam/plat yang tebalnya 8-16 mm dengan sudut 

kampuh dan tinggi dari dasar sampai dasar sudut kampuh dibuat sama 

dengan sambungan kampuh V terbuka.        

2.1.8. Post Weld Heat Treatment 

Post Weld Heat Treatment adalah perlakuan panas dilakukan 

setelah pengelasan. PWHT dimaksudkan juga untuk stress relieving 

(pelepasan tegangan internal). Dengan post heat ini kekuatan material 

turun, creep akan terjadi pada suhu tinggi dan regangan akan terbentuk 

oleh mekanisme difusi dan menurunkan tegangan sisa.  
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Perlakuan PWHT dapat menyebabkan (a) Mengurangi tegangan 

sisa; (b) Menurunkan kekuatan dan meningkatkan keliatan; (c) 

Meningkatkan ketahanan korosi; (d) meningkatkan kemampuan 

dimesin   

2.1.9. Proses Annealing 

Proses annealing adalah perlakuan panas pada bahan dimana 

bahan tersebut dipanaskan pada temperatur tertentu, dan 

mendinginkannya dengan lambat sampai temperatur ruangan. Metode 

pendingin dilakukan dengan mematikan furnace (furnace cooled) 

Tujuan dari proses annealing adalah: (1) Mengurangi tegangan 

internal yang terjadi akibat proses pembekuan, pemotongan, 

penempaan, pengelasan; (2) Meningkatkan ketangguhan; (3) 

Meningkatkan mampu mesin; (4) mengurangi ketidakhomogenan 

komposisi kimia; (5) Menghaluskan ukuran butiran; (6) Mengurangi 

kandungan gas didalam logam. (Van Vlack, 1984) 

Proses annealing menurut temperatur perlakuan panasnya 

dibagi menjadi: 

a. Full Annealing 

Pada full annealing, bahan dipanaskan pada temperatur diatas 

temperatur kritis atas (A3) untuk baja hipoeutektoid, dan diantara 

temperatur A1 dan Acm untuk baja hipereutektoid, dan kemudian 
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 menahannya selama waktu tertentu kemudian didinginkan 

dengan lambat (kurang lebih 10oC/Jam atau 50oF/Jam) di dalam 

furnace sehingga transformasi fase hanya berlangsung pada 

temperatur pemanasan.  

b. Partial annealing 

Partial annealing (anil tak sempurna) adalah proses annil dengan 

pemanasan antara suhu kritis bawah (A1) dan temperatur kritis atas 

(A3/Acm) kemudian didinginkan atau bisa dengan pendinginan 

didiamkan diudara. Pada proses ini semua austenit berubah menjadi 

perlit. 

c. Subkritical Annealing  

Subcritical annealing adalah proses dimana temperatur maksimum 

annealing saat pemanasan selalu dibawah temperature kritis bawah  

(A1). Proses ini menghasilkan struktur perlit yang lebih keras 

dibandingkan hasil anil penuh  
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Gambar 2.4. Diagram besi-karbida besi parsial (Amstead; 1989).   

 
2.1.10. Baja K-945 EMS-45 

Baja K-945 EMS 45 merupakan baja paduan dengan komponen-

komponen paduan terdiri dari kadar Karbon (C) 0,48%; Silicon (Si) 

0,30%; Mangan (Mn) 0,70% (Catalog). Sifat baja karbon sangat 

tergantung pada kadar karbon oleh karena itu baja karbon di 

kelompokkan berdasarkan kadar karbonnya. Baja dengan kadar karbon 

kurang dari 0,3% disebut baja karbon rendah, baja dengan kadar 

karbon 0,3%-0,7% disebut dengan baja karbon sedang dan baja dengan 

kadar karon 0,7%-1,5% disebut dengan baja karbon tinggi.(Smallman 

dan Bishop; 2000) 

2.1.11. Pengujian tarik 

Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanis 

suatu logam dan paduannya. Pengujian ini paling sering di lakukan 
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karena merupakan dasar pengujian-pengujian dan studi mengenai 

kekuatan bahan. Hasil yang diperoleh dari proses pengujian tarik 

adalah kurva tegangan, regangan, parameter kekuatan, dan keliatan 

material pengujian dalam prosen, perpanjangan, kontraksi atau reduksi 

penampang patah. 

Pada pengujian tarik beban diberikan secara kontinu dan pelan-

pelan bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan 

mengenai perpanjamgan yang dialami benda uji. Kemudian dapat 

dihasilkan kurva tegangan dan regangan. 

)1.2.......(..................................................
0A

P
=σ  

Dimana:  σ  = Tegangan nominal (kg/mm2) 

           P  =  Beban (kg)  

               A0 =  Luas awal penampang (mm2) 

Regangan yang dipergunakan pada kurva diperoleh dengan cara 

membagi perpanjangan panjang ukur dengan panjang awal. 

Persamaannya yaitu : 

)2.2.......(....................%.........100
0

0 x
L

LL f −=ε  

Dimana: ε   = Regangan (%) 

              L0  = Panjang awal (mm) 

        Lf  = Panjang akhir (mm) 

Apabila pembebanan tarik di lakukan secara terus menerus dengan 

menambahkan beban maka akan mengakibatkan perubahan bentuk 
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padabenda uji yang berupa pertambahan panjang dan pengecilan. Bila 

diteruskan akan mengakibatkan kepatahan pada bahan. 

Prosentase pengecilan yang terjadi pada daerah patahan dapat 

dinyatakan dengan rumus: 

)3.2.......(....................%.........100
0

10 x
A

AA
q

−
=  

Dimana: q  = Reduksi penampang (%) 

        A0 = Luas penampang mula-mula (mm2) 

        A1 = Luas penampang terkecil (mm2) 

 
     F            F 
 

Gambar 2.5. Pembebanan tarik 
 

Pembebanan tarik dilaksanakan dengan mesin pengujian tarik 

yang selama pemgujian akan mencatat setiap kondisi bahan sampai 

terjadinya tegangan ultimate, juga sekaligus akan menggambarkan 

diagram tarik dari benda uji, adapun panjang Lf akan diketahui setelah 

benda uji patah dengan menggunakan pengukuran secara normal 

tegangan ultimate adalah tegangan tertinggi yang bekerja pada luas 

penampang semula. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Kurva tegangan-regangan rekayasa ( Dieter, 1996) 
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Bentuk dan besaran pada kurva tegangan-regangan suatu logam 

tergantung pada komposisi, perlakuan panas, deformasi plastis yang 

pernah dialami, laju regangan, suhu dan keadaan tegangan yang 

menentukan selama pengujian. Parameter-parameter yang digunakan 

untuk menggambarkan kurva tegangan-regangan logam yaitu: 

a. Kekuatan tarik 

Kekuatan tarik adalah beban maksimum dibagi luas penampang 

lintang awal benda uji. Kekuatan ini berguna untuk keperluan 

spesifikasi dan kontrol kualitas bahan. 

b. Kekuatan luluh 

 Kekuatan luluh adalah tegangan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan sejumlah kecil deformasi plastis yang ditetapkan. 

Kekuatan luluh yang diperoleh dengan metode offset biasanya 

dipergunakan untuk perancangan dan keperluan spesifikasi. 

c. Perpanjangan. 

 Perpanjangan diperoleh dengan cara membagi perpanjangan 

panjang ukur dengan panjang awal dan dinyatakan dalam persen. 

d. Reduksi penampang  

Reduksi penampang yaitu perbandingan susut penampang 

maksimal yang terjadi selama pengujian dengan penampang awal 

dan dinyatakan dalam persen 

q = %100x
A

AA

o

fo −  

 



 21

Dimana:       q   = Reduksi penampang 

         Ao  = Luas penampang awal (mm2). 

         Af  =  Luas penampang akhir (mm2). 

2.1.12. Pengujian kekerasan Vickers 

Pengujian kekerasan adalah suatu pengujian dari sekian banyak 

pengujian yang dipakai, karena dapat dilaksanakan pada benda uji 

yang relative kecil tanpa kesukaran mengenai spesifikasi benda uji. 

Pengujian yang banyak dipakai adalah dengan cara menekankan 

penekanan tertentu kepada benda uji dengan beban tertentu dan 

mengukur bekas hasil penekanan yang terbentuk diatasnya (Surdia dan 

Saito; 2000) 

Salah satu pengujian yang standar untuk uji kekerasan adalah uji 

kekerasan Vickers. Keuntungan pengujian menggunakan cara Vickers 

adalah (1) Dengan benda dengan penekanan yaqng sama kekerasannya 

dapat ditentukan tidak hanya untuk bahan lunak akan tetapi juga untuk 

bahan keras; (2) Dengan bekas tekanan yang kecil bahan percobaan 

merusak lebih sedikit; (3) Pengukuran kekerasan teliti; (4) Kekerasan 

benda kerja tipis atau lapisan permukaan yang tipis dapat diukur 

dengan memilih gaya yang relativ kecil. 

Pada pengujian ini mula-mula permukaan logam yang diuji 

ditekan dengan indentor berbentuk pyramid intan yang dasarnya 

berbentuk bujursangkar. Besaran sudut antara permukaan-permukaan 

piramida yang berhadapan adalah 1360 angka  kekerasan piramida 
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intan atau angka kekerasan vicers VHN. Kekerasan Vickers merupakan 

angka kekuatan bahan uji terhadap pembebanan pada tiap luas 

penampang bidang yang menerima pembebanan. Nilai kekerasannya 

disebut dengan HV atau VHN (Vickers Hardness Number) yang 

besarnya: 

..854,12
136sin2

2
sin2
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Dimana : P = Beban tekan yang diberikan (kg) 

          d  = Panjang diagonal bekas injakan (mm) 

              θ  = Sudut puncak penetrator = 1360 

 

 
Gambar 2.7. The Vickers diamond pyramid indentor (Encarta Microsoft 2000” 

Hardening Testing Machine”, http.// encarta.msn.Com/,US) 
 

 Uji kekerasan Vickers banyak dipakai dalam kegiatan riset, 

karena cara tersebut memberikan hasil berupa skala kekerasan yang 

kontinu untuk beban yang digunakan dalam penekanan antara              

1 kg-120 kg.  
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2.1.13. Pengamatan struktur mikro 

Sifat-sifat fisis dan mekanik dari material tergantung dari 

struktur mikro material tersebut. Struktur mikro dalam logam (paduan) 

di tunjukan dengan besar, bentuk dan orientasi butirnya, jumlah fasa, 

proporsi dan kelakuan dimana mereka tersusun atau terdistribusi. 

Struktur mikro dari paduan tergantung dari beberapa faktor seperti, 

elemen paduan, konsentrasi dan perlakuan panas yang diberikan. 

Pengujian struktur mikro atau mikrografi dilakukan dengan bantuan 

mikroskop dengan koefisien pembesaran dan metode kerja yang 

bervariasi.  

Adapun beberapa tahap yang perlu dilakukan sebelum 

melakukan pengujian struktur mikro adalah: 

a.   Sectioning (Pemotongan) 

Pemotongan ini dipilih sesuai dengan bagian yang akan diamati 

struktur mikronya. Spesimen uji dipotong dengan ukuran 

seperlunya. 

b.   Grinding (Pengamplasan kasar) 

Tahap ini untuk menghaluskan dan merataka permukaan spesimen 

uji yang ditujukan untuk menghilangkan retak dan goresan. 

Grinding dilakukan secara bertahap dari ukuran yang paling kecil 

hingga besar. 

c.   Polishing (Pemolesan) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan spesimen yang 

mengkilap, tidak boleh ada goresan. Pada tahap ini dilakukan 

dengan menggunakan kain yang telah olesi autosol. Untuk 



 24

mendapatkan hasil yang baik, maka perlu diperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

Pemolesan: Dalam melakukan pemolesan sebaiknya dilakukan 

dengan satu arah agar tidak terjadi goresan. 

Pemolesan ini menggunakan kain yang diolesi autosol 

dan dalam melakukan pembersihan harus sampai 

bersih. 

