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ABSTRAK 
 

Indra Priyanto. 2017. Pengaruh Temperatur Media Pendingin (Air, Collant, Oli) 

Pada Pengelasan Gmaw Terhadap Struktur Mikro, Kekuatan Tarik dan Kekerasan  

Pada Baja St 37. Dr.Ir. Basyirun, S.Pd., M.T., IPP,  Dr.Pramono, M.Pd, 

Pendidikan Teknik Mesin 

 

Pendinginan pengelasan banyak digunakan untuk mendapatkan kekuatan  

sambungan lah yang baik.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari akibat proses pendinginan pengelasan dengan menggunakan temperatur 

media pendingin air, collant, dan  oli pada pengelasan GMAW  terhadap struktur 

mikro, kekuatan tarik dan kekerasan pada baja ST37.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen dengan menggunakan 

analisis data berupa analisis deskriptif. Pendinginan pengelasan menggunakan 

media pendingin air, collant dan oli yang divariasikan dengan temperatur 15
o
C, 25

 

o
C, 50

 o
C,  75

 o
C, 100

 o
C. Proses pendinginan pengelasan merubah fasa baja 

menjadi perlit dan ferit halus sehingga kekerasan bahan meningkat berbanding 

lurus dengan kekuatan tarik karena laju pendinginan cepat. 

Hasil penelitian struktur mikro pada pengelasan dengan pendinginan 

pengelasan menyebabkan perubahan struktur mikro sangat terlihat pada daerah 

HAZ dan logam lasan, semakin besar input panas yang terjadi semakin membuat 

butir dari perlit dan ferit semakin kasar dan merata.  Nilai kekuatan tarik tertinggi 

pada temperatur media pendingin air yaitu temperatur 15
o
C sebesar 541,66 MPa. 

Nilai kekuatan tarik tertinggi pada temperatur media pendingin collant yaitu 

temperatur 15
o
C sebesar 568,65 MPa. Nilai kekuatan tarik tertinggi pada 

temperatur media pendingin oli yaitu temperatur 15
o
C sebesar 653,36 MPa. Nilai 

kekerasan tertinggi pada temperatur  media pendingin air yaitu pada temperatur 

15
o
C pada daerah weld metal sebesar 191 VHN, pada daerah HAZ sebesar 238,3 

VHN dan pada daerah  base metal sebesar 172,3 VHN. Nilai kekerasan tertinggi 

pada temperatur  media pendingin collant 15
o
C yaitu pada daerah weld metal 

sebesar 214,6 VHN, daerah HAZ sebesar 247,3 VHN dan daerah  base metal 
sebesar 192,6 VHN. Nilai kekerasan tertinggi pada temperatur  media pendingin 

oli yaitu pada temperatur 15
o
C pada daerah weld metal sebesar 240,6 VHN, pada 

daerah HAZ sebesar 250,3 VHN dan pada daerah  base metal sebesar 219 VHN. 

 
Kata kunci : temperatur media pendingin, struktur mikro, kekuatan tarik, 

kekerasan. 
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BAB I   
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Perkembangan teknologi di bidang manufaktur yang semakin maju tidak 

dapat dipisahkan dari pengelasan karena mempunyai peranan penting dalam 

rekayasa dan reparasi logam. Pembangunan kontruksi menggunakan baja karbon  

banyak melibatkan unsur pengelasan khususnya pada kontruksi mesin. Dalam 

proses pengelasan mengalami pemanasan yang menyebabkan terjadinya 

perubahan siklus termal cepat yang menyebabkan perubahan struktur, deformasi, 

dan tegangan termal.  

  Perubahan struktur terjadi karena kecepatan pendinginan dari suhu austenit 

sampai ke suhu kamar. Jika kecepatan pendinginan naik, berarti waktu 

pendinginan temperatur turun lambat terhadap suhu kamar. Dengan begitu,  maka 

akan membentuk struktur butir yang rapat karena laju pendinginan yang lambat. 

Laju pendinginan yang lambat akan menghasilkan struktur semakin rapat 

sehingga kekerasan dan nilai kekuatan tariknya menurun. Kekuatan las yang 

kurang baik dapat menimbulkan hal-hal yang negatif pada pengaplikasiannya, 

yaitu dapat mengurangi tingkat keamanan pada konstruksi mesin yang 

mengakibatkan terjadinya keretakan, patah, dan sobek.  

Temperatur media pendingin merupakan substansi yang berfungsi untuk 

menentukan kecepatan proses pendinginan terhadap material yang telah diberikan 

perlakuan panas dari hasil pengelasan. Pendinginan menjadi salah satu alternatif 

untuk memperbaiki dan meningkatkan sifat mekanik pada material pasca 

pengelasan. Pemilihan temperatur media pendingin sangatlah penting untuk 



2 

 

 
 

mendapatkan struktur martensit. Hal ini disebabkan karena semakin banyak unsur 

karbon terperangkap, maka struktur martensit yang terbentuk juga semakin 

banyak. Hal tersebutlah yang menyebabkan peningkatan nilai kekerasan dan nilai 

kekuatan tarik pada suatu bahan. 

Hasil pengelasan yang baik tidak hanya dipengaruhi parameter yang 

digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh material benda kerja yang digunakan. 

Salah satu material benda kerja yang memiliki sifat  las yang baik adalah baja 

karbon. Hal ini disebabkan karena baja karbon merupakan bahan yang keras dan 

kuat. Pada umumnya, bangunan konstruksi mesin yang dilakukan dengan proses 

pengelasan sering mengalami kerusakan saat menerima beban, seperti patahan, 

melentur, cacat atau kerusakan yang tidak diiginkan pada daerah bagian 

sambungan las, terutama pada daerah heat affected zone. 

Adanya perubahan sifat fisis dan sifat mekanis pada baja karbon setelah 

proses pengelasan, maka perlu adanya perlakuan pendinginan yang berbeda. Hal 

ini bertujuan untuk menentukan struktur yang terbentuk sehingga kekuatan tarik 

dan kekerasan hasil las yang diperoleh dapat maksimal.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “pengaruh temperatur media pendingin (air, collant dan 

oli) pada pengelasan gmaw terhadap struktur mikro, kekuatan tarik, dan kekerasan 

pada baja st 37”. 
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B. Identifikasi Masalah  

1. Proses pengelasan GMAW  

2. Penggunaan voltage dan kuat arus 

3. Gerakan elektroda  

4. Posisi pengelasan  

5. Proses pendinginan udara bebas  

6. Siklus termal  

7. Waktu pendinginan  

 

C. Pembatasan Masalah  

          Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sifat mekanis sambungan las 

yang dihasilkan, maka penelitian ini akan dibatasi pada pengaruh temperatur 

media pendingin. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Variasi temperatur media pendingin yang digunakan dalam penelitian ini air 

temperatur 15ºC, 25ºC, 50ºC, 75ºC, 100ºC, collant temperatur 15ºC, 25ºC, 

50ºC, 75ºC, 100ºC, oli temperatur 15ºC, 25ºC, 50ºC, 75ºC, 100ºC. 

2. Bahan yang digunakan penelitian ini Baja ST 37 yang merupakan baja karbon 

rendah. 

3. Sambungan las yang digunakan  dalam penelitian ini adalah sambungan 

kampuh V dengan posisi 1G Down hand atau bawah tangan. 

4. Pengelasan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengelasan GMAW 

(Gas Metal Arc Welding) dengan gas pelindung argon, logam pengisi atau 
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fiiler ER70S-4 dan menggunakan arus listrik DC (+)  atau (Direct Current 

Electrode Positive) dengan Voltage 19 Volt. 

5. Pengujian untuk mengetahui perubahan struktur material dalam penelitian ini 

meggunakan foto mikro. 

6. Pengujian untuk mengetahui perubahan sifat mekanik dalam penelitian ini 

menggunakan pengujian tarik dan pengujian kekerasan atau (hardness 

vickerst test). 

 

D. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana pengaruh temperatur media pendingin air, collant dan oli pada 

pengelasan GMAW  terhadap struktur mikro Baja ST 37? 

