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ABSTRAK 
 

Fuad, Akhmad Sofil . 2017. Pengaruh variasi pengelasan ulang Gas Metal Arc 
Welding (GMAW) terhadap Struktur Mikro dan Kekerasan Material Baja ST-37. 

Dr.Ir. Basyirun, S.Pd., M.T., IPP,  Drs, Pramono, M.Pd, Pendidikan Teknik Mesin 

 

Teknologi pengelasan mempunyai dampak yang merugikan terhadap suatu 

material yang telah mengalami beberapa kali proses pengelasan ulang. Pengelasan 

ulang atau repair welding sering terjadi pada material yang mengalami pekerjaan 

replating tujuan dari pengelasan ulang adalah memperbaiki sambungan yang 

mengalami kerusakan agar kembali seperti bentuk semula. Selama pengelasan 

ulang berlangsung, logam las dan daerah pengaruh panas atau Heat Affected Zone 
(HAZ) akan mengalami serangkaian siklus termal, Siklus thermal tersebut 

mempengaruhi struktur mikro logam las dan terbentuknya HAZ, proses 

pengelasan berulang yang mempengaruhi struktur mikro maka berakibat 

terjadinya nilai kekerasan bahan akan berubah secara proporsional pada daerah 

logam las dan HAZ. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

variasi pengelasan ulang pada Pengelasan GMAW terhadap struktur mikro dan 

kekekerasan Material Baja ST-37. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen untuk mengetahui sebab akibat berdasarkan perlakuan yang diberikan 

oleh peneliti yaitu berupa perlakuan variasi pengelasan ulang. Pengelasan ulang 

dilakukan dengan metode GMAW  pada Baja ST-37 dengan bahan pengisi (filler) 
ER70S-4  dengan kampuh V 70º. Variasi pengelasan ulang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 1 Kali, 2 Kali, 3 Kali, 4 Kali dan 5 Kali, kemudian di uji 

dengan menggunakan foto mikro dan Hardness vickers test. Analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana data yang 

diperoleh di rata-rata dan disajikan dalam bentuk grafik kemudian dideskripsikan 

dan disimpulkan. 

Hasil penelitian struktur mikro pada pengelasan ulang GMAW Perubahan 

struktur mikro sangat terlihat pada daerah HAZ dan logam lasan, semakin besar 

input panas yang terjadi semakin membuat butir dari perlit menjadi semakin 

menyebar, penyebaran dengan struktur yang baik hanya terjadi pada variasi 

pengelasan ulang 1 kali, hal ini berbeda dengan logam induk yang sama sekali 

tidak terjadi perubahan struktur bahkan terlihat sama dengan raw material. 
Berdasarkan uji kekerasan diperoleh nilai kekerasan terendah pada pengelasan 

ulang 1 kali  di daerah WM sebesar 181 gf/μm2, HAZ sebesar 200,6 gf/μm2, BM 

sebesar 184,3 gf/μm2  dan nilai kekerasan tertinggi pada pengelasan ulang 5 kali 

di daerah WM sebesar 234 gf/μm2, HAZ sebesar 267 gf/μm2, BM sebesar 186,6 

gf/μm2. Jadi dapat disimpulkan semakin banyak pengelasan ulang yang digunakan 

maka nilai kekerasan material yang dihasilkan semakin meningkat. 

 

Kata kunci: Pengelasan Ulang GMAW, Striktur Mikro, Kekerasan Material 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi pengelasan mempunyai dampak yang merugikan terhadap 

suatu material yang telah mengalami beberapa kali proses pengelasan, seperti 

proses perbaikan ataupun pengelasan ulang. Konstruksi atau material yang 

digunakan dalam proses tersebut tidak akan lepas dari pengaruh proses 

pengelasan yang dapat mengakibatkan masalah diantaranya cacat las, korosi, 

retak las, deformasi yang terjadi atau berubahnya susunan metalurgi material 

tersebut. Pengelasan ulang atau repair welding sering terjadi pada material 

yang mengalami pekerjaan replating tujuan dari pengelasan ulang adalah 

memperbaiki bentuk suatu konstruksi atau sambungan yang mengalami 

kerusakan agar kembali seperti bentuk semula dan memiliki fungsi yang sama 

sebagai mana logam dasarnya (Andoko A, dkk, 2013:2) misalnya pada 

penambalan poros yang mengalami korosi, pada velg pada mobil yang 

mengalami retak atau pecah dan terjadi pada pengerjaan plat atau raw material 

tebal yang membutuhkan lebih dari satu lapisan atau layer pengelasan. 

Selama pengelasan ulang berlangsung, logam las dan daerah pengaruh 

panas atau Heat Affected Zone (HAZ) akan mengalami serangkaian siklus 

termal, yaitu pemanasan sampai mencapai suhu maksimum kemudian diikuti 

dengan pendinginan. Siklus thermal tersebut mempengaruhi struktur mikro 

logam las dan terbentuknya HAZ, di mana logam las akan mengalami 
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serangkaian transformasi fasa selama proses pendinginan, yaitu dari logam las 

cair berubah menjadi γ (Austenit) dan akhirnya menjadi α (Ferrit). Pada 

umumnya waktu (cooling time) antara temperatur 800 0C-500 0C dipakai 

sebagai acuan pada pengelasan baja karbon, karena pada interval suhu tersebut 

terjadi transformasi fasa dari Austenit (γ) menjadi Ferrite atau Bainite yang 

tergantung pada kecepatan pendinginannya (Setiawan dan Wardana, 2006). 

Proses pengelasan berulang yang mempengaruhi struktur mikro maka 

berakibat terjadinya nilai kekerasan bahan akan berubah secara proporsional 

pada daerah logam las dan HAZ. Pada proses pengelasan normal nilai 

kekerasan pada daerah HAZ sebesar 115 HV, sedangkan pada proses 

pengelasan ulang 2 kali nilai kekerasan sebesar 134.33 HV (Prasetiyo dan 

Hendroprasetyo, 2008). Fenomena tersebut menunjukan pengelasan ulang 

dapat merubah struktur mikro yang berakibat nilai kekerasan pada logam 

mengalami peningkatan sehingga nilai keuletan akan menurun yang sehinngga 

sambungan las akan mudah patah dan getas. 

Kualitas hasil pengelasan yang baik juga dipengaruhi oleh bahan yang 

digunakan. Salah satu bahan yang memiliki sifat mudah dilas dengan baik 

adalah baja karbon. Baja karbon memiliki spesifikasi yang bervariasi, namun 

yang sering digunakan dalam konstruksi adalah baja karbon rendah. Dimana 

baja karbon rendah memiliki kekuatan dan weldability yang tinggi, sehingga 

mudah dibentuk karena memiliki sifat keuletan dan ketangguhan yang baik.  

Untuk mengetahui perubahan sifat fisis dan sifat mekanis pada baja 

karbon rendah, maka dilakukan pengujian struktur mikro dan hardness vickers 
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test pada raw material dengan hasil pengelasan berulang yang divariasikan. 