Penekanan:  Dalam melakukan pengamplasan pada mesin amplas 

jangan terlalu menekan. Apabila terlalu menekan 

maka arah dan posisi pemolesan dapat berubah dan 

kemungkinan terjadi goresan-goresan yang tidak 

teratur. 

d.   Etching (Pengetsaan) 

Hasil dari proses pemolesan akan berupa permukaan yang 

mengkilap seperti cermin. Agar struktur terlihat jelas maka 

permukaan tersebut dietsa. Dalam pengetsaan jangan terlalu kuat 

karena akan terjadi kegosongan pada benda uji. 

e.   Pemotretan 

Dimaksudkan untuk mendapatkan gambar dari struktur mikro dari 

spesimen uji setelah difokuskan dengan mikroskop. 

2.1.14. Bentuk penampang patah 

Benda uji tarik pada permukaan patahnya dapat kita lihat 

dengan foto makro. Pemeriksaan permukaan patah dapat memberikan 

petunjuk nilai kekuatan dan keuletan material uji. Pembebanan tidak 

simetri akan menyebabkan jenis perpatahan tidak simetris. 

Ketidaksimetrisan ini mungkin disebabkan oleh ketidakhomogenan 
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material atau macam-macam cacat seperti: lubang udara, inklusi 

benda-benda asing seperti terak.  

Perpatahan tarik dapat diklasifikasikan menurut bentuk tekstur 

dan warna. Jenis-jenis perpatahan mengenai bentuknya dapat kita lihat 

pada Gambar 2.8 adalah simetri, kerucut mangkok (cup cone), rata, 

dan tidak teratur. Bermacam-macam deskripsi tekstur adalah silky 

(seperti sutera), butir halus, butir kasar atau granulator, berserat 

(fibrous), kristalin, seperti kaca (glass) dan pudar. 

 
Gambar 2.8. Bentuk penampang patah.(Dieter, 1996) 

 
2.2. Kerangka berfikir 

Pengelasan merupakan upaya penyambungan dua buah logam dengan 

jalan mencairkannya dengan pemansan. Untuk pemanasannya dibutuhkan  

dengan suhu tinggi untuk mencairkan logam, oleh karena itu dalam proses 

pengelasan terjadi pemanasan setempat yang mengakibatkan deformasi atau 

perubahan bentuk diikuti dengan tegangan dan regangan termal pada logam 

yang dikenai las. Tegangan-tegangan termal yang bersifat menetap 

biasannya disebut dengan tegangan sisa yang berpengaruh jelek terhadap 

kekuatan tarik hasil lasan. 
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Proses annil merupakan salah satu cara pembebasan tegangan sisa 

disamping alternative lainnya, hasil lasan yang mengalami proses annil akan 

berbeda dengan hasil las tanpa proses annil apabila ditinjau dari nilai 

kekuatan patah.   

Nilai kekerasan bahan dapat diketahui dengan melakukan pengujian 

kekerasan dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengujian 

kekerasan Vickers. Besarnya suhu pemanasan dibagi menjadi empat variasi 

yaitu: 7500 C, 8000 C, 8500 C, 9000C. Adanya variasi suhu pengerasan baja 

tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan pada pemakainya untuk 

memilih suhu pemanasan yang tepat bagi benda kerjanya.  

Dari uraian di atas diduga ada pengaruh suhu annealing pada post weld 

heat treatment pengelasan baja bohler grade K 945 EMS-45 terhadap sifat 

fisis dan mekanis. 

2.3.   Hipotesis 

Berdasar uraian landasan teori di atas maka dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut” Ada pengaruh variasi suhu annealing pada post 

weld heat treatment pengelasan baja BOHLER GRADE K-945 EMS-45 

terhadap sifat fisis dan mekanis” yaitu kekuatan tarik dan nilai kekerasannya 

menurun, dan pada penampang patahan terjadi pengecilan pada patahannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam 

kegiatan penelitian sehingga pelaksanaan dan hasil penelitian dapat di 

pertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan 

salah satu metode penelitian yang mengadakan kegiatan percobaan untuk 

melihat suatu hasil dan hasil ini akan menegaskan kedudukan hubungan 

(sebab-akibat) antara variabel-variabel yang diteliti (Suharsimi; 1997). 

3.1.   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi;1997). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hasil penelitian yaitu baja K-945 

EMS-45 yang tidak dan yang mengalami perlakuan. Sampel adalah sebagian 

data atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Suharsimi;1997). Sampel 

dalam penelitian ini adalah hasil pengaruh suhu annealing pada post weld 

heat treatment pengelasan baja BOHLER GRADE  K-945 EMS-45 terhadap 

sifat fisis dan mekanis. Jumlah sampel untuk uji tarik dalam penelitian ini 

adalah 18 buah terdiri dari 3 raw material, 3 dilas tanpa perlakuan, dan 

sepesimen dilas dan di panaskan pada suhu 750oC, 800oC, 850oC, 900oC,  

masing-masing 3 spesimen. 

 Jumlah untuk uji kekerasan adalah 6 buah terdiri dari 1 raw material, 

1 dilas tanpa pemanasan, dan spesimen dilas dan di panaskan pada suhu 
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750oC, 800oC, 850oC, 900oC, masing-masing 1 spesimen. Jumlah spesimen 

untuk uji foto mikro adalah 6 buah terdiri dari 1 raw material, 1 dilas tanpa 

pemanasan, dan spesimen dilas dan di panaskan pada suhu  750oC, 800oC, 

850oC, 900oC, masing-masing 1 spesimen. 

Populasi memegang peranan yang sangat penting dalam setiap 

penelitian ilmiah, karena populasi merupakan sumber data bagi penelitian 

yang dilakukan. 

3.2.  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada tiga yaitu variabel bebas, variabel 

terikat, variabel kontrol. 

3.2.1. Variabel bebas 

   Variabel bebas dalam penelitian ini adalah suhu annealing pada Post 

Weld Heat Treatment sebesar 750oC, 800oC, 850oC, 900oC, 950oC  

3.2.2. Variabel terikat 

   Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kekuatan tarik, nilai 

kekerasan dan uji struktur mikro dari pengelasan baja BOHLER 

GRADE K-945 EMS 45  

3.2.3. Variabel control 

   Variabel kontrol yang dimaksud disini adalah semua faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil pengelasan.dan hasil pemanasan Adapun 

variabel kontrol tersebut antara lain: 

a. Prosedur pengelasan yaitu cara-cara pengelasan yang baik dan 

benar sehingga diharapkan mendapat hasil pengelasan yang 

berkualitas. 
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b. Bahan yang sama untuk semua penelitian yaitu Baja K-945 

EMS-45 

c. Elektroda yang digunakan harus sama baik jenis maupun 

ukurannya yaitu menggunakan elektroda jenis E 7018 dengan 

diameter 3,2 mm 

3.3.   Metode Pengumpulan Data.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, observasi dan eksperimen langsung yaitu metode 

pengumpulan data penelitian yang dengan sengaja dan secara sistematis 

mengadakan perlakuan atau tindakan pengamatan terhadap suatu variabel. 

3.3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan eksperimen dilakukan dibulan Januari 2006 tempat 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pemotongan spesimen untuk pengelasan dilakukan di Toko 

Bohlindo, Jl. Hasanudin. Semarang 

b. Proses pengelasan dilakukan di Lab BLKI Semarang   

c. Pembentukan spesimen sesuai dengan standar ASTM E8 

dilaksanakan di bengkel bubut Semarang 

d. Pengujian tarik, kekerasan, uji foto mikro dilakukan di Lab 

Bahan Teknik   UGM Yogyakarta. 

3.3.2. Proses pengumpulan data 

a. Alat penelitian 

1. Mesin gergaji 

2. Mesin frais 
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3. Mesin las listrik AC/DC 

4. Kikir 

5. Sikat baja 

6. Tang penjepit 

7. Perlengkapan keselamatan kerja 

8. Palu  

9. Ampere meter 

10. Tungku pemanas (merk hofmann) 

11. Mesin skrap 

12. Mesin uji tarik (merk servo pulser) 

13. Uji foto mikro (merk Olympus) 

14. Foto makro 

15. Mesin uji kekerasan (Vickers) 

b. Bahan Penelitian 

1. Plat dari jenis baja K-945 EMS-45 dengan tebal 16 mm 

2. Elektroda las yang digunakan E 7018 dengan diameter 3,2 

mm 

3. Arus yang digunakan adalah 130 A dengan posisi pengelasan 

datar 

4. Kampuh yang digunakan adalah kampuh V terbuka dengan 

jarak antar plat 2 mm, tinggi ujung kampuh 2 mm dan sudut 

kampuh 70o  

5. Variasi suhu annealing 750oC, 800oC, 850oC, 900oC 

dipertahankan selama 1 jam dan didinginkan didalam tungku 
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3.3.3. Dimensi benda uji 

Berikut adalah gambar dimensi uji tarik yang menggunakan standar  

ASTM E 8  

         

70

2 
m

m

2 mm 10 mm
 

Gambar 3.1. Kampuh  V terbuka (Sonawan dan Suratman;2004) 
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Gambar 3.2. Spesimen uji tarik 
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Gambar 3.3. Spesimen uji kekerasan  
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Gambar 3.4. Spesimen uji Foto mikro 

 

3.3.4.    Pelaksanaan Penelitian 

 a.  Pembuatan Spesimen 

Pembuatan spesimen dalam eksperimen ini melalui 

beberapa tahap dan tempat hal ini dilakukan untuk mendapatkan 



 

 

32
 

  
 

hasil benda uji yang presisi dan hasil yang optimal dalam 

penelitian. 

1.   Pembuatan kampuh V 

Pembuatan kampuh V di lakukan dengan 

menggunakan mesin skrap, bahan disiapkan di potong potong 

dengan ukuran 200 x 20 x 10 mm, sudut kampuh yang dibuat 

adalah 70o, ini berarti tiap ujung bahan di skrap dengan 

kemiringan 35o (di laksanakan di Bengkel Bubut  Semarang) 

2.   Proses pengelasan 

Langkah-langkah yang di lakukan dalam proses pengelasan 

adalah: 

a. Memasang kabel pada mesin las DC sesuai dengan 

pemasangannya. 

b. Menyetel ampere meter yang di gunakan untuk mengukur 

arus pada   posisi jarum angka nol, kemudian salah satu 

penjepitnya di jepitkan pada kabel yang di gunkan untuk 

menjepit elektroda. Mesin las dihidupkan dan elektroda di 

gerakan pada masa sampai jarum pada ampere meter 

menunjuk angka 130 A 

c. Setelah semua diatur kemudian lakukan pengelasan 

dengan posisi mendatar. 

3.   Pembuatan bentuk specimen menurut standar ASTM E 8 

Langkah-langkah yang di lakukan dalam pembuatan 

specimen adalah: 



 

 

33
 

  
 

a.    Meratakan alur hasil pengelasan dengan menggunakan 

mesin frais 

b. Bahan di potong-potong sehingga mendapat ukuran 

panjang 200 x 20 x 10 mm untuk uji tarik, 100 x 10 x 10 

mm untuk uji kekerasan dan uji foto mikro 

c.    Membuat spesimen uji tarik sesuai dengan standar ASTM 

E8 pada mesin frais. 

d. Bahan yang sudah terbentuk diratakan dan dirapikan    

permukaannya dengan kikir selanjutnya diamplas. 

4. Pelaksanaan proses annealing 

 
Gambar  3.5. Tungku pemanas 

 
Tungku pemanas digunakan untuk memanaskan 

spesimen uji sampai temperatur yang telah di tentukan. 

Pengujian ini menggunakan tungku merk hofmann 

Langkah- langkah proses annealing adalah sebagai berikut: 

a. Menyisihkan 6 spesimen uji tarik, 3 raw material dan 3 

dilas tanpa perlakuan. Menyisihkan 2 spesimen uji 
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kekerasan, 1 raw material dan 1 dilas tanpa perlakuan. 