2. Bagaimana pengaruh temperatur media pendingin air, collant dan oli pada 

pengelasan GMAW  terhadap kekuatan tarik Baja ST 37? 

3. Bagaimana pengaruh temperatur media pendingin air, collant dan oli pada 

pengelasan GMAW  terhadap kekerasan Baja ST 37? 

 

E. Tujuan Penelitian  

         Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh temperatur media pendingin air, collant, dan oli 

pada pengelasan GMAW  terhadap struktur mikro Baja ST 37. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh temperatur media pendingin air, collant, dan oli 

pada pengelasan GMAW  terhadap kekuatan tarik Baja ST 37. 

3. Untuk mengetahui pengaruh temperatur media pendingin air, collant, dan oli 

pada pengelasan GMAW  terhadap kekerasan Baja ST 37. 

 

F. Manfaat Penelitian  

    Manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian adalah: 

1. Setelah mengetahui pengaruh tempertaur media pendingin terhadap struktur 

mikro, Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan memilih temperatur media 

pendingin yang tepat dalam mengaplikasikan untuk mendapatkan struktur 

yang baik pada baja ST 37. 

2. Setelah mengetahui pengaruh tempertaur media pendingin terhadap kekuatan 

tarik, Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan memilih temperatur media 

pendingin yang tepat dalam mengaplikasikan untuk mendapatkan kekuatan 

tarik yang maksimal pada baja ST 37. 

3. Setelah mengetahui pengaruh tempertaur media pendingin terhadap 

kekerasan, Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan memilih temperatur 

media pendingin yang tepat dalam mengaplikasikan untuk mendapatkan 

kekerasan yang maksimal pada baja ST 37. 
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BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengelasan (Welding) 

Pengelasan adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau paduan 

yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Berdasarkan definisi tersebut 

dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa 

batang logam dengan menggunakan energi panas (Daryanto, 2012: 10). 

Prosedur pengelasan dianggap sangat sederhana, namun sebenarnya di 

dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diatasi Untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, membutuhkan berbagai 

pengetahuan. Oleh sebab itu dalam pengelasan, pengetahuan harus turut serta 

mendampingi praktik. Secara lebih rinci, dapat dikatakan bahwa dalam 

perancangan konstruksi bangunan dan mesin dengan sambungan las, harus 

direncanakan pula tentang cara pengelasan, cara pemeriksaan, bahan las dan jenis 

las yang akan dipergunakan berdasarkan fungsi dari bagian–bagian bangunan atau 

mesin yang dirancang  (Wiryosumarto, et. al 2000: 1).   

 

2. GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

 GMAW (Gas Metal Arc Welding) atau yang sering disebut dengan las busur 

gas merupakan las busur gas yang menggunakan kawat las sekaligus sebagai 

elektroda. Elektroda tersebut berupa gulungan kawat (rol) yang gerakannya diatur 

oleh motor listrik. Menurut Widharto, S. (2007: 142) mengungkapkan bahwa 
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GMAW (Gas Metal Arc Welding) merupakan proses las listrik yang menggunakan 

busur listrik yang berasal dari elektroda yang dipasok terus-menerus secara tetap 

dari suatu mekanisme ke kolam las.  

 Gas yang digunakan sebagai pelindung adalah gas helium (He), gas argon 

(Ar), atau campuran dari kedua gas tersebut. Berikut adalah gambar skema dari 

alat las ini.  

 
 

Gambar 2.1 Mesin las MIG 

(Sumber: Wiryosumarto, et. al 2000: 22) 

 

Pengelasan GMAW dilindungi oleh aliran gas lindung yang dapat berupa gas 

aktif argon, helium atau campuran dari keduanya. GMAW memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu: (1) memiliki konsentrasi busur yang tinggi, busurnya sangat 

mantap, dan percikannya sedikit sehingga memudahkan operasi pengelasan; (2) 

dapat menggunakan arus yang tinggi, selain itu kecepatannya juga sangat tinggi, 

sehingga memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik; (3) terak yang terbentuk 

cukup banyak; (4) ketangguhan dan elastisitas, kekedapan udara, ketidakpekaan 
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terhadap retak dan sifat-sifat lainnya lebih baik dari pada yang dihasilkan dengan 

cara pengelasan yang lain. 

  Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, maka las GMAW banyak 

digunakan dalam praktik terutama untuk pengelasan baja-baja kualitas tinggi 

seperti baja tahan karat, baja kuat, dan logam yang bukan baja yang tidak dapat 

dilas dengan cara yang lain. Sifat-sifat tersebut,  sebagian besar disebabkan oleh 

sifat dari busur yang dihasilkan. GMAW menggunakan arus tetap dan kecepatan 

pasok kawat yang tetap, maka apabila posisi obor bergerak menjauh, elektroda 

akan memanjang keluar dan amperenya akan naik, sehingga panjang busur nyala 

akan selalu tetap (Widharto, S., 2007: 142-143). 

 
Gambar 2.2 Terminologi GMAW 

Sumber: (Widharto, S., 2007: 151). 

 

Gas Metal Arc Welding (GMAW) digunakan dalam penelitian ini karena las 

tersebut mampu mengalirkan panas yang lebih besar akibat konsentrasi busur 

yang tinggi dan elastisitas yang lebih baik daripada yang dihasilkan dengan cara 
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pengelasan yang lain. Berdasarkan jenis pengelasan GMAW, las MIG digunakan 

sebagai proses pengelasan dalam penelitian ini karena sesuai dengan bahan yang 

digunakan yaitu baja karbon. Penggunaan gas pelindung Argon (Ar) 

menyebabkan busur listrik lebih stabil sehingga mengurangi percikan. Apabila 

menggunakan gas Ar hasil las akan berwarna biru, sedangkan apabila 

menggunakan gas CO
2
 hasil lasan akan berwarna hitam sehingga dapat 

disimpulkan bahwa gas Ar akan menghasilkan las-lasan yang lebih baik. 

a. Standar Parameter Pengelasan MIG 

Penggunaan masukan panas dalam Metal Inert Gas (MIG) sangat luas 

sehingga diperlukan pengaturan parameter yang tepat dan sesuai dengan 

penggunaan.antara lain: 

1) Arus Listrik Las 

Arus berpengaruh dalam proses pengelasan busur listrik, besar kecil 

arus yang digunakan dapat menentukan ukuran dan bentuk hasil penetrasi dan 

deposit las. Arus yang semakin besar cenderung menghasilkan penetrasi yang 

lebih dalam dan luas daerah lasan semakin sempit. Menurut Sonawan dan 

Suratman(2004: 33-34) semakin besar arus las maka semakin besar juga dilusi 

yang artinya semakin banyak logam induk yang mencair. 

2) Tegangan Las 

  Tegangan listrik pada pengelasan memegang peranan penting pada 

jenis transfer logam yang diinginkan. Transfer logam arus pendek 

membutuhkan tegangan yang rendah, sementara transfer logam spray 

membutuhkan tegangan yang lebih tinggi lagi. Jika arus listrik dinaikkan, maka 

tegangan las juga harus dinaikkan untuk menghasilkan kestabilan. 
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Menurut Widharto, S. (2007: 145) apabila busur terlalu pendek 

(voltage rendah), bola-bola metal cair akan terlalu dekat dengan benda kerja 

sehingga suhu terlalu panas (overheated) akibatnya globular pecah dan 

menghasilkan percikan las yang banyak. Namun pengelasan dengan voltage 

yang terlalu tinggi justru menghasilkan sambungan mentah sehingga tidak ada 

fusi antara bahan las dan benda kerja, penetrasi tidak sempurna, dan kontur 

terlalu menonjol.  

3) Kecepatan Pengelasan 

   Kecepatan pengelasan tergantung pada jenis elektroda. Diameter inti 

elektroda. Bahan yang dilas, geometri sambungan, ketelitian sambungan. 

Kecepatan las tidak ada hubungannya dengan tegangan tetapi berbanding 

lurus dengan kuat arus, sehingga pengelasan yang cepat membutuhkan arus 

las yang tinggi untuk mencapai hasil las yang baik. Jika kecepatan las 

dinaikkan maka masukan panas per satuan panjang akan menjadi kecil 

sehingga pendinginan akan berjalan cepat. 