Pada hasil pengelasan yang terdiri 3 bagian yaitu logam lasan, daerah pengaruh 

panas atau HAZ dan logam induk yang harus diujikan untuk memperoleh 

perbandingan nilai kekerasan yang lebih baik untuk menentukan sampai batas 

berapa kali pengelasan ulang itu dapat dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti akan melalukan penelitian dengan judul “Pengaruh Variasi 

Pengelasan Ulang Gas Metal Arc Welding (GMAW) Terhadap Struktur Mikro 

dan Kekerasan Material Baja ST-37”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat didentifikasikan 

faktor–faktor yang mempengaruhi struktur mikro dan nilai kekerasan pada 

benda yang dilas yaitu arus, logam pengisi (filler), kecepatan las, gerakan 

elektroda, posisi pengelasan dan proses pengelasan berulang, 

Besar kuat arus listrik mempengaruhi struktur mikro dan kekerasan hal 

ini disebabkan bila arus listrik yang diberikan semakin besar, maka masukan 

panas (Heat Input) yang diberikan pada sambungan las akan semakin besar 

yang berdampak nilai kekerasan akan menurun, sedangkan pada kuat arus listrik 

yang rendah nilai kekerasan pada sambungan las cenderung semakin tinggi. 

Logam pengisi (filler), yang dimaksudkan logam pengisi dalam hal ini 

yaitu logam pengisi pada kampuh sambungan yang nantinya mempengaruhi 

kekuatan dari sambungan las. Logam pengisi dalam proses pengelasan memiliki 

berbagai macam jenis yang nantinya pada saat proses pengelasan disesuaikan 

dengan logam induk yang akan dilas. Logam pengisi memiliki beragam jenis 
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standarisasi dan beragam ukuran serta beragam bahan dari komposisinya. 

Logam pengisi yang tidak sesuai dengan logam induk berakibat berubahnya 

struktur mikro dan nilai kekerasan sambungan las.  

Kecepatan pengelasan sangat mempengaruhi pada struktur mikro dan 

nilai kekerasan, nilai kekerasan akan cenderung menurun jika kecepatan las 

semakin kecil, sedangkan pada kecepatan pengelasan yang tinggi nilai 

kekekerasan cenderung meningkat. pada daerah HAZ kecepatan las yang 

semakin kecil menyebabkan semakin luasnya daerah HAZ dibandingkan 

kecepatan las yang tinggi, ini dikarenakan penyebaran panas pada logam lebih 

lama yang berakibat nilai kekerasan pada daerah HAZ meningkat. 

Gerakan elektroda memberikan pengaruh nyata terhadap struktur mikro 

dan nilai kekerasan, dimana pada gerakan elektroda pola C memberi masukan 

panas lebih besar dari pola melingkar dan zig-zag dengan meningkatnya panas 

pengelasan maka laju pendinginan menjadi besar sehingga struktur mikro yang 

terbentuk lebih keras. pada gerakan elektroda pola C nilai kekerasan akan lebih 

tinggi daripada gerakan pola melingkar dan zig-zag, sedangkan nilai kekerasan 

terendah terjadi pada gerakan elektroda pola zig-zag. 

Posisi pengelasan memberikan pengaruh yang nyata terhadap struktur 

mikro dan nilai kekerasan, dimana posisi pengelasan atas kepala menghasilkan 

nilai kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pengelasan datar 

dan posisi pengelasan vertikal, ini disebabkan karena bidang kontak dari ujung 

elektroda ke logam induk lebih besar sehingga temperatur puncak daerah HAZ 
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lebih tinggi akibatnya laju pendinginan lebih besar sehingga struktur mikro 

yang dihasilkan lebih getas. 

Proses pengelasan berulang atau Repair welding akan mengakibatkan 

perubahan sifat fisis pada logam induk, logam las dan terutama daerah pengaruh 

panas HAZ (Heat Affected Zone), Perubahan struktur mikro akibat terjadinya 

siklus thermal yang berulang yang menghasilkan ferlit lebih dimoninan yang 

berakibat pada perubahan sifat mekanis seperti perubahan tegangan, regangan, 

kelenturan, kekuatan tarik, kekakuan, keuletan, ketangguhan, kekerasan, 

elastisitas, dan plastisitas yang berdampak merugikan terhadap material yang 

mengalami beberapa kali proses pengelasan.  

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur mikro dan 

sifat mekanik sambungan las yang dihasilkan, maka penelitian ini hanya 

dibatasi pada pengaruh variasi pengelasan ulang dengan ketentuan :   

1. Variasi pengelasan berulang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1 

kali 2 kali, 3 kali, 4 kali dan 5 kali. 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja ST-37 yang 

merupakan baja karbon rendah. 

3. Sambungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sambungan kampuh 

V 70 º dengan posisi pengelasan 1G down hand atau dibawah tangan. 

4. Pengelasan yang digunakan yaitu Pengelasan GMAW (Gas Metal Arc 

Welding) dengan gas pelindung argon, logam pengisi atau filler ER70S-4 
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dan menggunakan arus listrik DC (+) dengan DCEP (Direct Current 

Electrode Positive) sebesar 150 Ampere. 

5. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian struktur 

mikro dan kekerasasan atau hardness vickers test. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pengelasan ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan 5 

kali pada GMAW terhadap  struktur mikro baja ST-37? 

2. Bagaimana pengaruh pengelasan ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan 5 

kali pada GMAW terhadap kekerasan material baja ST-37 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh  pengelasan ulang GMAW terhadap 

struktur mikro Baja ST-37. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh  pengelasan ulang GMAW terhadap 

kekerasan material baja ST-37. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Setelah mengetahui pengaruh variasi pengelasan ulang terhadap struktur 

mikro pada baja ST-37, diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

menentukan berapa kali pengelasan ulang yang dapat dilakukan sehingga 

memperoleh struktur mikro yang baik pada baja ST-37 yang bisa 

diaplikasikan untuk pemasangan sambungan las yang membutuhkan 

penembusan las yang besar. 

2. Setelah mengetahui pengaruh variasi pengelasan ulang terhadap kekerasan 

material baja ST-37, diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

menentukan berapa kali pengelassan ulang yang dapat dilakukan untuk 

memperoleh nilai kekerasan material yang baik pada baja ST-37 sehingga 

dapat menentukan pengelasan berulang yang tepat. 
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BAB II 

  KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

Mengingat pengelasan yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan las GMAW, maka sedikit di paparkan tentang pengelasan GMAW.  

Las GMAW adalah pengelasan yang menggunakan kawat pengisi sebagai 

penambal. Dalam las logam gas mulia, kawat las pengisi yang juga berfungsi 

sebagai elektroda diumpankan secara terus menerus. Busur listrik terjadi antara 

kawat pengisi dan logam induk. Skema dari alat las ini ditunjukkan dalam 

Gambar. 2.1. Gas pelindung yang digunakan adalah gas Argon, Helium atau 

campuran dari keduanya.  