Menyisihkan 2 spesimen uji foto mikro, 1 raw material 

dan 1 dilas tanpa perlakuan. 

b. Memasukkan 3 spesimen uji tarik dan 1 spesimen uji 

kekerasan pada tungku pemanas sampai suhu 750oC pada 

penahanan 1 jam, setelah itu di dinginkan lambat di 

dalam furnace (dengan mematikan power ke furnace)  

c. Memasukkan 3 spesimen uji tarik dan 1 spesimen uji 

kekerasan pada tungku pemanas sampai suhu 800oC pada 

penahanan 1 jam, setelah itu di dinginkan lambat di 

dalam furnace (dengan mematikan power ke furnace)  

d. Memasukkan 3 spesimen uji tarik dan 1 spesimen uji 

kekerasan pada tungku pemanas sampai suhu 850oC pada 

penahanan 1 jam, setelah itu di dinginkan lambat di 

dalam furnace (dengan mematikan power ke furnace)  

e. Memasukkan 3 spesimen uji tarik dan 1 spesimen uji 

kekerasan pada tungku pemanas sampai suhu 900oC pada 

penahanan 1 jam, setelah itu di dinginkan lambat di 

dalam furnace (dengan mematikan power ke furnace)  

f. Setelah dinggin dilakukan pengujian tarik, kekerasan, 

foto mikro, dan foto makaro. 
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3.3.5.   Pelaksanaan pengujian 

a. Pengujian tarik 

 
Gambar 3.6. Mesin uji tarik hidrolik servo pulser. 

 
Keterangan gambar: 

1. Batang hidrolik  3. Ragum atas 

2. Dudukan ragum  4. Ragum bawah 

Prosedur dan pembacaan hasil pada pengujian tarik adalah 

sebagai berikut.  

a. Benda uji dijepit pada ragum uji tarik, sebelumnya telah di 

ketahui penampangnya, panjang awal dan ketebalan. 

b. Menyiapkan ketas milimeter blok dan meletakan kertas pada 

meja ploter 

c. Kemudian benda uji dikenai beban 20 ton dengan 

menggunakan tenaga hidrolik hingga benda putus pada beban 

maksimal yang dapat di tahan benda tersebut 

d. Gaya atau beban yang maksimal di tandai dengan putusnya 

benda uji terdapat pada layar digital dan di catat sebagai data 

1

2

3

4
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e. Hasil diagram terdapat pada kertas milimeter blok yang ada 

pada meja plotter. 

f. Hasil terakhir yaitu menghiting secara manual dengan 

persamaan yang ada sehingga di dapat data yang lebih 

lengkap.   

b. Foto struktur mikro 

Sebelum melakukan pengujian foto struktur mikro, kita 

potong material yang sudah dilas dengan ukuran 100 x 10 x 10  

mm, setelah itu material yang sudah di potong  di poles dahulu 

agar material halus dan rata. Pemolesan dengan menggunakan 

ampelas grade 200 sampai 1500. Setelah spesimen di ampelas 

dengan ukuran 1500 sampai halus kemudian diberi autosol agar 

spesimen lebih halus dan mengkilap. 

 
Gambar 3.7. Alat pemoles spesimen. 

 

Keterangan gambar: 

1.  Pipa air 

2.  Ampelas  

3.  Meja mesin 

2 

3

1 
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Spesimen yang sudah di autosol kemudian di masukan 

dalam cairan etsa dengan menggunakan larutan HNO3 dengan 

cara dicelupkan kemudian dibilas dengan alkohol atau air 

secukupnya yaitu 2,5 ml dari 100% HNO3 dicampur 97,5 ml 

larutan air sampai terlihat daerah las-lasannya, yaitu daerah 

logam las, daerah batas las dengan HAZ, daerah HAZ dan dearah 

batas HAZ dengan logam induk. Setelah proses etsa selesai 

spesimen di bilas dengan alkohol dan air biasa. Spesimen di 

keringkan, setelah kering spesimen siap di foto stuktur mikro.  

 

 
Gambar 3.8. Mikroskop optik. 

 
Keterangan gambar: 

1. Meja spesimen   

2. Lensa pengatur perbesaran  

3. Lengan pengatur kedudukan meja 

4. Lensa untuk melihat 

1
2

3
4 
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Langkah-langkah  pengambilan foto mikro adalah sebagai 

berikut: 

a. Meletakan spesimen pada landasan mikroskop optik, aktifkan 

mesin, dekatkan lensa pembesar untuk melihat permukaan 

spesimen. Pengambilan foto struktur mikro dengan 

perbesaran 200x. Lihatlah struktur mikro apabila kurang jelas 

atau kabur, fokuskan lensa agar terlihat dengan jelas. 

b. Sebelum gambar diambil, film dipasang pada kamera yang 

telah disetel sedemikian rupa dengan menggunakan film asa 

200. Usahakan pada saat pengambilan foto tidak ada hal 

apapun yang membuat mikroskop optik bergerak, karena 

apabila mikroskop optik bergerak akan mempengaruhi 

hasilnya. 

c.    Pengujian kekerasan Vickers 

1. Bahan diletakan diatas landasan, dinaikan hingga menyentuh 

kerucut dimana jarum jam bergerak. 

2. Benda uji diberi beban 30 kg hingga jarum berputar 

berlawanan dengan arah jarum jam, bila jarum berhenti beban 

utama sudah penuh, kemudian tombol berwarna merah 

ditekan. 

3. Setelah jarum jam berhenti ditunggu selama kurang lebih 2 

detik beban utama dihilangkan hingga jarum berputar searah 

jarum jam   

4. Hasil kekerasannya dapat dibaca dengan melihat injakan atau 

penekanan piramid dengan menggunakan mikroskop logam. 
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d. Foto makro  

 
Gambar 3.9. Alat foto makro. 

 

Keterangan gambar: 

1. Lensa perbesaran  3. Lampu  

2. Lensa pelihat   4. Meja benda kerja 

Hasil patahan dari uji tarik selanjutnya kita foto makro, hal 

ini bertujuan untuk menganalisa bentuk patahan dari pengujian 

tersebut, adapun langkah-langkah dalam foto makro adalah 

sebagai berikut: 

a. Meletakan spesimen pada landasan mikroskop optik, aktifkan 

mesin, dekatkan lensa pembesar untuk melihat permukaan 

spesimen. Pengambilan foto struktur mikro dengan 

perbesaran  untuk hasil patahan uji tarik 9x. Lihatlah struktur 

makro apabila kurang jelas atau kabur, fokuskan lensa agar 

terlihat dengan jelas. 

b. Sebelum gambar diambil, film dipasang pada kamera yang 

telah disetel sedemikian rupa dengan menggunakan film asa 

200. Usahakan pada saat pengambilan foto tidak ada hal 

1 
2 

3 
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apapun yang membuat mikroskop optik bergerak, karena 

apabila mikroskop optik bergerak akan mempengaruhi 

hasilnya 

3.3.6. Diagram alir penelitian  

Mulai

Baja K-945 EMS-45

Pembuatan Kampuh V

Pengelasan

Annealing 1 Jam

850 C 900 C800 C750 C

Tanpa Pengelasan

Pembuatan Spesimen
1. Uji Tarik
2. Uji Kekerasan
3. Uji Foto Mikro

Uji KekerasanFoto MikroUji Tarik

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan

Selesai

Pengujian

Foto Makro
Penampang Patah

Tanpa Annealing

 
 

Gambar 3.10. Diagram alir penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah pengamatan, pengukuran serta pengujian dilaksankan terhadap 

masing-masing benda uji, baik pada raw material, benda uji tanpa proses Heat 

Treatmen, maupun benda uji dengan las yang telah mengalami proses Heat 

Treatment, didapatkan data-data seperti yang akan ditampilakan pada bab ini 

bersamaan dengan analisa setiap pengujian dan pangamatan.  

 

4.1.   Komposisi bahan Baja K-945 EMS 45 

4.1.1. Data komposisi kimia bahan Baja K-945 EMS 45  

Berdasarkan data dari pabrik baja K-945 EMS 45 komposisi 

bahan dapat dilihat dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Data komposisi kimia baja K-945 EMS 45. 

Unsur C Si Mn P S Cr Ni Mo V Al 
Berat (%) 0,50 0,23 0,80 0,25 0,005 0,03 - - - - 

 

Sifat baja karbon sangat tergantung pada kadar karbon oleh 

karena itu baja karbon di kelompokan berdasarkan kadar karbonnya. 

Baja dengan kadar karbon kurang dari 0,3% disebut baja karbon 

rendah, baja dengan kadar karbon 0,3%-0,7% disebut dengan baja 

karbon sedang dan baja dengan kadar karon 0,7%-1,5% disebut 

dengan baja karbon tinggi. (Smallman dan Bishop; 2000). Hasil uji 

komposisi di atas menunjukkan bahwa material yang digunakan 
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dalam penelitian ini termasuk klasifikasi baja karbon sedang, karena 

mengandung 0,50 % karbon. 

 

4.2. Uji tarik 

4.2.1.   Data hasil pengujian tarik  

Pengujian tarik di lakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanis 

dari material baja K- 945 EMS 45 sebagai material uji dalam 

penelitian ini. Hasil pengujian tarik pada umumnya adalah parameter 

kekuatan tarik (ultimate strength) maupun luluh (yield strength). 

Keliatan/keuletan bahan yang ditunjukkan dengan presentase 

perpanjangan dan presentase kontraksi atau reduksi penampang 

(reduction of area) 

Data pengujian diperoleh dalam tiga kelompok pengujian 

yaitu specimen raw material, spesimen dilas tanpa treatment dan 

spesimen dilas dan  diannealing  750oC, annaealing 800oC, annealing 

850oC dan annealing 900oC. Hasil pengujian tarik ini ditujukkan 

dalam tabel 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8. 

 

Tabel. 4.2. Data hasil pengujian tarik untuk raw material (tanpa las) 

 

Benda 
uji 

Teg.  
tarik 

uσ  
(kg/mm2) 

Teg.  
Luluh 

yσ  
(kg/mm2) 

Pj. 
awal

0L  
(mm) 

Pj. 
Akhir 

fL  
(mm) 

Regangan 
ε  

(%) 

Luasan  
awal 
 0A  
(mm) 

Luasan 
akhir 

fA  
(mm) 

Red. 
penamp

q  
(%) 

1 71,83 39,26 60 70,96 18,26 128,62 87,65 31,85 
2 70,11 64,92 60 71,11 18,51 123,22 77,66 36,97 
3 68,10 59,59 60 66,1 10,16 126,56 77,9 38,44 

Mean 70,01 54,59 60 69,39 15,64 126,13 81,07 35,75 
STDEV 1,87 13,54 0 2,85 4,75 2,73 5,70 3,46 
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Tabel 4.3. Data hasil pengujian tarik untuk material dilas tanpa PWHT 

Benda 
uji 

Teg. 
tarik 

uσ  
(kg/m2) 

Teg. 
Luluh 

yσ  
(kg/m2) 

Pj. 
awal

0L  
(mm) 

Pj. 
Akhir 

fL  
(mm) 

Regangan 
ε  

(%) 

Luasan 
awal 
 0A  
(mm) 

Luasan 
akhir 

fA  
(mm) 

Red.  
Penamp 

q  
(%) 

1 62,90 39,88 60 70,51 17,51 131,65 65,96 49,88 
2 57,24 35,88 60 66,67      11,11 133,45 88,22 33,89 
3 58,99 40,45 60 67,77 12,95 129,17 76,85 40,50 

Mean 59,71 38,74 60 68,32 13,86 131,42 77,01 41,42 
STDEV 2,90 2,49 0 1,98 3,29 2,15 15,74 8,03 

 

Tabel 4.4. Data hasil pengujian tarik untuk material dilas dengan PWHT  T  750oC 
dan t = 1 jam 

Benda 
uji 

Teg.  
tarik 

uσ  
(kg/mm2) 

Teg. Luluh 

yσ  
(kg/mm2) 

Pj. 
awal

0L  
(mm) 

Pj. 
Akhir 

fL  
(mm) 

Reganga
n 
ε  

(%) 

Luasan 
awal 
 0A  
(mm) 

Luasan 
akhir 

fA  
(mm) 

Red.  
Penamp 

q  
(%) 