4) Gas Pelindung 

  Fungsi utama dari gas pelindung adalah melindungi logam las dari 

kontaminasi udara luar. Gas yang digunakan pada pengelasan MIG, yaitu gas 

mulia karena sifatnya stabil dan tidak mudah bereaksi dengan unsur lainnya. 

Gas Argon memberikan perlindungan yang lebih baik tetapi penembusannya 

dangkal, sehingga untuk memperdalam penembusannya dapat dilakukan 

dengan peningkatan kecepatan volume alir gas sehingga tekanan yang didapat 

meningkat. Tingginya penekanan pada manik las dapat memperbaiki 

penguatan manik dan memperkecil terjadinya rongga-rongga halus pada lasan. 
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5) Polaritas Listrik 

Sumber listrik yang digunakan berupa listrik AC atau listrik DC 

dengan rangkaian listriknya dengan polaritas lurus dimana katup positif 

dihubungkan dengan logam induk dan katup negatif dihubungkan dengan 

batang elektroda. Rangkaian listrik polaritas lurus cocok untuk arus listrik 

yang besar. Pengaruh dari rangkaian ini adalah penetrasi yang dalam dan 

sempit, sedangkan polaritas terbalik penetrasi yang terjadi dangkal dan lebar 

karena elektron bergerak dari logam induk menumbuk elektroda sehingga 

elektroda menjadi panas. 

6) Elektroda  

Elektroda yang digunakan pada pengelasan MIG, yaitu elektroda 

terumpan yang berfungsi sebagai pencipta busur nyala dan juga sebagai 

logam pengisi. Elektorda terumpan yaitu selama proses pengelasan 

berlangsung elektroda akan berjalan otomatis. Besar kecilnya ukuran 

elektroda tergantung pada bahan yang digunakan dan ukuran tebal bahan.  

  Menurut Wiryosumarto, et. al  (2015: 124) standar parameter arus 

pengelasan GMAW diantaranya dijelaskan dalam tabel berikut. Tabel 

tersebut nantinya yang akan digunakan sebagai acuan dasar dalam 

menentukan besar parameter yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Tabel 2.1 Standar Parameter Arus pada Pengelasan GMAW 
Diameter kawat logam pengisi (mm) Arus Pengelasan (Ampere) 

0,8 10-100 

1,0 70-180 

1,2 110-230 

1,6 150-330 

2,4 250-500 

Sumber: Wiryosumarto, et. al  (2000: 124) 
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b. Penggunaan Elektroda dan Arus Listrik 

Wiryosumarto, H., dan Okumura, T., (2000: 16) menyatakan bahwa las 

busur dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kelompok elektroda tak 

terumpan dan kelompok elektroda terumpan. Kelompok elektroda tak 

terumpan menggunakan batang wolfram sebagai elektroda yang dapat 

menghasilkan busur listrik tanpa ikut mencair, sedangkan kelompok elektroda 

terumpan sebagai elektrodanya digunakan kawat las.  

 
Gambar 2.3 Las busur gas 

Sumber: Wiryosumarto, et. al (2000: 16). 

 Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu elektroda terumpan 

karena menggunakan kawat las yang menghasilkan busur listrik yang dipasok 

terus-menerus secara tetap. Kelompok elektroda tak terumpan dibagi dua jenis, 

yaitu dengan logam pengisi dan tanpa logam pengisi. Kelompok elektroda 

terumpan juga dibagi dalam dua jenis berdasarkan kawat elektrodanya, yaitu 

kawat elektroda pejal dan kawat elektroda dengan inti fluks (Wiryosumarto, et. 

al  2000: 16).  
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Gambar 2.4 Klasifikasi las busur gas 

Sumber: Wiryosumarto, et. al (2000: 17) 

 

Pada saat ini, gas pelindung yang digunakan umumnya berupa 

campuran dari gas Ar dan gas CO2. Dalam penelitian ini menggunakan las 

busur gas dengan elektroda terumpan dengan kawat pejal yang menggunakan 

gas pelindung Argon (Ar) karena bersifat oksidator yang akan mempercepat 

keausan ujung elektroda. Selain klasifikasi berdasarkan gas selubung digunakan 

juga klasifikasi berdasarkan sifat busur karena banyak sistem penyediaan 

sumber listrik yang dapat menghasilkan busur dengan sifat-sifat khusus. 

Penelitian ini menggunakan sifat busur berupa las busur sembur (las MIG). 

Sumber listrik yang digunakan untuk pengelasan dapat mengunakan 

arus listrik DC dan listrik AC. Arus listrik DC rangkaian listriknya dapat 

dengan polaritas lurus dimana kutup positif dihubungkan dengan logam induk 

dan kutub negatif dengan elektroda atau rangkaian sebaliknya yang disebut 

polaritas terbalik. Polaritas lurus elektron bergerak dari elektroda dan 

menumbuk logam induk dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat terjadi 
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penetrasi yang dalam. Elektroda yang tidak terjadi tumbukan elektron maka 

secara relatif suhu elektroda tidak terlalu tinggi sehingga polaritas lurus dapat 

digunakan arus yang besar, sedangkan dalam polaritas balik elektroda menjadi 

panas sehingga arus listrik yang dapat dialirkan menjadi rendah 

(Wiryosumarto, et. al  2000: 17-18). 

 
 

Gambar 2.5 Diagram rangkaian listrik dari mesin las listrik DC 
Sumber: Wiryosumarto, et. al  (2000: 17) 

 

Tabel 2.2 Penggunaan Mesin Las untuk beberapa Logam 

 

Logam  Listrik AC 
frekwensi tinggi 

Listrik DC 
polaritas lurus 

Listrik DC 
polaritas balik 

Baja  Terbatas  Sesuai _ 

Baja tahan karat Terbatas Sesuai _ 

Besi cor Terbatas Sesuai _ 

Aluminium dan 

paduannya 

Sesuai  _ Dapat untuk pelat 

tipis 

Magnesium dan 

paduannya 

Sesuai _ Dapat untuk pelat 

tipis 

Tembaga dan 

paduannya 

Terbatas Sesuai _ 

Aluminium 

brons 

Sesuai Terbatas _ 

Sumber: Wiryosumarto, et. al (2000: 19) 
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Berdasarkan Gambar 2.5 tentang diagram rangkaian listrik dari mesin 

las listrik DC dan Tabel 2.2 tentang penggunaan mesin las untuk beberapa 

logam, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan arus listrik 

DC (+) dengan polaritas lurus atau DCEP (Direct Current Electrode Positive) 

karena sesuai dengan logam yang digunakan dalam penelitian yaitu baja 

karbon.  

 

c. Siklus Termal Daerah Lasan 

Setiap titik dari daerah hasil lasan mengalami tingkat pemanasan berbeda 

akibatnya laju proses pendinginan tiap daerah pengelasan juga berbeda dan 

struktur mikro dimasing-masing daerah memliki karakteristik berbeda 

tergantung pada laju pendinginan yang dialaminya (Sonawan, et. al 2004: 48). 

Daerah lasan terdiri dari atas 3 bagian, yaitu (1) logam lasan, (2) daerah 

pengaruh panas atau HAZ (Heat Affected Zone), dan (3) logam induk yang 

tidak terpengaruh panas.  

 

1) Logam lasan  

Logam lasan merupakan bagian logam yang pada waktu pengelasan 

mencair dan kemudian membeku. Logam di daerah pengelasan 

mengalami siklus termal yaitu pencairan kemudian pembekuan yang 

menyebabkan terjadinya perubahan struktur dari material.  

2) Daerah pengaruh panas atau HAZ (Heat Affected Zone) 

Daerah pengaruh panas atau HAZ (Heat Affected Zone) merupakan  

logam dasar yang bersebelahan dengan logam las yang selama proses 
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pengelasan mengalami siklus termal pemanasan dan pendinginan cepat 

(Wiryosumarto, et. al  2000: 56). 