  

 

 

 

 

  

 Gambar 2.1. Mesin Las MIG 

Sumber: (Wiryosumarto, H., dan Okumura, T,. 2000: 22) 

 

Untuk memantapkan busur kadang-kadang ditambahkan gas O2 antara 

2 sampai 5%, atau CO, antata 5 sampai 20%. Dalam banyak hal penggunaan las 
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MIG sangat menguntungkan. Hal ini disebabkan karena sifat-sifatnya yang 

baik, diantaranya: 1) Karena konsentrasi busur yang tinggi, maka busurnya 

sangat mantap dan percikannya sedikit sehingga memudahkan operasi 

pengelasan, 2) Karena dapat menggunakan arus yang tinggi maka kecepatannya 

juga sangat tinggi, sehingga efisiensinya sangat baik, 3) Terak yang terbentuk 

cukup banyak, 4) Ketangguhan dan elastisitas, kekedapan udara, ketidak pekaan 

terhadap retak dan sifat-sifat lainnya lebih baik dari pada yang dihasilkan 

dengan cara pengelasan yang lain. 

Hal-hal tersebut di atas, maka las MIG banyak sekali digunakan dalam 

praktek terutama untuk pengelasan baja-baja kualitas tinggi seperti baja tahan 

karat, baja kuat dan logam.logam bukan baja yang tidak dapat dilas dengan cara 

yang lain. Sifat-sifat seperti diterangkan di atas sebagian besar disebabkan oleh 

sifat dari busur yang dihasilkan. Dalam Gambar 2.2 ditunjukkan keadaan busur 

dalam las MIG di mana terlihat ujung elektroda yang selalu runcing. Hal inilah 

yang menyebabkan butir-butir logam cair menjadi halus dan pemindahannya 

berlangsung dengan cepat seakan-akan seperti disemburkan (Wiryosumarto, H., 

dan Okumura, T., 2000: 20). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pemindahan Sembur pada las MIG 

  Sumber: (Wiryosumarto dan Okumura, T., 2000: 20) 
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Pengelasan MIG biasanya dilaksanakan secara otomatis atau semi 

otomatis dengan arus searah polaritas balik dan menggunakan kawat elektroda 

berdiameter antara 1,2 sampai 2,4 mm. Akhir akhir ini telah banyak digunakan 

las MIG dengan arus tinggi dan kawat elektroda dengan diameter antara 3,2 dan 

6,4 mm untuk pelat pelat alumunium tebal seperti yang digunakan dalam tangki 

penyimpanan gas alam cair (Wiryosumarto, H., dan Okumura, T., 2000: 120). 

Untuk menentukan arus yang digunakan dalam pengelasan harus di dasari pada 

diameter dari elektroda yang digunakan seperti terlihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 ketentuan umum peyetalan besaran arus dan tegangan 

berdasarkan diameter elektroda 

Sumber: (Kosasih, W., dkk: 2015) 

 

Diameter kawat Arus (ampere) Tegangan 

(volt) 

Tebal bahan 

0,6 mm 50-80 13-14 0,5-1,0 mm 

0,8 mm 60-150 14-22 0,8-2,0 mm 

0,9 mm 70-220 15-22 1,0-10 mm 

1,0 mm 100-290 16-29 3,0-12 mm 

1,2 mm 120-350 18-32 6,0-25 mm 

1,6 mm 160-390 18-34 12,0-50 mm 

  Tabel di atas dijadikan dasar dalam penelitian ini menggunakan arus 150 A  

karena dalam pengelasan pada penelitian menggunakan logam pengisi standar 

dengan diameter 0,9 mm dengan tebal bahan 10 mm. 

a. Standar Parameter Pengelasan GMAW 

 Penggunaan masukan panas dalam Gas Metal Arc Welding (GMAW) 

sangat luas sehingga diperlukan pengaturan parameter yang tepat dan sesuai 

dengan penggunaan. Menurut Daryanto, (2012) parameter-parameter yang 

berpengaruh dalam pengelasan GMAW diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Standar Parameter Pengelasan  

Sumber: (Wiryosumarto dan Okumura, T., 2000: 274) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Arus listrik 

 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.  

2) Kecepatan las 

 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. 
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3) Gas pelindung 

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. 

4) Elektroda  

Elektroda yang digunakan pada pengelasan MIG yaitu elektroda 

terumpan yang berfungsi sebagai pencipta busur nyala dan juga sebagai 

logam pengisi. Besar kecilnya ukuran elektroda tergantung pada bahan 

yang digunakan dan ukuran tebal bahan. 

b. Voltage atau Tegangan Busur Las 

 Menurut Wiryosumarto, H., dan Okumura, T., (2000: 225) bahwa 

kekuatan sambungan yang tinggi diperlukan penembusan atau penetrasi 

yang cukup. Besarnya penembusan tergantung pada sifat-sifat fluks, 

polaritas, besarnya arus, kecepatan las, dan tegangan yang digunakan. 

Semakin besar arus maka semakin besar daya tembusnya. Tegangan atau 

voltage yang semakin besar maka semakin panjang busur yang terjadi dan 

semakin tidak terpusat, sehingga panasnya melebar dan menghasilkan 

penetrasi yang lebar dan dangkal. Ada pengecualian terhadap beberapa 
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elektroda khusus untuk penembusan dalam yang memang memerlukan 

tegangan tinggi. Pada kecepatan tertentu, naiknya kecepatan akan 

memperdalam penembusan, tetapi melampaui kecepatan tersebut 

penembusan akan turun dengan naiknya kecepatan.  

   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. Busur harus cukup panjang agar 

bola-bola metal bahan las mencapai kolam las dengan baik. Pengelasan 

dengan voltage terlalu tinggi justru menghasilkan sambungan mentah 

sehingga tidak ada fusi antara bahan las dan benda kerja, penetrasi tidak 

sempurna, dan kontur terlalu menonjol.  

   Penggunaan tinggi rendahnya voltage tersebut digunakan dalam 

pengelasan dengan sistem transfer globular yang menggunakan arus searah 

dengan electrode pada posisi positif (DCEP). Voltage atau tegangan busur 

las merupakan parameter yang akan digunakan peneliti sebagai variasi 

dalam penelitian untuk mendapatkan besar voltage yang tepat sehingga 

mendapatkan kekuatan yang besar. Voltage diperlukan untuk mendapatkan 

penembusan yang besar karena dengan adanya penembusan yang besar akan 

meningkatkan kekuatan hasil las. 
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c. 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, H., dan Okumura, T., 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, H., 

dan Okumura, T., 2000: 16).  
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Gambar 2.4. Klasifikasi las busur gas 

Sumber: (Wiryosumarto, H., dan Okumura, T., 2000: 17). 

Pada saat ini umumnya gas pelindung yang digunakan berupa 

campuran dari gas Ar dan gas CO2. 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 
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terjadi 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, H., dan Okumura, T., 2000: 17-18). 

 

 

Gambar 2.5. Diagram rangkaian listrik dari mesin las listrik DC 
Sumber: (Wiryosumarto, H., dan Okumura, T., 2000: 17). 