1 - - - - - - - - 
2 54,08 30,67 60 70,5 17,5 133,87 58,4 56,37 
3 50,28 31,17 60 69,95 16,58 128,47 59,20 53,91 

Mean 52,18 30,92 60 70,23 17,04 131,17 58,8 55,14 
STDEV 2,69 0,35 0 0,39 0,65 3,82 0,57 1,74 

 

Tabel 4.5. Data hasil pengujian tarik untuk material dilas dengan PWHT T 800oC 
dan t = 1 jam  

Benda 
uji 

Teg. 
 tarik 

uσ  
(kg/mm2) 

Teg. 
Luluh 

yσ  
(kg/mm2) 

Pj. 
awal

0L  
(mm) 

Pj. 
Akhir 

fL  
(mm) 

Regangan 
ε  

(%) 

Luasan 
awal 
 0A  
(mm) 

Luasan 
akhir 

fA  
(mm) 

Red.  
Penam 

q  
(%) 

1 53,01 31,97 06 68,86 14,76 127,9 67,92 46,89 
2 52,55 32,95 60 67,74 12,9 130,15 87,6 32,69 
3 48,05 30,54 60 66,65 11,00 131,11 88,4 32,57 

Mean 51,20 31,82 60 67,75 12,89 129,72 81,31 37,38 
STDEV 2,74 1,21 0 1,11 1,88 1,65 11,60 8,23 

 
Tabel 4.6. Data hasil pengujian tarik untuk material dilas dengan PWHT   T 850oC 

dan t = 1 jam 

Benda 
uji 

Teg. 
 tarik 

uσ  
(kg/mm2) 

Teg. 
Luluh 

yσ  
(kg/mm2) 

Pj. 
awal

0L  
(mm) 

Pj. 
Akhir 

fL  
(mm) 

Regangan 
ε  

(%) 

Luasan 
awal 
 0A  
(mm) 

Luasan 
akhir 

fA  
(mm) 

Red.  
Penm 

q  
(%) 

1 50,60 30,19 06 67,70 12,83 127,27 88,2 30,69 
2 51,88 32,74 60 67,70 12,83 127,27 92,66 27,38 
3 50,39 31,16 60 66,60 11 139,30 93,36 32,97 

Mean 50,96 31,36 60 67,33 12,22 131,28 91,41 30,35 
STDEV 0,81 1,29 0 0,64 1,06 6,95 2,80 2,81 
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Tabel 4.7. Data hasil pengujian tarik untuk material dilas dengan PWHT  
T = 900oC dan t = 1 jam  

Benda 
uji 

Teg.  
tarik 

uσ  
(kg/mm2) 

Teg. 
Luluh 

yσ  
(kg/mm2) 

Pj. 
Awal 

0L  
(mm) 

Pj. 
Akhir 

fL  
(mm) 

Regangan 
ε  

(%) 

Luasan 
awal 
 0A  
(mm) 

Luasan 
akhir 

fA  
(mm) 

Red.  
Penm 

q  
(%) 

1 50,60 31,93 60 68,85 14,75 131,22 77,05 41,28 
2 49,75 29,94 60 67,79 12,98 127,01 81,29 35,99 
3 - - - - - - - - 

Mean 50,18 30,94 60 68,32 13,87 129,12 79,17 38,64 
STDEV 0,60 1,41 0 0,75 1,25 2,98 3,00 3,74 

 

Dari data yang diperoleh melalui pengujian tarik maka untuk mendapatkan 

hasil penelitian, yang dalam hal ini menentukan suhu annealing maka setiap 

data yang didapat dicari dan dibandingkan nilai rata-rata dan juga standar 

deviasinya 

Tabel 4.8. Perbandingan dari hasil pengujian tarik pada setiap kondisi 
perlakuan kelompok benda uji  

Kel 
  

Kondisi perlakuan 
pada kelompok 

benda uji 

Teg.  
tarik 

uσ  
(kg/mm2) 

Teg.  
Luluh 

yσ  
(kg/mm2) 

Regangan 
ε  

(%) 

Reduksi  
Penampang 

q  
(%) 

1 Raw material 70,01± 1,87   54,59± 13,54 15,64± 4,75 35,75± 3,46 

2 Material dilas 
tanpa PWHT 59,71± 2,90 38,73± 2,49 13,85± 3,29 41,42± 8,03 

3 PWHT T = 750oC 
dan t = 1 jam 52,18± 2,69 30,92± 0,35 17,04± 0,65 55,14± 1,74 

4 PWHT T = 800oC 
dan t = 1 jam 51,20± 2,74 31,82± 1,21 12,88± 1,88 37,38± 8,23 

5 PWHT T = 850oC 
dan t = 1 jam 50,95± 0,81 31,36± 1,29 12,22± 1,06 30,34± 2,81 

6 PWHT T = 900oC 
dan t = 1 jam 50,18± 0,60 30,94± 1,41 13,87± 1,25 38,64± 3,74 
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Gambar 4.1. Diagram perbandingan tegangan tarik ( uσ ) dari hasil pengujian tarik 

pada setiap kondisi perlakuan kelompok benda uji 
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Gambar 4.2. Diagram perbandingan tegangan luluh ( yσ ) dari hasil pengujian tarik 

pada setiap kondisi perlakuan kelompok benda uji 
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Gambar 4.3.  Diagram perbandingan petambahan panjang (ε ) dari hasil pengujian  

tarik pada seiap kondisi perlakuan kelompok benda uji 
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Gambar 4.4. Diagram perbandingan reduksi penampang (q) dari hasil pengujian  

tarik pada seiap kondisi perlakuan kelompok benda uji 
 

4.2.2. Pembahasan dari hasil pengujian tarik 

Secara keseluruhan berdasarkan pengujian yang dilakukan, 

patah yang terjadi pada benda uji rata-rata terjadi pada daerah HAZ, 

dan ada sebagian kecil pada daerah logam las. Pada benda uji 

annealing 750oC dan 900oC  salah satu spesimennya terjadi cacat las 

dan untuk nilai regangannya jauh lebih rendah dibanding dengan 

nilai regangan yang lain. Hal ini terjadi karena pada logam lasnya 

terjadi cacat las berupa lubang–lubang yang besar karena 

penembusan elektroda berkurang atau tidak mengisi penuh, sehingga 

data tersebut dianggap gagal (Tabel 4.4 dan 4.7) 

Pada gambar perbandingan (Gambar 4.1, 4.2, 4.3, dan  

gambar 4.4) dapat dilihat bahwa raw material mempunyai tegangan 

tarik rata-rata 70,01 kg/mm2 dan regangan rata-rata 15,64 % ini 

merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan spesimen dilas 

tanpa PWHT yaitu  tegangan tariknya 59,71 kg/mm2 dan regangan 
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13,85%. Hal ini disebabkan oleh keadaan semula dari material awal 

masih homogen karena belum terkena pengaruh panas dari 

pengelasan sehingga strukturnya belum mengalami perubahan. 

Pada material yang mengalami PWHT dengan variasi suhu, 

dapat terlihat bahwa pada PWHT dengan suhu 750oC tegangan tarik 

rata-rata 52,18 kg/mm2 ini merupakan tegangan tarik yang terbesar 

dibanding dengan spesimen yang mengalami PWHT  dan teganagan 

luluhnya 30,92 kg/mm2 ini paling rendah dibandingkan dengan 

material yang mengalami PWHT 800oC, 850oC dan 900oC, ini 

terlihat pada butiran struktur mikro pada PWHT 750oC didominasi 

oleh perlit yang merata dan bentuknya kecil-kecil. Untuk regangan 

rata-ratanya sedikit diatas regangan rata-rata material awalnya yaitu 

17,04 %.   

Pada material yang mengalami PWHT 800oC untuk tegangan 

tarik dan tegangan luluhnya mengalami penurunan  terhadap 

spesimen dilas tanpa PWHT. Untuk PWHT yang lain yaitu 850oC 

dan 900oC tegangan tariknya mengalami penurunan terhadap 

material awalnya. Pada PWHT 750oC tegangan tarik dan tegangan  

luluhnya mengalami penurunan tetapi nilai regangan dan reduksi 

penampangnya mengalami kenaikan sehingga benda ini menandakan 

ulet yang sesuai dengan hasil foto makro (Gambar 4.21) yang 

mengalami pengecilan pada patahannya. Hal tersebut juga dengan 

landasan teori pada Bab II  bahwa annealing ini bertujuan untuk 
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membebaskan tegangan sisa, melunakan bahan, meningkatkan 

keuletan sehingga kekuatan bahan akan mengalami penurunan dan 

juga dilihat hasil penampang patahnya yang berbentuk cup cone.  

 

4.3. Uji kekerasan 

4.3.1. Data Hasil pengujian kekerasan  

Tablel 4.9. Data hasil pengujian kekerasan 

Daerah Titik 

Dilas 
Non 

PWHT 

PWHT 
T = 

750oC 
 &  

t = 1 Jam 

PWHT 
T = 

800oC 
 &  

t = 1 Jam 

PWHT 
T = 850oC 

 &  
T =1 Jam 

PWHT 
T = 

900oC  
& 

 t = 1 
Jam 

Raw 
material  

1 314,23 314,23 305,60 288,18 279,49  Logam las 
2 325,26 314,23 305,60 295,18 279,49  

Bts las dengan HAZ 3 314,23 305,60 295,85 288,18 271,31  
4 305,60 305,60 295,55 279,49 263,60  HAZ 
5 305,60 295,85 288,18 271,31 271,31  

HAZ dgn log. Induk 6 305,60 295,85 288,18 263,60 263,60  
7 295,85 295,85 279,49 263,60 255,13 314,23 
8 295,85 288,18 279,49 249,41 255,13 305,60 

Logam induk  

9      305,60 
Keterangan: 

Nomor pada kolom titik (tabel 4.9) angka 1-9 menunjukkan posisi titik 

pengujian kekerasan Vickers, dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut. 

123456789

Logam
Induk HAZ Las

 

Gambar 4.5. Posisi titik pengujian kekerasan Vickers 
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Pengujian kekerasan menghasilkan data dari nilai kekerasan 

dari spesimen kelompok raw materials dan kelompok dilas tanpa 

PWHT dan kelompok PWHT dengan masing-masing suhu annealing 

750oC, 800oC, 850oC, 900oC. Pengujian kekerasan pada penelitian 

ini membandingkan kekerasan pada daerah logam las, daerah HAZ,  

dan logam induk ini untuk spesimen dilas dengan  PWHT  750oC, 

850oC, 900oC, sedangkan untuk specimen dilas tanpa PWHT dan 

specimen PWHT 800oC juga dilakukan uji kekerasan pada daerah 

batas las dengan HAZ dan batas HAZ dengan logam induk.  