3) Logam induk  

Logam induk merupakan bagian logam dasar dimana panas dan suhu 

pengelasan tidak menyebabkan terjadinya perubahan struktur dan sifat.  

 

Ada tiga titik berbeda yang terdapat di daerah HAZ yang dapat dilhat 

pada gambar 2.6. Titik satu dan dua menunjukkan temperatur pemanasan 

mencapai daerah berfasa austenit, daerah ini disebut dengan daerah 

transformasi menyeluruh yang artinya struktur mikro baja mula-mula 

ferit+perlit kemudian bertransformasi menjadi austenit 100 %. Titik tiga 

menunjukkan temperatur pemanasan mencapai daerah berfasa ferit dan 

austenit, daerah ini disebut denagn daerah transformasi sebagian yang artinya 

struktur mikro baja mula-mula ferit+perlit berubah menjadi ferit+austenit 

(Sonawan dan Suratman, 2004: 71). 

 
Gambar 2.6 Tranformasi fasa pada logam hasil pengelasan 

Sumber: Sonawan dan Suratman (2004: 72) 
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3. Pengerjaan pengelasan 

 Ada beberapa bentuk dasar sambungan las yang biasa dilakukan dalam 

penyambungan logam, bentuk tersebut adalah butt joint, fillet joint, lap joint, 

edge joint, dan out-side corner joint. Berbagai bentuk dasar sambungan ini dapat 

dilihat pada gambar berikut ini.  

 
Gambar 2.7 Jenis sambungan las 

sumber: Sonawan dan Saito (2004: 20) 

Berdasarkan gambar tersebut, ada berbagai bentuk jenis sambungan. Namun 

pada penelitian ini, sambungan yang digunakan adalah butt joint, dengan bentuk 

butt kampuh V. Besarnya sudut kampuh sangat mempengaruhi tingkat kekuatan 

tarik pada hasil lasan.  

Aljufri, et. al  (2007: 18) dalam jurnal saintek mengenai sudut kampuh 

mengungkapkan bahwa semakin besar sudut kampuh, maka semakin baik 

kekuatan tarik. Hal ini disebabkan karena adanya penetrasi yang baik. Pengerjaan 

pengelasan dilakukan dengan berbagai poisisi. Berdasarkan kode yang ditetapkan 

oleh AWS, posisi pengelasan dikaitkan pada teknik dasar pengelasan.  
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Menurut Sonawan dan Suratman (2004: 25) mengungkapkan bahwa apabila 

logam las mengisi seluruh bagian kampuh atau dengan kata lain lasan penetrasi 

penuh maka disebut dengan GROOVE WELD disingkat dengan huruf G, 

sedangkan logam las mengisi seluruh bagian kampuh atau lasan penetrasi 

sebagian maka disebut dengan FILLET WELD disingkat dengan huruf F. 

Sedangkan, untuk posisi down-hand 1G, horisontal 2G, vertikal  3G, over-head 

4G, pipa dengan sum bu horisontal 5G, dan pipa miring 45° 6G. untuk posisi 

down-hand 1F, horisontal 2F, vertikal 3F, dan over-head 4F. Dalam hal ini 

penelitian dilakukan dengan posisi 1G (down-hand). 

 

4. Pedinginan (Colling)  

Proses pendinginan dalam proses pengelas merupakan proses pengerasan 

sifat logam. Menurut Surdja dan Saito (1999: 82), kekerasan baja setelah dicelup 

dingin meningkat hampir berbanding lurus dengan kadar karbon sampai 0,6 % 

selanjutnya peningkatan gradient lebih kecil kalau kadar karbon meningkat. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendinginan secara cepat yaitu 

dengan menggunakan media oli, collant, dan air. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan struktur martensit, semakin banyak unsur karbon, maka struktur 

martensit yang terbentuk juga akan semakin banyak. Hal ini disebabkan karena 

martensit terbentuk dari fasa Austenit yang didinginkan secara cepat, sehingga 

kekerasan dan kekuatan tariknya meningkat. Proses pendinginan  pengelasan 

lazimnya berlangsung relative cepat (Sonawan dan Suratman, 2004: 60). 

Mampu keras baja dapat diperoleh dari temperatur tranformasi, waktu, dan 

pendinginan kontinu. Jika garis pendinginan makin ke kanan waktu atau waktu 
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yang singkat akan menghasilkan laju pendinginan yang cepat dan akan 

menghasilkan struktur yang semakin keras. Sebaliknya, jika garis pendinginan 

makin ke kanan atau waktu yang lama akan menghasilkan laju pendinginan yang 

lambat akan menghasilkan struktur yang semakin lunak.  

 
Gambar 2.8 Garis-garis pendinginan diagram Continuous Cooling 

Tranformation 

Sumber: Sonawan dan Saito (2004: 64) 

Dalam penelitian ini, media pendingin yang digunakan adalah Oli 

Mesran SAE 40, cairan dromus B, dan air. 

1) Oli Mesran SAE 40  

Oli Mesran SAE 40 merupakan pelumas produksi PT Pertamina dengan 

viskositas 40 pada temperatur 100 ºC. Penggunaan Oli Mesran SAE 40 sebagai 

media pendingin akan menyebabkan timbulnya selaput karbon pada spesimen 

tergantung dari besarnya viskositas dan kadar karbon spesimen. Kekentalan 

merupakan salah satu unsur kandungan oli paling rawan karena berkaitan 
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dengan ketebalan oli atau seberapa besar resistensinya untuk mengalir 

(Febrianto et. al  2013: 31).  

Viskositas dari suatu pelumas dipengaruhi oleh perubahan suhu dan 

tekanan, apabila suhu suatu pelumas meningkat, maka viskositasnya akan 

menurun, begitu juga sebaliknya apabila suhu suatu pelumas menurun, maka 

viskositasnya akan meningkat ini berarti pelumas akan mudah mengalir ketika 

pada suhu panas dibandingkan pada saat suhu dingin (Effendi dan Adawiyah 

2014: 1-101). 

Penggunaan media pendingin Oli Mesran SAE 40 dalam penelitian ini, 

karena apabila Oli Mesran SAE 40 digunakan di lingkungan yang memiliki 

suhu panas akan bersikap sebagai pelumas atau peka terhadap temperatur. Oli 

Mesran SAE 40 akan menyebabkan timbulnya selaput karbon pada spesimen 

tergantung pada besarnya viskositas. 

 

2) Cairan Dromus B  

Cairan Dromus B merupakan minyak larut yang secara umum bertujuan 

untuk menurunkan  kerja dari mesin pada berbagai berbagai pengerjaan bahan. 

Adapun keistimewaan kinerja cairan dromus B adalah sebagai berikut.  

(1) Bebas nitrit 

Terjaganya kesehatan dan keselamatan operator. Mengurangi risiko 

pembentukan nitrosamin. 

1) Pebas  Phenol & klorin  

Lingkungan aman. Biaya pembuangan rendah 

2) Pelumasan yang sangat baik 
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Kandungan minyak yang tinggi memberikan pelumasan pada mesin yang 

sangat baik. 

3) Emulsi 

Toleran terhadap perairan pengencer sulit 

4) Penghambatan korosi 

Tingkat tinggi sebagai penghambat korosi pada alat, slideways dan 

komponen yang di buat. 

(2) Air 

Air merupakan media pendingin yang  paling tua dan murah dan juga 

mempunyai kemampuan pendinginan yang tinggi sekali. Keburukan dari air 

adalah bahwa laju pendinginannya sangat tinggi pada daerah temperatur 

pembentukan martensit sehingga akan menyebabkan terjadinya tegangan 

akibat transformasi  dan selisih temperatur. Hal ini akan mendorong terjadinya 

keretakan pada saat quenching. Mengingat kemampuan pendinginannya yang 

sangat tinggi ini, maka air biasanya digunakan untuk pendinginandan baja yang 

kekerasannya  tidak begitu tinggi, misalnya baja karbon. 

 

5. Baja karbon rendah 

Baja karbon merupakan paduan besi dan karbon sebagai paduan utama 

dengan kandungan karbon kurang dari 1,7 % dan sangat sedikit mengandung 

unsur-unsur lainya (Sonawan, H. dan Suratman, R, 2004: 38). Menurut Amanto 

(2014: 94) dalam jurnal Saputra, H, Sifat baja karbon tergantung kadar karbonnya. 