 

Tabel 2.3 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, H., dan Okumura, T., 2000: 19). 

Berdasarkan Gambar 2.5 tentang diagram rangkaian listrik dari 

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

beberapa logam diatas, maka 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.  

a. Polaritas Lurus, DC (-) b. Polaritas Lurus, DC (+) 
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d. Siklus Termal Daerah Lasan 

Daerah lasan terdiri dari 3 bagian yaitu logam lasan, daerah 

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

terpengaruh panas. Logam lasan merupakan bagian logam yang pada waktu 

pengelasan mencair dan kemudian membeku. Logam didaerah pengelasan 

mengalami siklus termal yaitu pencairan kemudian pembekuan yang 

menyebabkan terjadinya perubahan struktur dari material. Logam induk 

adalah bagian logam dasar dimana panas dan suhu pengelasan tidak 

menyebabkan terjadinya perubahan struktur dan sifat. Daerah pengaruh 

panas atau HAZ (Heat Affected Zone) adalah logam dasar yang bersebelahan 

dengan logam las yang selama proses pengelasan mengalami siklus termal 

pemanasan dan pendinginan cepat (Wiryosumarto, H., dan Okumara, T., 

2000: 56). 

 
Gambar 2.6 Siklus termal dalam las busur tangan 

Sumber: (Wiryosumarto, H., dan Okumura, T., 2000: 59). 

 

  Gambar 2.6 merupakan salah satu contoh siklus termal di sekitar 

lasan dengan kondisi pengelasan yang berbeda. Waktu pendinginan dalam 
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temperatur menjadi pengaruh dalam kualitas sambungan. Logam induk, 

logam lasan, dan daerah pengaruh panas (HAZ) dalam siklus termal daerah 

lasan digunakan sebagai acuan dalam pengujian struktur mikro untuk 

mengetahui dimana batas dan letak dari ketiga daerah tersebut.   

2. Baja Karbon Rendah 

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka teori di bawah 

ini berguna bagi peneliti untuk memilih bahan yang akan dijadikan sebagai 

bahan dasar atau pelat. Pemilihan baja karbon rendah dikarenakan baja tersebut 

mudah dilas dan baja tersebut dapat dilas dengan semua jenis pengelasan, 

kaitannya dengan penelitian ini menggunakan pelat bahan baja karbon rendah 

dengan ketebalan 10 mm dengan lebih spesifik bahan yang akan digunakan 

adalah baja ST-37. Menurut  Wiryosumarto H dan Okumura T (2000: 90) Baja 

ini di sebut juga baja ringan (mild steel) atau baja perkakas, baja karbon rendah 

bukan baja yang keras, karena kandungan karbonnya yang rendah yaitu kurang 

dari 0,30%. Baja dapat dijadikan mur, baut, ulir sekrup, peralatan senjata, alat 

pengangkat presisi, batang tark, perkakas silinder dan penggunaan yang 

hampir sama. 

Baja karbon ini dibagi lagi dalam baja kil, baja semi-kil dan baja rim, 

dimana penamaannya didasarkan atas persyaratan deoksidasi, cara pembekuan 

dan distribusi rongga atau lubang halus di dalam ingot. Faktor-faktor yang 

sangat mempengaruhi mampu-las dari baja karbon rendah adalah kekuatan 

takik dan kepekaan terhadap retak las. Baja karbon rendah dapat dilas dengan 

semua cara pengelasan yang ada di dalam praktek dan hasilnya akan baik bila 
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persiapannya sempurna dan persyaratannya dipenuhi. Pada kenyataannya baja 

karbon rendah adalah baja yang mudah dilas (Wiryosumarto dan Okumura, 

2000: 91). 

Tabel 2.4 Klasifikasi baja karbon 

Jenis 

dan 

Kelas 

Kadar 

Karbo

n (%) 

Kekuatan 

Luluh 

(kg/mm²) 

Kekuatan 

Tarik 

(kg/mm²) 

Perpanja

ngan (%) 

Kekeras

an 

Brinell 

Penggunaa

n 

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-

1,70 

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

dan kawat 

piano 

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

 

Berdasarkan klasifikasi baja karbon diatas bahan yang akan digunakan 

untuk penelitian ini yaitu baja karbon rendah yang merupakan karakter 

material yang sering digunakan untuk kontruksi umum dengan kadar karbon 

0,08-0,30 %. 

Kirono, S dan Amri A. (2011) juga menyatakan bahwa baja ST-37 atau 

AISI 1045 merupakan baja karbon rendah karena kandungan karbonnya 

sebesar 0,12%. Kandungan lainnya dijelaskan dalam Tabel 2.6 dibawah ini: 

Tabel 2.5 Komposisi ST-37 

Material  C Si Mn P S Cr Ai Cu 

ST-37 0,12 % 0,10% 0,50 % 0,04 % 0,05 %     - 0,02 % 0,10 % 

Sumber: (Kirono, S dan Amri A. 2011). 
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   Komposisi kimia yang paling banyak dalam kandungan ST-37 adalah 

Mn 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 karbon rendah sebelum dilas, akan menghasilkan struktur mikro 

ferit berwarna terang dan perlit berwarna gelap seperti terlihat pada Gambar 

2.8. 

                                           

       a       b 

Gambar 2.7 (a) Struktur mikro baja karbon rendah sebelum pengelasan  

(b) Struktur martensit dalam baja 

Sumber: (Wiryosumarto dan Okumura, 2000: 44). 

 

Menurut Parekke, S. (2014) 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 
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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 meningkat dan 

ukurannya semakin halus. Hal ini terjadi karena temperatur pemanasan pada 

daerah ini mengalami penurunan sehingga struktur logam awal tidak 

sepenuhnya mengalami transformasi ketika pengelasan. Akibatnya pada saat 

pendinginan cenderung terbentuk struktur logam awal ferit yang lebih lunak. 

 
 

Gambar 2.8 Diagram keseimbangan besi karbon. 

   Sumber: (Surdia, T., dan Saito, S., 2000: 70). 
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Gambar 2.8 menunjukkan diagram keseimbangan besi karbon sebagai 

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

(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 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. 
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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. 

GS: Garis yang menyatakan hubungan antara temperatur dan 

komposisi, di mana mulai terbentuk ferit dari austenit. Garis 

ini disebut garis A3. 

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. 

Setiap fasa tersebut memiliki ciri masing-masing seperti bentuk, 

warna, dan sifat yang dimiliki. Fasa inilah yang mempengaruhi sifat fisis dan 

mekanis dari baja karbon tersebut. Komposisi fasa yang terbentuk di 

pengaruhi oleh lamanya waktu pendinginan. Hubungan lamanya waktu 
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pendinginan dengan fasa yang terbentuk digambarkan pada suatu diagram 

yang disebut diagram fasa atau CCT (Continous Cooling Transmission).  

 

Gambar 2.9 Diagram CCT baja ASTM 4340. 

   Sumber: (Wiryosumarto Harsono, 2000: 44). 