Nilai kekerasan dari setiap spesimen pada Tabel 4.9 kemudian 

diplot pada grafik pada gambar 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4,10, 4.11 dan 

4.12., hal ini akan mempermudah pembacan dan analisa nilai 

kekerasan pada masing masing specimen disetiap titiknya. 
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Gambar 4.6. Grafik hasil pengujian kekerasan untuk material raw materials 
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Gambar 4.7. Grafik hasil pengujian kekerasan untuk material dilas non PWHT 
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Gambar 4.8.   Grafik data hasil pengujian kekerasan untuk material dilas dengan 

PWHT T = 750oC,  t = 1 jam 
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Gambar 4.9. Grafik hasil pengujian kekerasan untuk material dilas dengan  PWHT 

T = 800oC, t = 1 jam 
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Gambar 4.10. Grafik hasil pengujian kekerasan untuk material dilas dengan   

PWHT  T = 850oC, t = 1 jam. 
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Gambar 4.11. Grafik hasil pengujian kekerasan untuk material dilas dengan   

PWHT T = 900oC t = 1 jam. 
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Gambar 4.12. Grafik perbandingan data hasil pengujian kekerasan benda uji 

 



 

 

52
 

 

4.3.2.   Pembahasan dari hasil pengujian kekerasan  

Pada pengujian kekerasan pada material raw material diketahui 

bahwa kekerasan rata-ratanya 308,47 VHN  dan benda uji dengan las 

tanpa PWHT terlihat bahwa daerah logam las memiliki kekerasan 

yang lebih tinggi dari pada daerah HAZ, logam induknya. Hal ini 

terjadi karena daerah logam las siklus termal yang paling besar pada 

saat pengelasan  

Pada tabel-tabel data hasil pengujian kekerasan untuk material 

dilas dengan Post Weld Heat Treatment 750oC terlihat bahwa 

kekerasan didaerah logam las, HAZ, logam induk menjadi lebih 

rendah dibanding dengan dilas tanpa PWHT. Hal ini disebabkan 

struktur butiran yang dihasilkan lebih merata dan mengurangi 

tegangan sisa yang terjadi selama proses pengelasan. Struktur ferit 

dan perlit yang lebih halus dan merata hal ini sesuai dengan hasil 

pengujian tarik dan pengamatan struktur mikro 

Pada Gambar 4.12 perbandingan hasil pengujian kekerasan 

benda uji terlihat bahwa secara keseluruhan pada benda uji dilas 

dengan post weld heat treatment annealing 750oC, 800oC, 850oC, 

900oC kekerasan pada daerah logam las, batas las dengan HAZ, 

daerah HAZ, batas HAZ dengan logam induk dan logam induk lebih 

rendah dari kekerasan benda uji dengan las tanpa post weld heat 

treatment. Hal ini sesuai dengan tujuan dari proses annealing yaitu 
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menurunkan kekerasan dan meningkatkan keuletan bahan, dan ini 

sesuai dengan landasan teori pada Bab II.  

 

4.4. Pengamatan struktur mikro  

4.4.1.   Gambar hasil pengamatan struktur mikro 

Pengamatan yang dilakukan pada struktur mikro dilakukan 

dengan mengambil gambar pada raw material, untuk struktur bagian 

las, batas las dengan HAZ, daerah HAZ, batas HAZ dengan logam 

induk, logam induk itu untuk specimen dilas tanpa PWHT dan dilas 

dengan PWHT 800oC sedangkan untuk pengambilan gambar struktur 

mikro bagian logam las, HAZ, dan logam induk itu pada PWHT 

750oC, 850oC dan 900oC, sehingga gambar yang diambil seluruhnya 

20 buah. Kemudian dari gambar-gambar yang sudah dilihat dan 

diambil gambarnya dari mikroskop optik dibandingkan dan dilihat 

fenomena yang terjadi antara benda uji yang hanya dilas dengan 

benda uji yang dilas dan mendapat perlakuan Post Weld Heat 

Treatment Annealing. Berikut ini ditampilkan gambar struktur mikro 

dari specimen raw material. 
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Gambar 4.13. Struktur mikro pada raw material 

 

Foto mikro yang ditunjukkan pada gambar 4.13 adalah foto 

struktur mikro pada spesimen raw material. Struktur mikro pada raw 

material didominasi kristal ferit yang nampak berwarna putih atau 

terang, banyaknya struktur ferit ini bahan ini akan mempunyai 

kekerasan yang rendah, sedangkan kristal perlit tidak didominan dalam 

material ini. Kristal perlit yang tampak berupa butiran berupa berwarna 

hitam atau gelap 

Secara berurutan akan ditampilkan mulai struktur mikro bagian 

las dari benda uji dengan las tanpa perlakuan. Post Weld Heat 

Treatment Annealing, benda uji yang dilas dan mendapat perlakuan 

Post Weld Heat Treatment Annealing dengan temperatur 750oC, 

800oC, 850oC dan 900oC. dan masing–masing waktu penahanan 1 jam 

Ferit 
Perlit 

 50 mμ  
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Gambar 4.14 (a) Struktur mikro pada specimen dilas tanpa PWHT pada daerah las 

 
 
 

 

 
Gambar 4.14 (b). Struktur mikro pada specimen dilas tanpa PWHT pada daerah 

batas las dengan HAZ 
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Gambar 4.14 (c).  Struktur mikro pada specimen dilas tanpa PWHT pada daerah 

HAZ 
 
 

 

 

 
Gambar 4.14 (d). Struktur mikro pada specimen dilas tanpa PWHT pada daerah 

batas HAZ dengan logam induk 
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Gambar 4.14 (e)  Struktur mikro pada specimen dilas tanpa PWHT pada daerah 

logam induk  
 
 
 

 

 
Gambar 4.15 (a).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 750oC pada 

daerah las 
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Gambar 4.15 (b).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 750oC pada 

daerah HAZ 
 

 

 
Gambar 4.15 (c).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 750oC pada 

daerah logam induk  
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Gambar 4.16 (a)  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 800oC pada 

daerah las 
 
 

 

 
Gambar 4.16 (b).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 800oC pada 

daerah batas las dengan HAZ 
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Gambar 4.16 (c).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 800oC pada 

daerah HAZ 
 
 

 

 

 
Gambar 4.16 (d).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 800oC pada 

daerah batas HAZ dengan logam induk 
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Gambar 4.16 (e).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 800oC pada 

daerah logam induk 
 
 
 

 
Gambar 4.17 (a).  Struktur mikro pada spesimen dilas dengan PWHT 850oC pada 

daerah las 
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Gambar 4.17 (b).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 850oC pada 

daerah HAZ 
   

 

 

 
Gambar 4.17 (c).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 850oC pada 

daerah logam induk 
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Gambar 4.18 (a).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 900oC pada 

daerah las 
 
 

 
Gambar 4.18 (b).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 900oC pada 

daerah HAZ 
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Gambar 4.18 (c).  Struktur mikro pada specimen dilas dengan PWHT 900oC pada 

daerah logam induk 
 

4.4.2.  Pembahasan hasil pengambilan gambar struktur mikro 

Struktur yang terjadi pada sambungan las, sangat ditentukan 

oleh temperatur pemansan pada saat pengelasan dan laju pendinginan 

setelah pengelasan, selain itu juga tergantung pada komposisi kimia, 

logam induk, logam pengisi, cara pengelasan dan perlakuan panas 

yang dilakukan. Struktur mikro yang terjadi dan laju pendinginan 

akan menentukan sifat mekanis dari bahan tersebut. Adanya panas 

dari proses pengelasan mengakibatkan perbedaan struktur mikro 

antara daerah las, batas las dengan HAZ, daerah HAZ, batas HAZ 

dengan logam induk dan logam induk. 
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4.4.2.1   Struktur mikro daerah las  

Logam las merupakan bagian yang mencair pada 

saat pengelasan, dimana bagian ini mendapatkan 

temperature yang sangat tinggi. Strukturnya banyak 

dipengaruhi oleh komposisi kawat las dan laju 

pendinginannya. Strukturnya berupa ferit dan perlit dengan 

butiran yang halus. Ukuran yang lebih halus adalah pada 

PWHT 850oC semakin tinggi temperatur pemanasan maka 

jumlah kandungan perlit semakin banyak dan butirannya 

semakin besar dan bentuk feritnya semakin halus. 

 

4.4.2.2.   Struktur mikro daerah batas las dengan HAZ 

Daerah ini merupakan daerah batas las dengan HAZ 

yaitu pada specimen dilas tanpa PWHT dan specimen dilas 

dengan PWHT 800oC. Pada specimen dilas tanpa PWHT 

bentuk struktur cenderung lebih banyak didominasi oleh 

perlit, pada daerah las bentuk ferit dan perlit lebih besar 

dari daerah HAZ nya, karena pada daerah las ini sudah 

mengalami panas yang sangat tinggi sehingga bentuk 

strukturnya berubah. Pada specimen dilas dengan PWHT 

800oC bentuk strukturnya didominasi oleh ferit. Pada 

daerah logam las bentuk ferit lebih besar dari pada daerah 

HAZ. Jadi specimen dilas tanpa PWHT memiliki nilai 
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kekerasan yang tinggi dibanding dengan specimen dilas 

dengan PWHT 800oC. hal ini sesuai dengan hasil uji 

kekerasan dan uji tarik. 

 

4.4.2.3.   Struktur mikro pada daerah HAZ 

Logam ini merupakan logam induk yang masih 

terpengaruh oleh panas dari busur listrik, dan semakin 

dekat dengan las akan mendapat masukan panas yang 

tinggi, dan semakin jauh akan berkurang. Hal ini kecepatan 

pendinginan tidak merata, sehingga terpengaruh pada 

struktur mikro yang terjadi. Struktur mikro yang terjadi 

ferit (terang) dan perlit (gelap), dimana jika dibandingkan 

dengan logam induk butirannya lebih halus. Akibat dari 

variasi suhu annealing hampir sama ferit lebih banyak dan 

butirannya membesar apabila suhu annealing semakin 

tinggi, hal ini terlihat pada gambar struktur mikro dan lebih 

jelasnya pada gambar struktur mikronya.   

 

4.4.2.4.  Struktur mikro pada daerah batas HAZ dengan logam 

induk. 

Daerah ini merupakan daerah batas  HAZ dengan 

logam induk yaitu pada specimen dilas tanpa PWHT dan 

specimen dilas dengan PWHT 800oC. Pada specimen dilas 
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tanpa PWHT bentuk struktur cenderung lebih banyak 

didominasi oleh perlit, pada daerah HAZ bentuk ferit lebih 

kecil dari daerah logam induk. Sedangkan bentuk perlitnya 

lebih kecil dari pada daerah logam induk karena panas yang 

dialami oleh daerah HAZ lebih besar dari pada daerah 

logam induk. Pada specimen dilas dengan PWHT 800oC 

bentuk strukturnya didominasi oleh ferit. Pada daerah 

logam HAZ bentuk ferit lebih besar dari pada daerah logam 

indu. Jika dibandingkan dengan specimen dilas tanpa 

PWHT dengan  specimen dilas dengan PWHT 800oC untuk 

nilai kekerasannya lebih keras yang dimiliki oleh specimen 

dilas tanpa PWHT karena sudah mengalami 

pemanasan.didalam tungku selama 1 jam. 

 

4.4.2.5.   Struktur mikro pada daerah logam induk 

Pada daerah logam induk pada benda uji tanpa 

perlakuan panas tidak mengalami perubahan struktur mikro 

akibat pengelasan, sedangkan untuk benda uji yang 

mengalami PWHT, terjadi perubahan yaitu pertumbuhan 

perlit dan ferit, yang butirannya mulai membesar, semakin 

tinggi suhu pemanasan maka butiran perlit dan ferit 

semakin membesar sehingga nilai tegangan tariknya 

menurun, ini sesuai dengan hasil uji kekerasan serta uji 
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tarik, ini sesuai dengan landasan teori pada Bab II dan 

tujuan dari annealing  

4.5. Foto makro 

4.5.1.   Hasil foto makro 

Penampang patah yang terjadi dapat digunakan untuk 

memprediksi kekuatan material, sebab bentuk patahan cenderung 

identik dari sifat bahan atau merupakan identitas dari bahan itu 

sendiri. Patahan yang tidak simetris cenderung disebabkan karena 

tidak homogenan material, cacat bahan dan kondisi tegangan sisa.  

 
Gambar 4.19. Penampang patah pada raw material 
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Gambar 4.20. Penampang patah pada spesimen dilas tanpa PWHT 

 
 

 

 
 

Gambar 4.21. Penampang patah pada spesimen annealing 750oC 
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Gambar 4.22. Penampang patah pada spesimen annealing 800oC 

 
 

 
Gambar 4.23. Penampang patah pada specimen annealing 850oC 
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Gambar 4.24. Penampang patah pada spesimen annealing 900oC 

 
 

4.5.2.   Pembahasan hasil foto makro (penampang patah)  

Pada gambar 4.19 bentuk penampang pada spesimen raw 

material dengan bentuk penampang patahanya adalah granular 

sehingga tegangan tarik dan nilai kekerasannya lebih tinggi 

dibandingkan dengan spesimen dilas tanpa di PWHT dan dilas di 

PWHT. Pada gambar 4.20, yaitu spesimen dilas tanpa PWHT bentuk 

penampang patahnya adalah cup cone. Bentuk patahan ini sifatnya 

ulet sehingga tegangan tarik dan nilai kekerasanya menurun 

dibanding dengan bentuk penampang patah granular.  