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

dengan kadar karbon 0,3 %-0,6 % disebut baja karbon sedang dan baja dengan 
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kadar karbon 0,6 %-1,5 % disebut baja karbon tinggi. Baja karbon rendah 

mempunyai kepekaan retak las yang rendah dibandingkan dengan baja karbon 

lainya (Wiryosumarto, et.al  2000: 91). 

 

Tabel 2.3 Klasifikasi Baja Karbon 

Sumber: (Wiryosumarto, H., dan Okumura, T., 2000: 90). 

 

   

Berdasarkan klasifikasi baja karbon di atas, bahan yang akan digunakan 

untuk penelitian ini yaitu baja karbon rendah yang merupakan karakter material 

yang ulet dan sering digunakan untuk alat-alat mesin dan kontruksi dengan kadar 

karbon kurang dari 0,3 %, kekuatan tarik berkisar antara 32-55 kg/mm², 

perpanjangan yang terjadi antara 40-22 % dan kekerasan 95-145. 

 Baja ST 37 merupakan golongan baja karbon rendah karena mengandung 

karbon 0,08 % - 0,30 %. Kandungan komposisinya dijelaskan pada tabel berikut 

ini.  

 

Jenis 

dan 

Kelas 

Kadar 

Karbon 

(%) 

Kekuatan 

Luluh 

(kg/mm²) 

Kekuatan 

Tarik 

(kg/mm²) 

Perpanjangan 

(%) 

Kekerasan 

Brinell 

Penggunaan 

       

Baja 

karbon 

rendah 

0,08 18-28 32-36 40-30 95-100 Pelat tipis 

0,08-

0,12 

20-29 36-42 40-30 80-120 Batang, 

kawat 

0,12-

0,20 

22-30 38-48 36-24 100-130 Konstruksi 

umum 

0,20-

0,30 

24-36 44-55 32-22 112-145 Konstruksi 

umum 

Baja 

karbon 

sedang 

Baja 

karbon 

tinggi 

0,30-

0,40 

30-40 50-60 30-17 140-170 Alat-alat 

mesin 

0,40-

0,50 

34-46 58-70 26-14 160-200 Perkakas 

0,50-

0,80 

36-47 65-100 20-11 180-235 Rel, pegas, 

dan kawat 

piano 
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Tabel 2.4 Komposisi Kimia Baja ST 37 (%) 

Komposisi kimia (%) 

C P S Mn Si Cu Al Fe 

0,12 0,04 0,50 0,50 0,10 0,02 0,02 Sisa 

Sumber: Saputra, et. al9  (2014 : 94) 

 

Komposisi kimia yang paling banyak dalam kandungan Baja ST 37 adalah 

Mn dan Si sebesar 0,50 %. Kandungan yang paling besar dalam komposisi kimia 

tersebut menjadi patokan filler yang akan digunakan dalam penelitian ini karena 

untuk mendapatkan kekuatan maksimal hasil las perlu pertimbangan dalam 

menggunakan filler yang sesuai dengan kandungan yang ada pada bahan yang 

digunakan. Baja ST 37 memiliki sifat mudah dilas karena bisa dilas dengan semua 

cara pengelasan, baja ST 37 mempunyai kepekaan retak las yang rendah 

dibandingkan baja karbon lainya dan baja karbon paduan. 

Weld-ability atau mampu las merupakan kemampuan suatu logam atau 

kombinasi logam yang dilas menjadi suatu kontruksi  yang memiliki karakteristik 

dan sifat tertentu sehingga sanggup memenuhi persyaratan yang diinginkan. Suatu 

logam dikatakan memiliki sifat mampu las yang tinggi  jika logam dilas tidak 

banyak usaha-usaha yang dibutuhkan seperti tidak memerlukan preheat, post weld 

heat treatment dan tidak memerlukan prosedur pengelasan khusus. Selain 

dipengaruhi perlu tidaknya preheat dan post weld heat treatment, logam yang 

memiliki sifat mampu las tinggi jika selama dan setelah proses pengelasan tidak 

mengahasilkan retak/cacat di daerah hasil lasan. Baja karbon rendah memiliki 

sifat mampu las tinggi karena pengelasan baja karbon rendah tidak memerlukan 

preheat dan post weld heat treatment (Sonawan dan Suratman, 2004: 14). 
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Berikut ini merupakan contoh sifat mampu las beberapa jenis logam baik 

ferro maupun non-ferro. 

Tabel 2.5 Sifat mampu las logam 

Logam Sifat mampu las 

Baja karbon  Baja karbon rendah     : tinggi 

Baja karbon sedang     : cukup 

Baja karbon tinggi       : rendah 

Baja paduan rendah Serupa dengan baja karbon medium 

Baja paduan tinggi Umumnya baik dibawah kondisi terkontrol 

Baja tahan karat Sifat mampu lasnya tergantung pada proses pengelasan 

Paduan aluminium Paduan yang mengandung seng dan tembaga sifat mampu 

las sangat rendah 

Paduan tembaga Serupa dengan paduan aluminium 

Paduan magnesium Mampu dilas dengan penggunaan gas pelindung dan fluks 

Paduan nikel Serupa dengan baja tahan karat 

Paduan tintanium Mampu dilas dengan penggunaan gas pelindung 

 Sumber : (Sonawan dan Suratman, 2004: 14) 

  

Menurut Parekke, S. (2014: 194) distribusi kekerasan baja setelah 

mengalami pengelasan yaitu pada daerah weld metal yang memiliki kekerasan 

lebih rendah daripada HAZ (Heat Affected Zone) karena daerah ini mengalami 

pendinginan paling lambat. Kekerasan mengalami peningkatan mulai dari daerah 

pengaruh panas atau HAZ, tetapi mengalami penurunan hingga ke logam induk. 

Ukuran butir juga mengalami penurunan mulai dari daerah yang dipengaruhi 

panas atau HAZ hingga ke logam induk. Kekerasan daerah HAZ (Heat Affected 

Zone) meningkat karena butir mulai mengalami penghalusan. Semakin jauh dari 

weld metal kekerasan butir semakin padat dan ukurannya semakin halus. 



25 

 

 
 

 

Gambar 2.9 Diagram keseimbangan besi karbon 

   Sumber: Surdja, dan Saito (2000: 70) 

 

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa diagram keseimbangan besi karbon 

sebagai dasar dari bahan yang berupa besi baja. Menurut Surdia,dan Saito 

(2000: 69) selain karbon pada besi dan baja terkandung kira-kira 0,25 % Si, 

0,3-1,5 % Mn dan unsur pengotor lain seperti P, S. Unsur-unsur ini tidak 

memberikan pengaruh utama kepada diagram fasa, maka diagram fasa tersebut 

dapat dipergunakan tanpa menghiraukan adanya unsur-unsur tersebut. Pada 

paduan besi karbon terdapat fasa karbida yang disebut sementit dan juga grafit, 

grafit lebih stabil daripada sementit. Pada besi cor kestabilan tersebut merupakan 
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pertanyaan, hal ini akan dibahas kemudian. Diagram Fe-Fe3C (sementit 

mempunyai kadar C = 6,67 %).  

Titik-titik penting pada diagram fasa ini adalah: 

A:   Titik cair besi 

B:   Titik pada cairan yang ada hubungannya dengan reaksi peritektik 

H: Larutan padat  yang ada hubungan dengan reaksi peritektik. Kelarutan 

karbon maksimum adalah 0,10 % 

J:  Titik peritektik. Selama pendinginan austenit pada komposisi J, fasa γ 

terbentuk dari larutan padat δ pada komposisi H dan cairan pada komposisi 

B 

N:  Titik transformasi dari besi δ → besi γ, titik transformasi A4 dari besi murni 

C: Titik eutektik. Selama pendinginan fasa γ dengan komposisi E dan sementit 

pada komposisi F (6,67 % C) terbentuk dari cairan pada komposisi C. Fasa 

eutektik ini disebut ledeburit 

E:   Titik yang menyatakan fasa γ, ada hubungan dengan reaksi eutektik.  