Gambar 2.9 Menunjukkan hubungan antara temperatur, lamanya 

waktu pendinginan, dan struktur mikro yang terbentuk. Struktur mikro yang 

terbentuk dapat dilihat pada bagian bawah tabel CCT, mulai dari yang 

paling lama maka struktur yang terbentuk adalah ferit dan perlit sampai yang 

paling cepat struktur yang terbentuk martensit. 

Struktur mikro yang terbentuk dalam sambungan las juga dapat 

digambarkan dalam bentuk diagram CCT. Sifat mekanik sambungan las 

dipengaruhi oleh struktur mikro yang terbentuk. Berikut adalah salah satu 

contoh diagram CCT sambungan las pada baja kuat BJ55. 
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Gambar 2.10 Diagram CCT sambungan las baja BJ55. 

   Sumber: (Wiryosumarto Harsono, 2000: 60). 

Gambar 2.10 menunjukkan hubungan antara temperature maksimal, 

waktu pendinginan, dan struktur mikro yang terbentuk. Semakin tinggi 

temperatur maksimum maka kurva-kurva yang menunjukkan terjadinya 

struktur-struktur akan bergeser kekanan yang berakibat hasil pngelasan 

menjadi lebih keras (Wiryosumarto Harsono 2000: 61). 

Berdasarkan teori diatas dalam penelitian ini digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan karakteristik struktur mikro pada baja karbon 

rendah yang mengalami perubahan sifat fisis akibat pengelasan di daerah 

logam las, HAZ, dan logam induk. 



26 
 

 
Gambar 2.11 Struktur mikro baja karbon. 

   Sumber: (Surdia, T., dan Saito, S., 2000: 71).  

Berdasarkan Gambar 2.9 (a) struktur mikro baja karbon dengan 

kandungan C 0,06% besar butir medium (b) 0,25% C baja dinormalkan pada 

930˚C (c) 0,30% C baja di austenitkan pada 930˚C ditransformasikan 

isothermal pada 700˚C, ferit dan perlit kasar (d) 0,45% C baja dinormalkan 

pada 840˚C, tersusun ferit dan perlit (e) 0,80% C baja di austenitkan pada 

1150˚C (f) 1,0% C baja di rol panas pada 1050˚C, pendinginan udara, 

matriks perlit, sementit pada batas butir atau garis putih (Surdia, T., dan 

Saito, S., 2000: 71). 

 

 

Perlit 

Ferit 
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3. Struktur Mikro 

Kajian teori mengenai struktur mikro di bawah ini sangat membantu 

peneliti dalam menentukan struktur mikro pada logam hasil pengelasan yang 

biasanya terdiri dari dua atau lebih fasa.Foto mikro itu sendiri dilakukan guna 

mengetahui kandungan struktur mikro yang terdapat pada logam tersebut 

apakah berubah atau malah tetap. Proses penelitian ini akan di uji, salah satunya 

adalah pengujian foto mikro. Pengamatan foto mikro bertujuan untuk 

mengetahui dan membedakan struktur mikro antara logam induk yang diberikan 

pada saat proses perlakuan panas (Suparjo dan Purnomo, 2012: 171). Sifat fisis 

logam dapat diketahui melalui struktur mikro yang didapatkan dari hasil foto 

mikro. 

Menurut Arifin, dkk (2012) bahwa pada proses pengelasan, transformasi 

(austenit) menjadi ferit merupakan tahap yang paling krusial karena struktur 

mikro logam las yang berarti juga sifat-sifat mekaniknya sangat ditentukan pada 

tahap ini. Logam las merupakan daerah yang mengalami perubahan fasa 

menjadi cair, sedangkan daerah terpengaruh panas atau HAZ merupakan daerah 

logam induk yang mengalami perubahan struktur mikro karena panas tetapi 

tidak sampai mencair.Daerah HAZ terdiri dari butir kasar butir halus dan daerah 

transformasi sebagian. 

Nilai yang semakin besar (waktu pendinginan semakin lama) akan 

meningkatkan ukuran ferit batas butir (grain boundary ferrite). Selain itu waktu 

pendinginan yang lama akan menyebabkan struktur mikro yang paling banyak 

terbentuk adalah feritte Widmanstatten. Kandungan oksigen yang besar juga 
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akan menyebabkan terbentuknya ferrite widmanstatten dan ferit batas butir 

dengan ukuran yang besar. 

Menurut Arifin et al (2012) dalam Abson dan Pargeter (1986) struktur 

mikro pada logam hasil pengelasan biasanya terdiri dari dua atau lebih fasa 

berikut ini: 

a. Ferit batas butir (Grain boundary ferrite), terbentuk pertama kali 

transformasi (austenite) menjadi (ferrite), biasanya terbentuk sepanjang 

batas austenite pada temperatur 1000oC-650oC. 

b. Ferrite Widmanstatten, jika temperaturnya lebih rendah maka Akan 

terbentuk Ferrite Widmanstatten. Struktur mikro ini terbentuk pada 

temperatur 750oC. 650oC di sepanjang batas butir austenit. Ferrite 

Widmanstatten mempunyai ukuran besar dengan orientasi arah yang hampir 

sama sehingga memudahkan terjadinya perambatan retak. 

c. Ferrite Acicular, berbentuk intragnular dengan ukuran yang kecil dan 

mempunyai orientasi kearah acak. Biasanya ferrite acicular terbentuk 

sekitar temperatur 650oC dan mempunyai ketangguhan paling tinggi. 

d. Bainit, merupakan ferit yang tumbuh dari batas butir austenit dan terbentuk 

pada temperatur 500oC. Bainit mempunyai kekerasan yang lebih tinggi 

dibanding ferit, tetapi lebih rendah dari pada martensit. 

e. Martensit, terbentuk bila proses pengelasan dengan pendinginan yang 

sangat. Struktur ini mempunyai sifat sangat keras dan getas sehingga 

ketangguhannya rendah. 
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           Penelitian Struktur mikro dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui bentuk dan batas antara base metal, weld metal, HAZ, las bagian 

dalam, dan las bagian luar. Pengelasan bagian dalam dan bagian luar terjadi 

penyatuan dari proses pengelasan lapis banyak sehingga menjadi pusat dari 

kekuatan pengelasan. 

4. Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan merupakan kemampuan suatu bahan terhadap 

pembebanan dalam pembebanan yang tepat, sehingga ketika gaya tertentu 

diberikan pada suatu benda uji dan karena pengaruh pembebanan benda uji akan 

mengalami deformasi. Terdapat tiga jenis umum mengenai ukuran kekerasan, 

yang tergantung pada cara melakukan pengujian, ketiga jenis tersebut adalah 

kekerasan goresan (scratch hardness), kekerasan lekukan (identation hardness) 

dan kekerasan pantulan (rebound) atau kekerasan dinamik (dynamic hardness). 