Pada gambar 4.21, 4.22, 4.23 dan 4.24,  yaitu spesimen dilas 

dengan PWHT 750oC, 800oC, 850oC, 900oC  bentuk penampang 

patahnya adalah berbentuk cup cone bentuk ini sifatnya ulet sehingga  
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tegangan tarik dan nilai kekerasannya menurun. Pada spesimen 

PWHT 750oC nilai tegangan tarik dan tegangan luluh mengalami 

penurunan terhadap spesimen awalnya tetapi untuk nilai reduksi 

penampang dan regangan ini mengalami peningkatan jadi benda ini 

bersifat ulet ini dibuktikan dengan hasil foto makro yang mengalami 

pengecilan pada patahannya. Jadi bahwa semakin tinggi suhu 

pemanasan maka semakin rendah nilai tegangan tarik dan 

kekerasannya ini sesuai dengan tujuan dari proses annealing.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Nilai tegangan tarik dan tegangan luluh rata-rata spesimen raw material 

sebesar 70,01 kg/mm2 dan 54,59 kg/mm2 merupakan nilai tegangan  

tarik dan tegangan luluh yang paling tinggi dibanding dengan nilai 

tegangan  tarik dan tegangan luluh pada spesimen dilas tanpa PWHT dan 

PWHT  750oC, 800oC, 850oC, 900oC. Sedangkan nilai perpanjangan 

yang paling tinggi adalah pada spesimen PWHT 750oC yaitu sebesar 

17,04% ini merupakan nilai perpanjangan yang paling tinggi di banding 

dengan spesimen yang lainnya. Untuk nilai perpanjangan yang paling 

rendah adalah pada spesimen annealing 850oC yaitu sebesar 12,22%. 

Untuk nilai reduksi penampang yang paling tinggi adalah pada spesimen 

annealing 750oC yaitu sebesar 55,14% sedangkan nilai reduksi yang 

paling rendah yaitu pada spesimen 850oC yaitu sebesar 30,34%. 

2. Nilai kekerasan pada raw material sebesar 308,47 kg/mm2 ini 

merupakan nilai kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan 

spesimen yang lain. Untuk nilai kekerasan pada spesimen dilas tanpa 

treatment pada masing –masing daerah pengelasan yaitu daerah las, 

daerah batas las dengan HAZ, daerah HAZ daerah batas HAZ dengan 
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logam induk dan daerah logam induk ini merupakan nilai kekerasan 

yang paling tinggi dibanding dengan spesimen yang lain. 

3. Struktur mikro daerah logam las, daerah batas las dengan HAZ, daerah 

HAZ, daerah batas HAZ  dengan logam induk dan daerah logam induk 

yang dihasilkan dari spesimen dilas tanpa treatment, spesimen annealing 

750oC 800oC, 850oC, 900oC  adalah ferit dan perlit yang sudah 

mengalami perubahan struktur aslinya, untuk raw material strukturnya 

berupa ferit dan perlit. 

4. Dalam proses annealing semakin tinggi suhu yang digunakan 

menyebabkan nilai kekuatan tarik dan nilai kekerasannya semakin 

menurun dan pada patahannya berbentuk cup cone sehingga benda itu 

menandakan ulet.   

5. Proses pengelasan sangat mempengaruhi sifat fisis dan mekanis dari 

sambungan logam, dimana akan terjadi perubahan pada struktur mikro 

disekitar las akibat dari masukan panas yang tinggi pada saat pengelasan 

dan pendinginan yang tidak merata pada sekitar logam lasan, semakin 

halus dan homogen struktur mikro yang terjadi maka kekerasan akan 

meningkat.   

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian tentang 

pengelasan dan preses annealing ini adalah peneliti menyarankan kepada 

kalangan akademis, praktisi bahwa: 
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1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variasi suhu 

dan waktu dalam proses perlakuan panas sehingga dapat diperoleh hasil 

yang optimal untuk meningkatkan sifat fisis dan mekanis baja bohler 

grade K-945 EMS 45. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variasi 

pengujian yaitu dengan pengujian impact dan pengujian ketangguhan. 

3. Sebelum melakuan pengelasan, elektroda sebaiknya dimasukan kedalam 

oven supaya penyalannya lebih mudah 

4. Untuk proses pengelasan harus dilakukan oleh pewelder yang 

profesional dan memiliki setifikat  
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Lampiran I. Hasil perhitungan uji tarik  

A. Perhitungan tegangan tarik 

uσ  = 
o

u

A
P

 

Pu = P x
100
UltimiteP

 

1. Perhitungan tegangan tarik untuk kelompok raw material. Beban yang di 

berikan 20 ton.  

a. Pu = 20000 kg x 9240
100

2,46
=  kg    uσ = 

62,128
9240 = 71,83 kg/mm2 

b. Pu = 20000 kg x 8640
100

2,43
=  kg  uσ = 

22,123
8640 = 70,11 kg/mm2 

c. Pu = 20000 kg x 8620
100

1,43
=  kg  uσ = 

56,126
8620 = 68,10 kg/mm2 

Rata-rata uσ  = 2/01,70
3

10,6811,7083,71 mmkg=
++  

2.  Perhitungan tegangan tarik untuk kelompok las tanpa treatment. Beban 

yang diberikan 20 ton  

a. Pu = 20000 kg x 8280
100

4,41
=  kg  uσ = 

63,131
8280 = 62,90 kg/mm2 

b. Pu = 20000 kg x 7640
100

2,38
=  kg  uσ = 

45,133
7640 = 57,24 kg/mm2 

c. Pu = 20000 kg x 7620
100

1,38
=  kg  uσ = 

17,129
7620 = 58,99 kg/mm2 

Rata-rata uσ  = 2/71,59
3

99,5824,5790,62 mmkg=
++  

 

3.   Perhitungan tegangan tarik untuk kelompok annealing 750oC. Beban yang 

diberikan 20 ton  

a. Pu = 20000 kg x 5140
100

7,25
=  kg  uσ = 

2,127
5140  =  40,40 kg/mm2 
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b. Pu = 20000 kg x 7240
100

2,36
=  kg  uσ = 

87,133
7240 = 54,08 kg/mm2 

c. Pu = 20000 kg x 6460
100

3,32
=  kg  uσ = 

47,128
6460 = 50,28 kg/mm2 

Keterangan: Spesimen (a) terjadi cacat las   

        Rata-rata uσ  = 2/18,52
2

28,5008,54 mmkg=
+  

 

4.   Perhitungan tegangan tarik untuk kelompok annealing 800oC. Beban yang 

diberikan 20 ton  

a. Pu = 20000 kg x 6780
100

9,33
=  kg  uσ = 

9,127
6780  =  53,01 kg/mm2 

b. Pu = 20000 kg x 6840
100

2,34
=  kg  uσ = 

15,130
6840 = 52,55 kg/mm2 

c. Pu = 20000 kg x 6300
100

5,31
=  kg  uσ = 

11,131
6300

= 48,05 kg/mm2 

Rata-rata uσ  = 2/20,51
3

05,4855,5201,53 mmkg=
++  

 

5.   Perhitungan tegangan tarik untuk kelompok annealing 850oC. Beban yang 

diberikan 20 ton  

a. Pu = 20000 kg x 6440
100

2,32
=  kg  uσ = 

27,127
6440  = 50,60 kg/mm2 

b. Pu = 20000 kg x 6620
100

1,33
=  kg  uσ = 

6,127
6620    = 51,88 kg/mm2 

c. Pu = 20000 kg x 7020
100

1,35
=  kg  uσ = 

30,139
7020  = 50,39 kg/mm2 

Rata-rata uσ  = 2/96,50
3

39,5088,5160,50 mmkg=
++  
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6.   Perhitungan tegangan tarik untuk kelompok annealing 900oC. Beban yang 

diberikan 20 ton  

a. Pu = 20000 kg x 6640
100

2,33
=  kg              uσ = 

22,131
6640 = 50,60 kg/mm2 

b. Pu = 20000 kg x 6320
100

6,31
=  kg              uσ = 

01,127
6320 = 49,75 kg/mm2 

c. Pu = 20000 kg x 5080
100

4,25
=  kg              uσ = 

56,126
5080 = 40,13 kg/mm2 

Keterangan: Pada spesimen (c) terjadi cacat las   

        Rata-rata uσ  = 2/18,50
2

75,4960,50 mmkg=
+  

 

B. Perhitungan tegangan luluh  

2/ mmkg
A
P

o

y
y =σ  

Py = Pxtx
t

P
y

Ultim %  

1.  Perhitungan tegangan luluh untuk kelompok raw material  

 a.      20000%47
86

2,46 xxPy = kg  

   =  5049,76 kg        

        26,39
62,128
76,5049

==yσ kg/mm2 

b.      20000%75
81

2,43 xxPy = kg 

               = 8000 kg 

         92,64
22,123

8000
==yσ kg/mm2 

c.      20000%70
80

1,42 xxPy = kg 

               = 7542,5 kg 
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         59,59
56,126

5,7542
==yσ kg/mm2 

Rata-rata yσ  = 2/59,54
3

59,5992,6426,39 mmkg=
++  

 

2. Perhitungan tegangan luluh untuk kelompok dilas tanpa treatment 

a.        20000%97
153

4,41 xxPy =  kg  

               = 5249,41 kg 

         88,39
63,131
41,5249

==yσ kg/mm2 

b.        20000%89
142

2,38 xxPy =  kg  

                = 4788,45 kg           

          88,35
45,133
45,4788

==yσ kg/mm2 

c.        20000%96
140

1,38 xxPy =  kg  

                = 5225,14 kg 

          45,40
17,129
14,5225

==yσ kg/mm2 

Rata-rata yσ  = 2/74,38
3

45,4088,3588,39 mmkg=
++  

 

3. Perhitungan tegangan luluh kelompok annealing 750oC 

a.       20000%78
96

7,25 xxPy = kg   

               = 4176,26 kg 

         83,32
2,127
26,4176

==yσ kg/mm2 
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b.      20000%76
134

2,36 xxPy = kg  

               = 4106,26 kg         

         67,30
87,133
26,4106

==yσ kg/mm2 

c.       20000%74
119

3,32 xxPy = kg  

               = 4004,70 kg 

         17,31
47,128
70,4004

==yσ kg/mm2 

Keterangan: Pada specimen (a) terjadi cacat las 

        Rata-rata yσ  = 2/92,30
2

17,3167,30 mmkg=
+  

 

4. Perhitungan tegangan luluh kelompok annealing 800oC 

a.      20000%76
126

9,33 xxPy = kg   

               = 4089,52 kg 

         97,31
9,127
52,4089

==yσ kg/mm2 

b.      20000%79
126

2,34 xxPy = kg  

              = 4288,57 kg          

        95,32
15,130
57,4288

==yσ kg/mm2 

c.      20000%75
118

5,31 xxPy = kg  

              = 4004,23 kg 

              54,30
11,131
23,4004

==yσ kg/mm2 

Rata-rata yσ  = 2/82,31
3

54,3095,3297,31 mmkg=
++  
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5. Perhitungan tegangan luluh kelompok annealing 850oC 

a.      20000%71
119

2,32 xxPy = kg 

              = 3842,35 kg            

        19,30
27,127
35,3842

==yσ kg/mm2 

b.     20000%77
122

1,33 xxPy = kg   

             = 4178,19 kg 

         74,32
6,127
19,4178

==yσ kg/mm2 

c.       20000%81
131

1,35 xxPy = kg   

               = 4340,6 kg 

          16,31
30,139

6,4340
==yσ kg/mm2 

Rata-rata yσ  = 2/36,31
3

16,3174,3219,30 mmkg=
++  

 

6. Perhitungan tegangan luluh kelompok annealing 900oC 

a.      20000%77
122

2,33 xxPy = kg  

              = 4190,81 kg 

        93,31
22,131
81,4190

==yσ kg/mm2 

b.     20000%71
118

6,31 xxPy = kg  

             = 3802,71 kg           

       94,29
01,127
71,3802

==yσ kg/mm2 
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c.    20000%69
94