Kelarutan maksimum dari karbon 2,14 %. Paduan besi karbon sampai pada 

komposisi ini disebut baja 

G: Titik transformasi besi γ → besi α. Titik transformasi A3 untuk besi  

P:   Titik yang menyatakan ferit, fasa α , ada hubungan dengan reaksi  

Eutektoid. Kelarutan maksimum dari karbon kira-kira 0,02 % 

S:   Titik eutektoid. Selama pendinginan, ferit pada komposisi P dan sementit  

Pada komposisi K (sama dengan F) terbentuk simultan dari austenit pada 

eutektoid ini dinamakan perlit 
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GS: Garis yang menyatakan hubungan antara temperatur dan komposisi, di mana 

mulai terbentuk ferit dari austenit. Garis ini disebut garis A 

ES: Garis yang menyatakan hubungan antara temperatur dan komposisi; di mana 

mulai terbentuk sementit dari austenit, dinamakan garis Acm 

A2: Titik transformasi magnetik untuk besi atau ferit 

A0: Titik transformasi magnetik untuk sementit. 

 

6. Foto Mikro 

Perubahan sifat fisis hasil lasan dapat diketahui melalui struktur mikro yang 

didapatkan dari hasil uji foto mikro. Wiryosumarto dan Okumura (2000: 43) 

mengungkapkan bahwa struktur mikro dari baja tergantung dari kecepatan 

pendinginannya dari suhu daerah austenit sampai ke suhu kamar. Hubungan 

antara kecepatan pendinginan dan struktur mikro yang terbentuk biasanya 

digambarkan dalam diagram yang menghubungkan waktu, suhu, dan transformasi 

yang biasa disebut dengan diagram CCT (Continuous Cooling Transformation). 

Diagram CCT digunakan untuk membahas pengaruh struktur mikro 

terhadap retak las dan sebagainya yang kemudian bisa digunakan untuk 

menentukan prosedur dan cara pengelasan (Wiryosumarto dan Okumura, 2000: 

60).  

         Pengamatan foto mikro dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

bentuk struktur mikro pada weld metal, HAZ (Heat Affected Zone) dan base metal 

setelah proses pengelasan dan pendinginan. 
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7. Kekuatan Tarik 

Pengujian uji tarik digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material 

terhadap gaya statis yang diberikan secara lambat. Salah satu cara untuk 

mengetahui besaran sifat mekanik dari logam adalah dengan uji tarik. Sifat 

mekanik yang dapat diketahui adalah kekuatan dan elastisitas dari logam tersebut. 

Uji tarik banyak dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar 

kekuatan suatu bahan dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi bahan. Nilai 

kekuatan dan elastisitas dari material uji dapat dilihat dari kurva uji tarik. Dalam 

pengujian tarik, batang uji dibebani dengan kenaikan beban sedikit demi sedikit 

sampai batang uji patah. 

 
Gambar 2.10 Kurva tegangan-regangan 

Sumber : Wiryosumarto dan Okumura (2000: 182) 

Menurut Wiryosumarto dan Okumura (2000: 181), sifat-sifat tarikannya 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. 
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Tegangan :   

Dimana :   = tegangan tarik (Mpa) 

    F  = beban (N) 

   Ao = luas mula dari penampang batang uji (mm
2
) 

 

 

8. Pengujian Kekerasan 

Kekerasan adalah tahanan yang dilakukan oleh bahan terhadap desakan 

kedalam perubahan yang tetap, ketika gaya tertentu diberikan pada suatu benda 

uji. Pengujian kekerasan dilakukan dengan menekankan penekan tertentu kepada 

benda uji dengan beban tertentu dan mengukur ukuran bekas penekan yang 

terbentuk diatas benda uji (Surdja dan Saito 1999: 31).  

Salah satu sifat mekanis yang menentukan kekuatan suatu bahan adalah 

kekerasan. Pengujian kekerasan  yang dilakukan terhadap suatu benda uji dapat 

dilakukan dengan berbagai metode Rockwell, Brineell dan Vickers yang masing-

masing memeliki perbedaan dalan cara menentukan angka kekerasannya.  

a. Metode Pengujian Rockwell 

Uji kekerasan dengan metode Rockwell benda uji ditekan dengan 

penetrator (bola baja dan kerucut intan dengan besar sudut 120º). Harga 

kekerasan diperoleh dari perbedaan kedalaman dari beban mayor dan minor. 

Beban minor merupakan beban awal yang diberikan untuk pengujian Rockwell 

yang sudah ditentukan, sedangkan beban mayor merupakan beban minor 

ditambah dengan beban tambahan yang diberikan saat pengujian kekerasan. 

Nilai kekerasan berdasarkan kedalaman penekanan identor dan hasilnya 

dapat langsung dibaca pada jarum penunjuk indikator di mesin Rockwell. 
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Penembusan yang kecil, mengahsilkan penunjukan angka kekerasan yang 

tinggi . 

Angka kekerasan Rockwel didefinisikan sebagai kedalaman lekukan pada 

beban yang konstan sebagai ukuran kekerasan (Djaprie, S. 1993: 335). RHN 

dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. 

RHN = E -  (kg/mm
2) 

Dimana :RHN = Besar nilai kekerasan  dengan metode Rockwel (kg/mm
2
) 

E = jarak antara indentor saat diberi minor load dan zero reference 
e     =  jarak antara kondisi 1 dan 3 

F0     = beban minor (minor load), kg 

F1     = beban mayor (major load), kg 

 

 

 
Gambar 2.11 Pengujian rockwell 

Sumber : Groenendijk et.al (1980: 112) 

b. Metode Pengujian Brinell 

Uji kekerasan dengan metode brineell Prinsip pengujian Brinell sama 

dengan pengujian Vickers, hanya pada pengujian Vickers digunakan indentor 

yang berbentuk piramid dengan alas bujur sangkar yang bersudut puncak 
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antara duasisi yang berhadapan sebesar 136º dan pengujian brinell 

menggunakan bola baja. Uji kekerasan brinell merupakan pembentukan 

lekukan pada permukaan logam dengan memakai bola baja perdiameter 10mm 

dan diberi beban 3000kg (Djaprie, 1993: 329).  

Cara pengujian Brinell dilakukan dengan penekanan sebuah bola baja 

yang terbuat dari baja krom yang telah dikeraskan dengan diameter tertentu 

oleh suatu gaya tekan secara statis kedalam permukaan logam yang diuji tanpa 

sentakan. Permukaan logam yang diuji harus rata dan bersih. Diameter paling 

atas dari lekukan tersebut diukur secara teliti. 

Angka kekerasan Brinell (BHN / Brinell Hardness Numbering) 

didefinisikan sebagai beban dibagi luas permukaan lekukan (Djaprie, S. 1993: 

329). Diameter lekukan diukur dengan mikroskop setelah beban dihilangkan. 

Pengukuran diameter pada jejak lekukan yang berarah tegak lurus. BHN dapat 

dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. 

 

   (kg/mm
2
) 

 Dimana : BHN = Nilai kekerasan dengan metode brinell (kg/mm
2
)  

P    = beban yang diterapkan, kg 

  D    = diameter bola, mm 

  d     = diameter lekukan, mm 

  t      = kedalaman lekukan, mm 
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Gambar 2.12 Pengujian brinell 
Sumber : Djaprie S. (1993: 330) 

 

c. Metode Pengujian Vickers 

Menurut Djaprie, S. (1993: 334), uji kekerasan Vickers merupakan 

pengujian yang menggunakan penumbuk piramida intan yang dasarnya 

berbentuk bujur sangkar dengan besar sudut antara permukaan-permukaan 

pyramid yang saling berhadapan adalah 136º. Pengujian vikers banyak 

dilakukan pada peneliti, karena metode tersebut memberikan hasil berupa skala 

kontinu pada logam yang lunak maupun logam sangat keras. Tipe lekukan 

yang terjadi pada pengujian Vickers, yaitu  1) lekukan sempurna; 2) lekukan 

bantal jarum; 3) lekukan berbentuk tong. 