Untuk logam, hanya kekerasan lekukan yang banyak menarik perhatian dalam 

kaitannya dengan bidang rekayasa (Dieter, 1933 : 328). Dapat disimpulkan 

kekerasan bisa didifinisikan sebagai ketahanan sebuah benda kerja terhadap 

penetrasi atau daya tembus dari bahan lain yang lebih keras (penetrator). 

Pengujian kekerasan dapat diketahui dengan cara mengukur ketahanan suatu 

benda terhadap penekanan, dengan cara penekanan bola baja atau piramida intan 

yang dikeraskan pada permukaan benda kerja lalu mengukur bekas penekanan 

dari penetrator tersebut. Nilai kekerasan suatu benda kerja dapat diketahui 

dengan pengujian kekerasan menggunakan mesin uji kekerasan (hardness taster) 

menggunakan tiga cara atau metode yang biasanya dilakukan yaitu metode 
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Brinell, Rockwell dan Vickers. Berikut adalah karakteristik berbagai macam 

pengujian kekerasan. 

Tabel 2.6 Karakteristik pengujian kekerasan 

Cara pengujian Brineell (HB) Rockwell (HRA, 
HRB,HRC) 

Vickers (HVN) 

Penekanan Bola baja 10 

mmø karbida  

Kerucut intan 

120◦, Bola baja 

1/16”-1/2” 

Piramida intan 

sudut bidang 

berhadapan 136◦ 

Beban 500-3000 Kg Beban mula 10 kg 

beban total 60, 

100, 150 kg 

1-120 Kg 

Kekerasan  
 

Dalamanya 

penekanan  

Sumber : (Surdia dan Saito, 2000: 22) 

a. Kekerasan Brinell 

Uji kekerasan lekukan yang pertama kali banyak digunakan serta 

disusun pembekuaanya adalah metode yang diajukan oleh J.A. Brinell pada 

tahun 1900. Uji kekerasan Brinell berupa pembentukan lekukan pada 

permukaan logam dengan memakai bola baja berdiamter 100 mm dan diberi 

beban 3000 kg. Untuk logam lunak, beban dikurangi hingga 500 kg, untuk 

menghindarkan jejak yang dalam, dan untuk bahan yang sangat keras, 

digunakan paduan karbida tungsten, untuk memperkecil terjadinya distorsi 

indentor. Beban diterapkan selama waktu tertentu biasanya 30 detik dan 

diameter lekukan diukur dengan mikroskop daya rendah setelah beban 

tersebut dihilangkan. Kemudian dicari harga rata-rata dari dua buah 

pengukuran diameter pada jejak yang berarah tegak lurus permukaan 

dimana lekukan akan dibuat harus relatif halus, bebas dari debu atau angka 

kekerasan Brinell (BHN) dinyatakan sebagai beban P dibagi luas 

permukaan lekukan. Rumus untuk angka kekerasan tersebut adalah : 



31 
 

BHN =  =  

Dimana P = beban yang diterapkan (kg) 

       D = diameter bola (mm) 

       d = diameter lekukan (mm) 

        t = kedalaman jejak (mm) 

 

Gambar 2.12 Parameter dasar pada pengujian Brinell. 

   Sumber: (Dieter, 1933 : 330). 

b. Kekerasan Rockwell 

Pada pengujian kekerasan dengan metode Rockwell digunakan dua 

macam indentor yaitu kerucut intan dengan sudut sebesar 1200 (rockwell 

cone) dan indentor bola baja dengan bermacam ukuran (rockwell ball). 

Indentor tersebut di tabrakkan ke material uji dengan pembebanan yang di 

sesuaikan dengan skala yang telah di tetapkan berdasarkan jenis material 

yang di uji. Material logam diuji menggunakan skala rockwell A, B, C. 

Skala A digunakan untuk menguji material yang sangat keras seperti karbida 

tugsten, skala D dan di bawahnya dipakai untuk batu gerinda dan plastik 

(Surdia Tata 1999:31).  
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Uji kekerasan Rockwell dalam pembebanannya di bagi menjadi 

pembebanan minor dan pembebanan mayor. Pembebanan minor adalah 

pembebanan awal sebelum pembebanan mayor dilakukan. Besarnya 

pembebanan minor biasanya 10 kgf. Setelah pembebanan minor di teruskan 

dengan pembebanan mayor yang besarnya sesuai dengan skala kekerasan 

yang digunakan di kurangi beban minor. Dalam memilih skala kekerasan 

rockwell mengacu pada tabel. 

Tabel 2.7 Skala kekerasan Rockwell  
Scale Indentor F0 

(kgf) 

F1 

(kgf) 

F 

(kgf) 

E Jenis Material Uji 

A Diamond 
cone 

10 50 60 100 Exremely hard material, 
tungsten carbides, dll 

B 1/16” 
steel ball 

10 90 100 130 Medium hard materials, 
low and medium carbon 

stells, kuningan, 

perunggu dll 

C Diamond 
cone 

10 140 150 100 Hardened steels, 
hardened and tempered 

alloys 
D Diamond 

cone 
10 90 100 100 Annealed kuningan dan 

tembaga 

E Diamond 
cone 

10 90  100 130 Berrylium copper, 
phosphor bronze, dll 

F 1/16” 
steel ball 

10 50 60 130 Allumunium sheet 

G 1/16” 
steel ball 

10 140 150 130 Cast iron, allumunium 
alloys 

Sumber: (ASTM E-18) 

 

Tingkat kekerasan diukur di tentukan berdasarkan perhitungan 

dengan rumus: 

HR = E – (e/0,002mm) 

Dimana: 

e = jarak kedalaman antara minor load dan mayor load. 
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E = jarak antara kedalaman minor load dan Zero refrence line yang pada 

setiap indentor berbeda.  

c. Kekerasan Vickers  

Uji kekerasan Vickers menggunakan penumbuk piramida intan yang 

dasarnya berbentuk bujur sangkar, besarnya sudut antara permukaan-

permukaan piramid yang saling berhadapan adalah 136 . Sudut ini dipilih 

karena nilai tersebut mendekati sebagian besar nilai perbandingan yang 

diinginkan antara diameter lekukan dan diameter lekukan dan diameter bola 

penumbuk pada uji kekerasan Brinell. Karena bentuk penembuknya piramid 

maka pengujian ini sering dinamakan uji kekerasan piramida intan. Angka 

kekerasan piramida intan (DPH) atau angka kekerasan Vickers (VHN), 

didifinisikan sebagai beban dibagi luas permukaan lekukan. Pada 

prakteknya, luas ini dihitung dari pengukuran mikroskopik panjang 

diagonal jejak, VHN dapat ditentukan dengan persamaan berikut.  