4,25 xxPy =  kg 

            = 3728,93 kg 

      46,29
56,126
93,3728

==yσ kg/mm2 

Keterangan: Pada spesimen (c) terjadi cacat las 

Rata-rata yσ  = 2/94,30
2

94,2993,31 mmkg=
+  

 

C.  Perhitungan regangan 

     %100x
L

LL

o

of −=ε  

1. Perhitungan regangan untuk kelompok raw material 

a. ε  = %26,18%100
60

6096,70
=

− x
mm

mmmm  

b. ε  = %51,18%100
60

6011,71
=

− x
mm

mmmm  

c. ε = %16,10%100
60

601,66
=

− x
mm

mmmm  

Rata-rata ε  = %64,15
3

16,1051,1826,18
=

++  

 

2. Perhitungan regangan untuk kelompok dilas tanpa treatment 

a. ε  = %51,17%100
60

6051,70
=

− x
mm

mmmm  

           b. ε  = %11,11%100
60

6067,66
=

− x
mm

mmmm  

c. ε  = %95,12%100
60

6077,66
=

− x
mm

mmmm  

Rata-rata ε  = %86,15
3

95,1211,1151,17
=

++  
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3. Perhitungan regangan untuk kelompok annealing 750oC 

a. ε  = %81,9%100
60

6089,65
=

− x
mm

mmmm  

b. ε  = %5,17%100
60

605,70
=

− x
mm

mmmm  

c. ε  = %58,16%100
60

6095,69
=

− x
mm

mmmm  

Keterangan: Pada spesimen (a) terjadi cacat las  

        Rata-rata ε  = %04,17
2

58,165,17
=

+  

 

4. Perhitungan regangan untuk kelompok annealing 800oC 

a. ε  = %76,14%100
60

6086,68
=

− x
mm

mmmm  

b. ε  = %9,12%100
60

6074,67
=

− x
mm

mmmm  

c. ε  = %00,11%100
60

6065,66
=

− x
mm

mmmm  

Rata-rata ε  = %89,12
3

00,119,1276,14
=

++  

 

5. Perhitungan regangan untuk kelompok annealing 850oC 

a. ε  = %83,12%100
60

6070,67
=

− x
mm

mmmm  

b. ε  = %83,12%100
60

6070,67
=

− x
mm

mmmm  

            c. ε  = %11%100
60

6060,66
=

− x
mm

mmmm  

Rata-rata ε  = %22,12
3

1183,1283,12
=

++  
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6. Perhitungan regangan untuk kelompok annealing 900oC 

a. ε  = %75,14%100
60

6085,68
=

− x
mm

mmmm  

b. ε  = %98,12%100
60

6079,67
=

− x
mm

mmmm  

c. ε  = %2,8%100
60

6092,64
=

− x
mm

mmmm  

Keterangan: Pada spesimen (c) terjadi cacat las 

Rata-rata ε  = %71,13
2

98,1275,14
=

+  

D.   Perhitungan reduksi penampang 

%100x
A

AA
q

o

fo −=  

1. Perhitungan reduksi penampang untuk kelompok raw material 

a. =q %85,31%100
62,128

65,8762,128
=

− x
mm

mmmm  

b. =q %97,36%100
22,123

66,7722,123
=

− x
mm

mmmm  

c. =q  %44,38%100
56,126

9,7756,126
=

− x
mm

mmmm  

Rata-rata  =q  %75,35
3

44,3897,3685,31
=

++  

2. Perhitungan reduksi penampang untuk kelompok las tanpa treatment 

a. =q %88,49%100
62,131

96,6563,131
=

− x
mm

mmmm  

     b. =q %89,33%100
45,133

22,8845,133
=

− x
m

mmmm  

c. =q %50,40%100
17,129

85,7617,129
=

− x
mm

mmmm  

Rata-rata  =q  %42,41
3

50,4089,3388,49
=

++  
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3. Perhitungan reduksi penampang untuk kelompok annealing 750oC 

a. =q %47,25%100
2,127

80,942,127
=

− x
mm

mmmm  

b. =q %37,56%100
87,133

4,5887,133
=

− x
mm

mmmm  

c. =q %91,53%100
47,128

20,5947,128
=

− x
mm

mmmm  

Keterangan: Pada spesimen (a) terjadi cacat las  

Rata-rata  =q  %14,55
2

91,5337,56
=

+  

 

4. Perhitungan reduksi penampang untuk kelompok annealing 800oC 

a. =q %89,46%100
9,127

92,579,127
=

− x
mm

mmmm  

b. =q %69,32%100
15,130

6,8715,130
=

− x
mm

mmmm  

c. =q %57,32%100
11,131

4,8811,131
=

− x
mm

mmmm  

Rata-rata  =q  %38,37
3

57,3269,3289,46
=

++  

 

5. Perhitungan reduksi penampang untuk kelompok annealing 850oC 

a. =q %69,30%100
27,127

2,8827,127
=

− x
mm

mmmm  

b. =q %38,27%100
6,127

66,926,127
=

− x
mm

mmmm  

c. =q %97,32%100
30,139

36,9330,139
=

− x
mm

mmmm  

Rata-rata  =q  %35,30
3

97,3238,2769,30
=

++  

 



 87
 

 

6. Perhitungan reduksi penampang untuk kelompok annealing 900oC 

a. =q %28,41%100
22,131

05,7722,131
=

− x
mm

mmmm  

b. =q %99,35%100
01,127

29,8101,127
=

− x
mm

mmmm  

c. =q %65,18%100
56,126

95,10256,126
=

− x
mm

mmmm  

Keterangan: Pada spesimen (c) terjadi cacat las  

Rata-rata  =q  %64,38
2

99,3528,41
=

+  
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Lampiran II. Grafik hasil uji kekuatan tarik  

A. Grafik uji tarik untuk kelompok raw materials  

 
   
 
Grafik 2.1. Hasil uji tarik raw materials  1 

 

  
          
 
Grafik 2.2. Hasil uji tarik raw materials 2 

Ao = 128,62 mm2 

Af = 87,65 mm2 

q = 31,82 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 70,96 mm 

ε  = 18,26 % 

σu = 71,83 kg/mm2 

σy = 39,26 kg/mm2 

Ao = 123,22 mm2 

Af = 77,66 mm2 

q = 36,97 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 71,11 mm 

ε  = 18,51 % 

σu = 70,11 kg/mm2 

σy = 64,92 kg/mm2 

Pertambahan panjang 

Pertambahan panjang 
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Grafik 2.3. Hasil uji tarik raw material 3 

 

B. Grafik uji tarik untuk kelompok dilas tanpa treatment 

   
 

             
          Grafiik 2.4. Hasil uji tarik dilas tanpa treatment 1 

Ao = 126,56 mm2

Af = 77,9 mm2 

q = 38,44 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 66,1 mm 

ε  = 10,16 % 

σu = 68,10 kg/mm2 

σy = 59,59 kg/mm2 

Ao = 131,65 mm2 

Af = 65,96 mm2 

q = 49,88 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 70,51 mm 

ε  = 17,51 % 

σu = 62,90 kg/mm2 

σy = 39,88 kg/mm2 

Pertambahan panjang 

Pertambahan panjang 
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Grafik 2.5. Hasil uji tarik dilas tanpa treatment 2 

 

 
 
 
Grafik 2.6.  Hasil uji tarik dilas tanpa treatment 3 

Ao = 133,45 mm2

Af = 88,22 mm2 

q = 33,89 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 66,67 mm 

ε  = 11,11 % 

σu = 57,24 kg/mm2 

σy = 35,88 kg/mm2 

Ao = 129,17 mm2

Af = 76,85 mm2 

q = 40,50 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 67,77 mm 

ε  = 12,95 % 

σu = 58,99 kg/mm2 

σy = 40,45 kg/mm2 

Pertambahan panjang 

Pertambahan panjang 
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C. Grafik uji tarik untuk kelompok annealing 750oC 

 
 
Grafik 2.7. Hasil uji tarik annealing 750oC 1 

 

 
 
 
Grafik 2.8. Hasil uji tarik annealing 750oC 2 

Ao = 127,2 mm2 

Af = 94,80 mm2 

q = 25,47 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 65,89 mm 

ε  = 9,81 % 

σu = 40,40 kg/mm2 

σy = 32,83 kg/mm2 

Ao = 133,87 mm2

Af = 58,4 mm2 

q = 56,37 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 70,5 mm 

ε  = 17,5 % 

σu = 54,08 kg/mm2 

σy = 30,67 kg/mm2 

Pertambahan panjang 

Pertambahan panjang 
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Grafik 2.9. Hasil uji tarik annealing 750oC 3 

 
D. Grafik hasil uji tarik untuk kelompok annealing 800oC 

 
 
Grafik 2.10. Hasil uji tarik annealing 800oC. 1 

Ao = 128,47 mm2

Af = 59,20 mm2 

q = 53,91 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 69,95 mm 

ε  = 16,58 % 

σu = 50,28 kg/mm2 

σy = 31,17 kg/mm2 

Ao = 127,9 mm2 

Af = 67,92 mm2 

q = 46,89 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 68,86 mm 

ε  = 14,76 % 

σu = 53,01 kg/mm2 

σy = 31,97 kg/mm2 

Pertambahan panjangg 

Pertambahan panjang 
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Grafik 2.11. Hasil uji tarik annealing 800oC. 2 

 
 

 
 
Grafik 2.12. Hasil uji tarik annealing 800oC.3  
 

Ao = 130,15 mm2

Af = 87,6 mm2 

q = 32,69 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 67,74 mm 

ε  = 12,9 % 

σu = 52,55 kg/mm2 

σy = 32,95 kg/mm2 

Ao = 131,11 mm2 

Af = 88,4 mm2 

q = 32,57 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 69,95 mm 

ε  = 16,58 % 

σu = 50,28 kg/mm2 

σy = 30,54 kg/mm2 

Pertambahan panjang 

Pertambahan panjang 
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E. Grafik hasil uji tarik untuk kelompok annealing 850oC 

 
 
 

Grafik 2.13. Hasil uji tarik annealing 850oC. 1 
 

 
 
 
Grafik 2.14. Hasil uji tarik annealing 850oC. 2 

Ao = 127,27 mm2 

Af = 88,2 mm2 

q = 30,69 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 68,86 mm 

ε  = 14,76 % 

σu = 53,01 kg/mm2 

σy = 30,19 kg/mm2 

Ao = 127,27 mm2 

Af = 92,66 mm2 

q = 27,38 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 67,70 mm 

ε  = 12,83 % 

σu = 51,88 kg/mm2 

σy = 32,74 kg/mm2 

Pertambahan panjang 

Pertambahan panjang 
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Grafik 2.15. Hasil uji tarik annealing 850oC.3 

 
F. Grafik hasil uji tarik untuk kelompok Annealing 900oC 

 
 
 
Grafik 2.16. Hasil uji tarik annealing 900oC. 1 

Ao = 139,30 mm2 

Af = 93,36 mm2 

q = 32,97 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 66,60 mm 

ε  = 11 % 

σu = 50,39 kg/mm2 

σy = 31,16 kg/mm2 

Ao = 131,22 mm2

Af = 77,05 mm2 

q = 41,28 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 68,85 mm 

ε  = 14,75 % 

σu = 50,60 kg/mm2 

σy = 31,93 kg/mm2 

Pertambahan panjang 

Pertambahan panjang 
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Grafik 2.17. Hasil uji tarik annealing 900oC. 2 

 
 

 
 
Grafik 2.18. Hasil uji tarik annealing 900oC. 3 

Ao = 127,01 mm2

Af = 81,29 mm2 

q = 35,99 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 67,79 mm 

ε  = 12,98 % 

σu = 49,75 kg/mm2 

σy = 29,94 kg/mm2 

Ao = 126,59 mm2 

Af = 102,95 mm2 

q = 18,65 % 

Lo = 60 mm 

Lf = 64,92 mm 

ε  = 8,2 % 

σu = 40,13 kg/mm2 

σy = 29,46 kg/mm2 

Pertambahan panjang 

Pertambahan panjang 
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Lampiran III. Tabel hasil uji kekerasan  
 