 
Gambar 2.13 Tipe-tipe lekukan piramida intan 

Sumber: Djaprie S. (1993: 335) 

 



33 

 

 
 

Angka kekerasan Vickerst (VHN / Vickerst Hardness Numbering) 

didefinisikan sebagai beban dibagi luas permukaan lekukan (Djaprie, S. 1993: 

334). Luas dihitung dari pengukuran mikroskopik panjang diagonal jejak. VHN 

dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. 

  (kg/mm
2
) 

Dimana :   VHN = Nilai kekerasan dengan metode Vickers (kg/mm
2
) 

    P     = beban yang diterapkan, kg 

   L     = panjang diagonal rata-rata, mm 

  Ɵ     = sudut antara permukaan intan yang berlawanan = 136º 

 

 

d. Metode Uji Kekerasan Mikro Vickers 

Banyak persoalan metalurgi memerlukan data-data mengenai kekerasan 

pada daerah yang sangat kecil. Pengukuran gradien kekerasan pada permukaan 

yang dikarburasi, pengukuran kekerasan kandungan tunggal pada struktur 

mikro, atau penentuan kekerasan roda gigi arloji, merupakan tipe persoalan 

dari jenis pengujian kekerasan mikro (Djaprie, S. 1993: 336-337).  

Pengujian mikro vickers adalah pengujian dengan menggunakan beban 

statis, khususnya untuk mengukur kekerasan lapisan tipis atau mengukur 

kekerasan bahan getas dimana kecenderungan menjadi patah sebanding dengan 

volume bahan yang ditegangkan. Angka kekerasan Vickers (HV) didefinisikan 

sebagai hasil bagi (koefisien) dari beban uji (F) dengan luas permukaan bekas 

luka tekan (injakan) dari indentor(diagonalnya) (A) yang dikalikan dengan sin 

(136º/2). Rumus untuk menentukan nilai kekerasan dengan metode Vickers 

yaitu sebagai berikut. 

  (kg/mm
2
) 
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Dimana HVN = Angka kekerasan metode mikro Vickers (kg/mm
2
) 

   P  = Beban, kg 

   D = Diagonal, mm 

 

 

 
 

Gambar 2.14 Pengujian mikro vickers 
Sumber : Djaprie S. (1993: 336) 

 

 

e. Hubungan Konversi Kekerasan 

Konversi kekerasan merupakan metode yang digunakan untuk mengubah 

hasil dari satu tipe kekerasan menjadi tipe kekerasan yang lain. Menurut 

Djaprie, S (1993: 338) mengungkapkan bahwa data konversi kekerasan yang 

paling terpercaya adalah untuk baja yang kekerasanya lebih dari 200 brinell 

yang telah disepakati ASTM, ASM, dan SAE (Society of Automotive) tentang 

pengubahan antara kekerasan rockwell, brinell, dan vickers yang dapat 

diterapkan baja karbon yang mengalami perlakuan panas. 
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Tabel 2.6 ASTM Standar Konversi Kekerasan Rockwell, Vikers, Brinell 
 

Rockwell B Hardness 
Number, 100-kkg 

(HRB) 

Vickers Hardness 
Number (HV) 

Brinell Hardness 
Number, 3000kkg 

(HBS) 

100 240 240 

99 234 134 

98 228 228 

97 222 222 

96 216 216 

95 210 210 

94 205 205 

93 200 200 

92 195 195 

91 190 190 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai “pengaruh temperatur media pendingin terhadap 

struktur mikro, kekuatan tarik dan kekerasan  pada baja ST 37” sudah pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Meskipun demikian, penelitian-penelitian yang 

sudah ada belum seutuhnya sempurna. Maka dari itu, perlu adanya penelitian-

penelitian lain guna menyempurnakan penelitian yang sudah ada. Beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan, di antaranya ada penelitian 

yang dilakukan Sukamto (2009), Nurhidayat (2012), Saputra, et. al (2014), Januar 

dan Suwito (2016), Furqon, et. al (2016), dan Maulana (2016). 

Sukamto (2009) dalam penelitiannya dilakukan pengelasan pada baja 

karbon rendah dengan pengelasan TIG dan media pendingin air, udara, air laut. 

Penelitian diperoleh hasil pengujian tarik diketahui bahwa pada logam induk 

sebelum pengelasan mempunyai tegangan tarik sebesar 34,63 kg/mm
2
. Benda uji 

setelah peneglasan menggunakan proses pendinginan air tegangan tariknya 20,25 

kg/ , dengan pendinginan udara tegangan tariknya 22,75 kg/mm
2
 dan dengan 
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pendinginan air laut mempunyai tegangan 27,07 kg/mm
2
. Kekerasan pendinginan 

air laut mempunyai nilai lebih tinggi dibanding dengan pendinginan air dan udara. 

Pada uji metalografi benda uji dengan pendinginan air mempunyai struktur butir 

35,2 mm
2
/mm

3
 benda uji dengan pendinginan udara struktur butirnya 32 

mm
2
/mm

3
 dan benda uji dengan pendinginan air laut mempunyai struktur butir 48 

mm
2
/mm

3
.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Sukamto (2009) dengan penelitian 

ini, yaitu penggunaan media pendingin, uji tarik, uji kekerasan, baja karbon 

rendah dan foto mikro perbedaanya yaitu dengan penggunaan las TIG. 

Nurhidayat (2012), dalam penelitiannya dilakukan dilakukan proses 

pengelasan pada baja karbon rendah SS 400 dan baja Aisi 304 dengan media 

pendingin oli, air dan udara. Hasil penelitian diperoleh struktur mikro yang 

terbentuk pada logam las, HAZ baja tahan karat, dan logam induk baja tahan karat 

adalah austenit dan ferit. Sedangkan pada HAZ, baja, karbon rendah, dan logam, 

induk baja karbon rendah adalah ferit dan perlit. Perlakuan panas dengan variasi 

metode pendinginan air, oli dan udara menyebabkan terjadinya penurunan nilai 

kekerasan. Nilai kekerasan tertinggi pada hasil lasan terdapat di logam las diikuti 

kemudian HAZ baja tahan karat, logam induk baja tahan karat, HAZ baja karbon 

rendah dan terakhir logam induk baja karbon rendah.  

Relevansi penelitian yang dilakukan Nurhidayat (2012) dengan penelitian 

ini, yaitu penggunaan media pendingin, penglasan GMAW, uji kekerasan, foto 

mikro dan baja karbon rendah. Namun perbedaan penelitian Nurhidayat (2012) 

dengan penelitian ini, yaitu uji korosi dan baja AISI 304. 
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Saputra, et. al (2014), dalam penelitiannya dilakukan pengelasan pada Baja 

ST 37 dengan pengalasan busur listrik dan media pendingin air kelapa, air garam 

dan oli bekas. Penelitian diperoleh semua benda hasil pengelasan yang sudah 

didinginkan di uji nilai kekuatan tariknya, masing- masing media pendingin 

mempunyai nilai kekuatan tarik berbeda. Jenis media pendingin yang digunakan 

dapat terlihat, bahwa media pendingin yang bagus adalah media pendingin oli 

bekas, ini terlihat dari rata-rata kekuatan tariknya, yaitu 53,415 kg/mm
2
. Media 

pendingin yang menghasilkan kekuatan tarik terandah adalah media pendingin air 

kelapa dengan rata-rata pengujian tariknya adalah 49,764 kg/mm
2
.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Saputra, et. al (2014) dengan 

penelitian ini, yaitu penggunaan media pendingin, uji tarik dan baja ST 37 

perbedaanya yaitu menggunakan las SMAW. 

Januar dan Suwito (2016), dalam penelitiannya dilakukan pengelasan baja 

ST 41 dengan pengelasan MIG dan SMAW dan media pendingin air, collant, dan 

es. Penelitian diperoleh hasil uji anova pada pengelasan MIG dan SMAW dengan 

variasi media pendingin (air, collent. dan es) ada pengaruh terhadap kekuatan tarik 

dan media pendingin collent berpengaruh sangat signifikan terhadap kekuatan 

tarik pada baja ST 41 dibanding air dan es.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Januar dan Suwito (2016) dengan  

penelitian ini, yaitu penggunaan media pendingin, uji tarik dan las MIG 

perbedaanya yaitu penggunaan las SMAW dan baja ST 41. 