VHN =  =  

Dimana P = beban yang diterapakan (kg) 

    L = panjang diagonal rata-rata (mm) 

    θ = sudut antara permukaan intan yang berlawanan = 136  

Pada penelitian ini menggunakan penggujian kekerasan mikro 

Vickers. Pengujian mikro Vickers adalah metode pengujian kekerasan 

dengan pembebanan yang relatif kecil yang sulit dideteksi oleh metode 

pengujian makro Vickers. Prinsip pengujian mikro Vickers adalah dengan 

menenkanan penetrator pada permukaan benda uji sehingga pembebanan 
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yang dibutuhkan juga relatif kecil yaitu berkisar antara 10-1000 gf (Dieter, 

1933 : 334). Alasan penulis menggunakan metode uji kekerasan ini karena 

dengan indentor yang berbentuk piramid, sama baik digunakan pada bahan 

keras maupun lunak, nilai kekerasan suatu spesimen uji dapat diketahui dari 

penentuan angka kekerasan pada spesimen uji yang kecil dapat diukur 

dengan mililih gaya yang relatif kecil. Angka kekerasan piramida intan 

(DPH) atau angka kekerasan vickers (VHN) dapat ditentukan dari 

persamaan berikut : 

HVN =  

      A =  =  =  

HVN =  =  [kgf / mm2] 

Dimana :  

P = beban yang diterapakan, kgf 

θ = sudut antara permukaan intan yang berlawanan 136  

d = panjang diagonal rata-rata, mm ( d =  ) 

d1= panjang diagonal 1, mm 

d2= panjang diagonal 2, mm 

 

Gambar 2.13 Skema pengujian vickers hardness. 
    Sumber: (Dieter, 1933 : 335). 
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Lekukan yang benar yang dibuat oleh penumbuk intan harus 

berbentuk bujur sangkar, akan tetapi penyimpangan lekukan bisa terjadi 

seperti lekukan bantal jarum akibat terjadinya penurunan logam disekitar 

permukaan piramida yang datar. Keadaan demikian terdapat pada logam 

yang dilunakkan dan mengakibatkan pengukuran panjang diagonal yang 

berlebihan (Dieter, 1993 : 335). 

 

Gambar 2.14 Tipe-tipe lekukan piramida intan. 

   Sumber: (Dieter, 1933 : 335). 

Pada gambar di atas, Gambar a merupakan salah satu tipe lekukan 

piramid yang sempurna, Gambar b merupakan tipe lekukan piramid bantal 

jarum yang disebabkan karena terjadinya penurunan benda kerja di sekitar 

permukaan piramida yang datar. Sedangkan Gambar c merupakan tipe 

lekukan piramid berbentuk tong yang disebabkan karena benda kerja 

mengala  mi proses pengerjaan dingin. 

Korelasi antara kekerasan yang diperoleh dengan berbagai cara 

pengujian kekerasan menjadi permasalahan, tidak ada cara lain kecuali 

mendapat hubungan tersebut secara eksperimen. Jadi kekerasan yang 

diperoleh dengan berbagai cara ditulis sebagai table konvensi kekerasan 

dibawah ini. 
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Tabel 2.8 Nilai Konvensi Kekerasan 

Approximate Hardness Convenversion Tables for Non-Austenitic Steels  
(Rockwell B Hardness Range) 

Rockweell B Hardness 
Number, 100-kgf (HRB) 

Vickers Hardness 
Number (HVN) 

Brinell Hardness 
Number, 3000-kgf (HBS) 

72 130 130 

71 127 127 

70 125 125 

69 123 123 

68 121 121 

67 119 119 

65 117 117 

64 116 116 

63 114 114 

62 112 112 

61 110 110 

Sumber: (ASTM E 140-02: 4) 

 

B. Penelitian Relevan 

         Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

yaitu penelitian dari Prasetiyo, B.D, dkk (2008) tentang ‘Studi Variasi 

Pengelasan ulang terhadap Cacat Las dan Kekerasan Material Alumunium 

5083’. Hasil penelitian diperoleh dari uji radiografi adanya indikasi cacat 

berupa incomplete penetration pada proses satu kali repair, internal concavity 

dan porosity berukuran 1 mm pada proses empat kali repair. Hasil pengamatan 

struktur mikro, jumlah magnesium silikat (Mg2Si) tertinggi (11.2%) terjadi pada 

proses 4x repair. Nilai rata-rata kekerasan pada HAZ tertinggi sebesar 134.33 

HV. Kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa pengelasan ulang menjadikan 

material menjadi getas atau brittle. Relevansinya dalam penelitian ini yaitu 

pengelasan ulang terhadap struktur mikro dan kekerasan material dan 

perbedaanya yaitu penggunaan variasi pengelasan berulang yang berbeda dan 

pemilihan bahan pada pengelasan GMAW. 
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Penelitian kedua dari Andoko, A. dkk (2013) ‘Analisis Struktur Hasil 

Repair Welding tentang Sifat Fisik dan Mekanik pada Cast Wheel Alumunium 

dengan metode pengelasan MIG’. Hasil penelitian menyatakan bahwa uji 

struktur mikro menunjukan bahwa struktur butiran AL pada daerah HAZ 

menyatu dengan alumunium primer (α-Al) dan butiran Si membentuk paduan 

Si primer diantara α-Al. Hasil uji kekerasan pada specimen pada raw material 

57,56 kgf/mm2, pada daerah las 44,20 kgf/mm2, dan daerah HAZ 37,73 

kgf/mm2. Hasil uji impak pada raw material 0,118 Joule/mm2 sedangkan daerah 

las adalalah 0,067 Joule/mm2. Relevansinya dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu penggunaan variasi pengelasan berulang terhadap sifat fisis 

dan mekanis perbedaannya yaitu dengan pemelihan bahan untuk pengelasan. 

Penelitian ketiga dari Purnama, D. dkk (2015) ‘Analisa Kekuatan 

Mekanik pada Material AISI 4340 tentang Welding Repair dengan metode 

SMAW’. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai rata-rata kekerasan 

material hasil pengelasan mengalami penurunan 1,64 % terhadap raw 

material. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah material AISI 

4340 tidak dapat dilakukan welding repair menggunakan metode SMAW 

dengan elektroda E7018 diameter 3,2 mm. Relevansinya dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan yaitu penggunaan pengelasan berulang untuk 

mengetahui sifat mekanik bahan dengan pengujian kekerasan, sedangkan 

perbedaannya yaitu tidak melakukan pengujian sifat fisis atau struktur mikro 

dan menggunakan metode SMAW. 
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Penelitian keempat dari Agustin, R. dkk (n.d) tentang ‘Anilisis Pengaruh 

Hasil Pengelasan ulang menggunakan metode Gas Tungsten Arc Welding 

(GTAW) terhadap sifat Mekanik dan Ketahanan Korosi Alumunium 5083’. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan nilai Mg2Si pada struktur 

mikro, dengan semakin banyaknya jumlah repair nilai kekuatan tarik tertinggi 

dari spesimen 1 dengan nilai UTS 265 Mpa, dan terendah pada spesimen 4 

sebesar 235,91 Mpa. Nilai kekerasan tertinggi ada pada daerah HAZ sebesar 

79,7 HV. Relevansinya yaitu pengujian struktur mikro dan nilai kekerasan 

bahan dan letak perbedaan penelitian adalah perbandingan variasi pengelasan 

ulang pada proses pengelasan GTAW dan pengujian korosi pada bahan 

Penelitian kelima dari Rahmawati, R, I dan Yunus (2016) tentang 

‘Analisis Frekuensi Gouging terhadap Struktur mikro, struktur mikro, Tensile 

Strenght dan Hardness Vickers sambungan pengelasan baja SM490’. Hasil 

penelitian diperoleh data dari pengamatan struktur mikro bahwa semakin 

banyak proses pengelasan yang dilakukan akan menyebabkan kandungan perlit 

akan semakin banyak dibandingkan kandungan ferrite, berakibat terjadinya 

peningkatan nilai kekerasan dan kekuatan pada daerah HAZ. Relevansinya yaitu 

pengujian struktur mikro dan nilai kekerasan material dan letak perbedaan 

penelitian adalah menggunakan teknik Gouging repair dan pengujian tarik 

struktur makro pada bahan SM490.  