Spesimen 
Raw material Titik Daerah 

Jarak (mm) d Mean d/38 strip d2 VHN VHN 
 rata-rata 

1 Logam asli 0 
d1 = 16 
d2 = 16 16 0,421 0,177 314,23 

2 Logam asli 3 
d1 = 16,5 
d2 = 16 16,25 0,427 0,182 305,60 

3 Logam asli 6 
d1 = 16 
d2 = 16,5 16,25 0,427 0,182 305,60 

308,47 

 
 

Spesimen 
Dilas tanpa treatment Titik Daerah 

Jarak (mm) d Mean d/38 strip d2 VHN VHN rata-rata 

1 Logam las 0 
1 = 16 
2 = 16 16 0,421 0,177 314,23 

2 Logam las 3 
1 = 15,5 
2 = 16 15,75 0,414 0,171 325,26 

319,74 

3 Batas las dengan Haz 6 
1 = 16 
2 = 16 16 0,421 0,177 314,23 314,23 

4 Haz 9 
1 = 16,5 
2 = 16 16,25 0,427 0,182 305,60 

5 Haz 12 
1 = 16,5 
2 = 16 16,25 0,427 0,182 305,60 

305,60 

6 Batas Haz dengan log induk 15 
1 = 16,5 
2 = 16 16,25 0,427 0,182 305,60 305,60 

7 Logam induk 18 
1 = 16,5 
2 = 16,5 16,5 0,434 0,188 295,85 

8 Logam induk 21 
1 = 16,5 
2 = 16,5 16,5 0,434 0,188 295,85 

295,85 
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Specimen 
Annealing 750oC Titik Daerah 

Jarak (mm) d Mean d/38 strip d2 VHN VHN 
rata-rata 

1 Logam las 0 1 = 16 
2 = 16 16 0,421 0,177 314,23 

2 Logam las 3 1 = 16 
2 = 16 16 0,421 0,177 314,23 

314,23 

3 Batas las dengan Haz 6 1 = 16 
2 = 16,5 16,25 0,427 0,182 305,60 305,60 

4 Haz 9 1 = 16,5 
2 = 16 16,25 0,427 0,182 305,60 

5 Haz 12 1 = 16,5 
2 = 16,5 16,5 0,434 0,188 295,85 

300,72 

6 Batas Haz dengan log induk 15 1 = 16 
2 = 17 16,5 0,434 0,188 295,85 295,85 

7 Logam induk 18 1 = 17 
2 = 16 16,5 0,434 0,188 295,85 

8 Logam induk 21 1 = 16,5 
2 = 17 16,75 0,440 0,193 288,18 

292,01 
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Specimen 
Annealing 800oC Titik Daerah 

Jarak (mm) d Mean d/38 strip d2 VHN VHN 
rata-rata 

1 Logam las 0 1 = 16 
2 = 16,5 16,25 0,427 0,182 305,60 

2 Logam las 3 1 = 16 
2 = 16,5 16,25 0,427 0,182 305,60 

305,60 

3 Batas las dengan Haz 6 1 = 16 
2 = 17 16,5 0,434 0,188 295,85 295,85 

4 Haz 9 1 = 17 
2 = 16 16,5 0,434 0,188 295,85 

5 Haz 12 1 = 16,5 
2 = 17 16,75 0,440 0,193 288,18 

292,015 

6 Batas Haz dengan log induk 15 1 = 16,5 
2 = 17 16,75 0,440 0,193 288,18 288,18 

7 Logam induk 18 1 = 17 
2 = 17 17 0,447 0,199 279,49 

8 Logam induk 21 1 = 17 
2 = 17 17 0,447 0,199 279,49 

279,49 
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Specimen 
Annealing 850oC Titik Daerah 

Jarak (mm) d Mean d/38 strip d2 VHN VHN 
rata-rata 

1 Logam las 0 1 = 16,5 
2 = 17 16,75 0,440 0,193 288,18 

2 Logam las 3 1 = 17 
2 = 16 16,5 0,434 0,188 295,85 

292,015 

3 Batas las dengan Haz 6 1 = 16,5 
2 = 17 16,75 0,440 0,193 288,18 288,18 

4 Haz 9 1 = 17,5 
2 = 17 17,25 0,453 0,205 271,31 

5 Haz 12 1 = 17 
2 = 17 17 0,447 0,199 279,49 

275,4 

6 Batas Haz dengan log induk 15 1 = 17 
2 = 18 17,5 0,460 0,211 263,60 263,60 

7 Logam induk 18 1 = 17 
2 = 18 17,5 0,460 0,211 263,60 

8 Logam induk 21 1 = 18 
2 = 18 18 0,473 0,223 249,41 

256,50 
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Specimen 
Annealing 900oC Titik Daerah 

Jarak (mm) d Mean d/38 strip d2 VHN VHN 
rata-rata

1 Logam las 0 1 = 17 
2 = 17 17 0,447 0,199 279,49 

2 Logam las 3 1 = 17 
2 = 17 17 0,447 0,199 279,49 

279,49 

3 Batas las dengan Haz 6 1 = 17,5 
2 = 17 17,25 0,453 0,205 271,31 271,31 

4 Haz 9 1 = 18 
2 = 17 17,5 0,460 0,211 263,60 

5 Haz 12 1 = 17 
2 = 17,5 17,25 0,453 0,205 271,31 

267,45 

6 Batas Haz dengan log induk 15 1 = 17 
2 = 18 17,5 0,460 0,211 263,60 263,60 

7 Logam induk 18 1 = 17,5 
2 = 18 17,75 0,467 0,218 255,13 

8 Logam induk 21 1 = 18 
2 = 17,5 17,75 0,467 0,218 255,13 

255,13 
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Lampiran IV. Hasil perhitungan pengujian kekerasan 

VHN = 2D
P 1,854.   ,         D =

2
dd 21 +  

Dimana: 
P  =  30 kg 
D  =  Ukuran jejak diamond rata-rata 
d1 =  Ukuran jejak diamond horizontal 
d2 =  Ukuran jejak diamond vertikal 

1. Perhitungan untuk keklompok raw material 

a. Logam asli 1 

      VHN = 2177,0
30854,1
mm

kgx  

             = 314,23 kg/mm2 

b. Logam asli 2 

      VHN = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

            = 305,60 kg/mm2 

c. Logam asli 3 

     VHN = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

            = 305,60 kg/mm2 

 

2. Perhitungan untuk kelompok specimen dilas tanpa treatment 

a. Logam las 1 

      VHN = 2177,0
30854,1
mm

kgx  

              = 314,23 kg/mm2 

b. Logam las 2  

      VHN = 2171,0
30854,1
mm

kgx  

              = 325,26 kg/mm2 
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c. Batas Haz dengan Logam Las 

      VHN = 2177,0
30854,1
mm

kgx  

             = 314,23 kg/mm2 

d. Daerah Haz 1 

     VHN = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

            = 305,60 kg/mm2 

e. Daerah Haz 2 

     VHN = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

            = 305,60 kg/mm2 

f.  Batas Haz dengan Logam Induk 

    VHN = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

           = 305,60 kg/mm2    

g.  Logam Induk 1 

    VHN = 2188,0
30854,1
mm

kgx  

           = 295,85 kg/mm2 

h.  Logam Induk 2 

    VHN = 2188,0
30854,1
mm

kgx  

           = 295,85 kg/mm2 

 

3. Perhitungan untuk kelompok Annealing 750oC 

a.    Logam las 1 

VHN = 2177,0
30854,1
mm

kgx  

 = 314,23 kg/mm2 



  104
 

b. Logam las 2  

VHN = 2177,0
30854,1
mm

kgx  

 = 314,23 kg/mm2 

c. Batas Haz dengan Logam Las 

VHN = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

 = 305,60 kg/mm2 

d. Daerah Haz 1 

VHN = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

 = 305,60 kg/mm2 

e. Daerah Haz 2 

VHN = 
mm

kgx
188,0

30854,1  

 = 295,82 kg/mm2 

f. Batas Haz dengan Logam Induk 

VHN = 2188,0
30854,1
mm

kgx  

         = 395,8 kg/mm2 

g. Logam Induk 1 

VHN = 2188,0
30854,1
mm

kgx  

         = 295,85 kg/mm2 

h. Logam Induk 2 

VHN = 2193,0
30854,1
mm

kgx  

    = 288,18 kg/mm2 
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4. Perhitungan untuk kelompok annealing 800oC 

a. Logam las 1 

 VHN  = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

  = 305,60 kg/mm2 

b. Logam las 2 

VHN = 2182,0
30854,1
mm

kgx  

 = 305,60 kg/mm2 

c. Batas Haz dengan Logam Las 

VHN = 2188,0
30854,1
mm

kgx  

 = 295,85 kg/mm2 

d. Daerah Haz 1 

VHN = 2188,0
30854,1
mm

kgx  

       = 295,85 kg/mm2 

e. Daerah Haz 2 

VHN = 2193,0
30854,1
mm

kgx  

       = 288,18 kg/mm2 

f. Batas Haz dengan Logam Induk 

VHN = 2193,0
30854,1
mm

kgx  

         = 288,18 kg/mm2 

g. Logam Induk 1 

VHN = 2199,0
30854,1
mm

kgx  

 = 279,49 kg/mm2 
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h. Logam Induk 2 

VHN = 2199,0
30854,1
mm

kgx  

 = 279,49 kg/mm2 

 

5. Perhitungan untuk kelompok Annealing 850oC 

a. Logam las 1 

VHN  = 2193,0
30854,1
mm

kgx  

  = 288,18 kg/mm2 

b. Logam las 2  

VHN = 2188,0
30854,1
mm

kgx  

         = 295,85 kg/mm2 

c. Batas Haz dengan Logam Las 

VHN = 2193,0
30854,1
mm

kgx  

 = 288,18 kg/mm2 

d. Daerah Haz 1 

VHN = 2205,0
30854,1
mm

kgx  

 = 271,31 kg/mm2 

e. Daerah Haz 2 

            VHN = 2199,0
30854,1
mm

kgx  

 = 279,49 kg/mm2 

f. Batas Haz dengan Logam Induk 

            VHN = 2211,0
30854,1
mm

kgx  

 = 263,60 kg/mm2 
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g. Logam Induk 1 

            VHN = 2211,0
30854,1
mm

kgx  

 = 263,60 kg/mm2 

h. Logam Induk 2 

VHN = 2223,0
30854,1
mm

kgx  

         = 249,41 kg/mm2 

 

6. Perhitungan untuk kelompok annealing 900oC 

a. Logam las 1 

            VHN  = 2199,0
30854,1
mm

kgx  

  = 279,49 kg/mm2 

b. Logam las 2  

VHN = 2199,0
30854,1
mm

kgx  

 = 279,49 kg/mm2 

c. Batas Haz dengan Logam Las 

VHN = 2205,0
30854,1
mm

kgx  

 = 271,31 kg/mm2 

d. Daerah Haz 1 

VHN = 2211,0
30854,1
mm

kgx  

 = 263,60 kg/mm2 

e. Daerah Haz 2 

VHN = 2205,0
30854,1
mm

kgx  

 = 271,31 kg/mm2 
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f. Batas Haz dengan Logam Induk 

VHN = 2211,0
30854,1
mm

kgx  

 = 263,60 kg/mm2 

g. Logam Induk 1 

VHN = 2218,0
30854,1
mm

kgx  

 = 255,13 kg/mm2 

h. Logam Induk 2 

VHN = 2218,0
30854,1
mm

kgx  

 = 255,13 kg/mm2 

 

 


	COVER.doc
	BAB I.doc
	BAB  II.doc
	BAB  III.doc
	BAB  IV asli.doc
	BAB V.doc
	DAFTAR PUSTAKA.doc
	Lampiran 1 perhitungan tarik 2.doc
	Lampiran 2  grafik.doc
	Lampiran 3 tabel kekerasan.doc
	Lampiran 4  kekerasan.doc