Furqon, et. al (2016), dalam penelitian tersebut  dilakukan kembali 

perlakuan panas baja ST 60 dengan media pendingin udara, air dan oli. Penelitian 

diperoleh hasil dengan nilai Fhitung -6,0560294 < Ftabel 3,88. Nilai kekerasan 
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sebelum perlakuan panas yaitu 112,4 HB dan yang sesudah perlakuan panas yaitu 

air (110,2 HB), udara (94,8 HB) dan oli mesran SAE 40 (119,4 HB). Ketiga jenis 

media pendingin setelah perlakuan panas yang paling baik dalam meningkatkan 

kekerasan material adalah oli mesran SAE 40 dengan nilai rata-rata 119,4 HB. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Furqon, et. al (2016) dengan  

penelitian ini, yaitu penggunaan media pendingin dan uji kekerasan perbedaanya 

yaitu Heat treatmen dan baja ST 60. 

Maulana (2016), dalam penelitiannya dilakukan proses pengalasan pada 

baja ST 37 dengan media pendingin air kelapa, air garam dan oli bekas. Penelitan 

diperoleh hasil bahwa semua benda hasil pengelasan yang sudah didinginkan di 

uji nilai kekuatan tariknya, masing- masing media pendingin mempunyai nilai 

kekuaran tarik berbeda. Ketiga jenis media pendingin yang digunakan dapat 

terlihat, bahwa media pendingin yang bagus adalah media pendingin oli bekas, ini 

terlihat dari rata-rata kekuatan tariknya, yaitu 53,415 kg/mm
2
, Sedangkan untuk 

media pendingin yang menghasilkan kekuatan tarik terendah adalah media 

pendingin air kelapa dengan rata-rata pengujian tariknya adalah 49,764 kg/mm
2
. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2016) dengan penelitian 

ini, yaitu penggunaan media pendingin, uji tarik dan baja ST 37 perbedaanya yaitu 

penggunaan las SMAW. 

 

C. Kerangka Pikir 

Proses pengelasan GMAW menghasilkan masukan panas sehingga terjadi 

pencairan pada material yang akan mengubah struktur mikro raw material. 

Masukan panas yang terjadi akan mengakibatkan pemanasan pada daerah logam  
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lasan, HAZ dan logam induk. Struktur mikro dimasing-masing daerah memiliki 

karakteristik berbeda pada laju pendinginanya. Proses pendinginan dengan 

berbagai media pendingin dan temperatur akan menghasilkan laju pendinginan 

yang berbeda. Pendinginan dengan temperatur rendah  akan menghasilkan laju 

pendinginan yang cepat dan pendinginan dengan temperatur tinggi akan 

menghasilkan laju pendinginan yang lambat. Laju pendinginan yang cepat akan 

menghasilkan struktur mikro yang semakin keras dan sebaliknya laju pendinginan 

yang lambat menghasilkan struktur mikro yang semakin lunak. 

 Perubahan struktur mikro pada meterial hasil lasan yang disebabkan 

masukan panas pengelasan GMAW dengan dipengaruhi laju pendinginan. Proses 

pengealasan GMAW akan menghasilkan siklus termal. Distribusi panas selama 

proses pengelasan mengalami pemanasan yang berbeda pada tiap daerahnya yaitu 

daerah  logam lasan, HAZ dan logam induk. Selama proses pengelasan GMAW 

berlangsung pencairan logam las mengalami perubahan struktur butir yang kasar 

setelah dilakukan pengelasan dan pendinginan. Perubahan butir yang kasar 

mengakibatkan ketangguhan rendah dan nilai kekuatan tarik meningkat pada 

material hasil lasan. 

 Diharapkan pada penelitian ini dapat menghasilkan struktur mikro yang 

baik, kekuatan  tarik dan nilai kekerasan yang maksimal. Dengan variasi 

temperatur media pendingin air, collant dan oli pada proses pendinginan 

pengelasan dapat menghasilkan kekuatan tarik dan kekesaran maksimal. sehingga 

dapat dijadikan acuan untuk menentukan temperatur media pendingin pada proses 

pendinginan pengelasan. 
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BAB V 
PENUTUP 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh temperatur media pendingin terhadap struktur mikro baja 

ST 37. Struktur mikro terbaik pada temperatur media pendingin air yaitu 

temperatur 15
o
C dimana struktur yang terbentuk perlit dan ferit semakin 

kasar dan merata, Struktur mikro terbaik pada temperatur media pendingin 

collant  yaitu temperatur 15
o
C dimana struktur butir yang terbentuk perlit dan 

ferit kasar dan menyebar, Struktur mikro terbaik pada temperatur media 

pendingin oli  yaitu temperatur 15
o
C yang merubah struktur menjadi dominan 

perlit kasar dan sedikit ferit. Struktur tersebut terbentuk karena terjadinya 

pendinginan cepat, semakin rendah temperatur media pendingin akan 

mempercepat laju pendinginan. 

2. Terdapat pengaruh temperatur media pendingin terhadap kekuatan tarik baja 

ST 37. Bahwa semakin rendah temperatur media pendingin maka semakin 

tinggi nilai kekuatan tarik. Nilai kekuatan tarik tertinggi pada temperatur 

media pendingin air yaitu temperatur 15
o
C sebesar 541,66 MPa. Nilai 

kekuatan tarik tertinggi pada temperatur media pendingin collant yaitu 

temperatur 15
o
C sebesar 568,65 MPa. Nilai kekuatan tarik tertinggi pada 

temperatur media pendingin oli yaitu temperatur 15
o
C sebesar 653,36 MPa. 

3. Terdapat pengaruh temperatur media pendingin terhadap nilai kekerasan baja 

ST 37. Bahwa semakin rendah temperatur media pendingin maka nilai 

kekerasan semakin meningkat karena laju pendinginan cepat yang terjadi.
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Nilai kekerasan tertinggi pada temperatur  media pendingin air yaitu pada 

temperatur 15
o
C pada daerah weld metal sebesar 191 VHN, pada daerah HAZ 

sebesar 238,3 VHN dan pada daerah  base metal sebesar 172,3 VHN. Nilai 

kekerasan tertinggi pada temperatur  media pendingin collant 15
o
C yaitu pada 

daerah weld metal sebesar 214,6 VHN, daerah HAZ sebesar 247,3 VHN dan 

daerah  base metal sebesar 192,6 VHN. Nilai kekerasan tertinggi pada 

temperatur  media pendingin oli yaitu pada temperatur 15
o
C pada daerah weld 

metal sebesar 240,6 VHN, pada daerah HAZ sebesar 250,3 VHN dan pada 

daerah  base metal sebesar 219 VHN. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini 

maka penulis menyarankan beberapa hal diantaranya : 

1. Untuk memperoleh struktur perlit halus dan sedikit ferit pada baja ST 37 

akibat penggunaan temperatur media pendingin sabaiknya menggunakan 

temperatur media pendingin oli 15
o
C. 

2. Untuk mendapatkan kekuatan tarik yang tinggi pada baja ST 37 37 akibat 

penggunaan temperatur media pendingin sabaiknya menggunakan temperatur 

media pendingin oli 15
o
C. 

3. Untuk mendapatkan kekerasan yang tinggi pada baja ST 37 37 akibat 

penggunaan temperatur media pendingin sabaiknya menggunakan temperatur 

media pendingin oli 15
o
C. 
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4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variasi jenis pendingin 

yang berbeda dengan judul Pengaruh temperatur media pendingin (air laut,oli 

dan udara) pada pengelasan GMAW terhadap uji bending test. 

5. Penelitian lebih lanjut perlu ditambahkan dengan judul Pengaruh temperatur 

media pendingin (air, collant dan oli) pada pengelasan GMAW terhadap 

pengujian scaning electron microscop. 
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