Penelitian keenam dari Sudibyo D, dkk (2014) tentang ‘Studi Kualitas 

Repair Welding pada Pengelasan Metal Inert Gas (MIG) menggunakan metode 

Post Weld Treatment (PWHT) pada Cast Wheel Alumunium’. Hasil dalam 
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penelitian tersebut bahwa tingkat kekerasan pada raw material adalah 42,693 

kgf/mm2, sedangkan pada daerah HAZ memiliki tingkat kekerasan 23,487 

kgf/mm2. Relevansinya yaitu pengujian struktur mikro dan hardness test, letak 

perbedaan penelitian adalah perlakuan Post Weld Treatment (PWHT) dan 

pengujian impak. 

Penelitian ketujuh dari Cahyo A, T. dkk (n.d) tentang ‘Analisis Pengaruh 

Pengelasan Ulang Alumunium 5083 dengan metode Gas Metal Arc Welding 

(GMAW) terhadap Sifat Mekanik struktur mikro dan Ketahanan Korosinya. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa semakin banyak pengelasan ulang, 

jumlah presipitat Mg2Si semakin banyak hal ini menyebabkan penurunan 

kekuatan tarik dan peningkatan angka kekasaran. Relevansinya yaitu 

pengujiaan struktur mikro dan nilai kekasaran dan letak perbedaan penelitian 

adalah penggunaan bahan Alumunium 5083 dan pengujian ketahanan korosi. 

C. Kerangka Pikir 

Teknologi pengelasan ulang mengalami pemanasan yang menyebabkan 

terjadinya perubahan struktur atau sifat fisis bahan. Perubahan sifat fisis 

tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan sifat mekanis pada raw 

material. Adanya perubahan sifat tersebut maka akan terjadi perubahan 

kekerasan yang berakibat pada nilai keuletan sambungan las menurun. 

Selama pengelasan ulang berlangsung, logam las dan daerah pengaruh 

panas atau Heat Affected Zone (HAZ) akan mengalami serangkaian siklus 

termal, yaitu pemanasan sampai mencapai suhu maksimum kemudian diikuti 

dengan pendinginan. Siklus thermal tersebut mempengaruhi struktur mikro 
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logam las dan terbentuknya HAZ, di mana logam las akan mengalami 

serangkaian transformasi fasa selama proses pendinginan, yaitu dari logam las 

cair berubah menjadi Ferit-δ kemudian γ (Austenit) dan akhirnya menjadi α 

(Ferrit). Pada umumnya waktu (cooling time) antara temperatur 800 0C-500 0C 

dipakai sebagai acuan pada pengelasan baja karbon, karena pada interval suhu 

tersebut terjadi transformasi fasa dari Austenit (γ) menjadi Ferrite atau Bainite 

yang tergantung pada kecepatan pendinginannya (Setiawan dan Wardana, 

2006). 

Proses pengelasan berulang yang mempengaruhi struktur mikro maka 

berakibat terjadinya nilai kekerasan bahan akan berubah secara proporsional 

pada daerah logam las dan HAZ. Pada proses pengelasan normal nilai 

kekerasan pada daerah HAZ sebesar 115 HV, sedangkan pada proses 

pengelasan ulang 2 kali nilai kekerasan sebesar 134.33 HV (Prasetiyo dan 

Hendroprasetyo, 2008). Fenomena tersebut menunjukan pengelasan ulang 

dapat merubah struktur mikro yang berakibat nilai kekerasan pada logam 

mengalami peningkatan sehingga nilai keuletan akan menurun yang berakibat 

sambungan las akan mudah patah dan getas. Berdasarkan kerangka pikir 

tersebut dapat disimpulkan diduga ada pengaruh variasi pengelasan ulang 

terhadap struktur mikro dan kekerasan material baja ST-37. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa pengelasan GMAW dengan 

variasi pengelasan berulang berpengaruh pada struktur mikro pengelasan baja 

ST-37. Perubahan struktur mikro sangat terlihat pada daerah HAZ dan logam 

lasan, semakin banyak proses pengelasan yang dilakukan akan menyebabkan 

kandungan perlit semakin banyak dibandingkan ferit. Berbeda dengan logam 

induk yang sama sekali tidak terjadi perubahan struktur bahkan terlihat sama 

dengan raw material.  

2. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa pengelasan GMAW  dengan 

variasi pengelasan berulang menyebabkan terjadinya perubahan struktur 

mikro yang mempengaruhi nilai kekerasan baja ST-37. Nilai kekerasan  dari 

setiap spesimen berbeda sesuai dengan variasi pengelasan berulang yang di 

lakukan, nilai kekerasan baja ST-37 terendah pada pengelasan ulang 1 kali  di 

daerah WM sebesar 181 gf/μm2, HAZ sebesar 200,6 gf/μm2, BM sebesar 184,3 

gf/μm2  dan nilai kekerasan tertinggi pada pengelasan ulang 5 kali di daerah 

WM sebesar 234 gf/μm2, HAZ sebesar 267 gf/μm2, BM sebesar 186,6 gf/μm2. 

Semakin banyak proses pengelasan yang dilakukan akan menghasilkan nilai 

kekerasan meningkat. 

B. Saran 

1. Apabila ingin mendapatkan struktur yang baik pada baja ST-37 akibat 

pengelasan berulang GMAW sebaiknya menggunkan pengelasan ulang 1
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sampai 2 kali, karena pada pengelasan ulang 3 sampai 5 kali struktur mikro 

terdapat porositas. 

2. Untuk mendapatkan nilai kekerasan yang baik dan aman pada baja ST-37 

akibat pengelasan berulang GMAW sebaiknya menggunkan pengelasan ulang 

1 sampai 2 kali, karena nilai kekerasanya mendekati raw material. 

3. Perlu ditambahkanya inspeksi pada hasil pengelasan untuk mengetahui hasil 

las sudah sesuai dengan spesifikasi, karena cacat las yang terjadi akibat 

kesalahan pada proses pengelasan akan mempengaruhi data dari proses 

pengujian 

4. Penelitian lebih lanjut perlu ditambahkan pengujian SEM (Scaning Electron 

Microscope) untuk mengetahui lebih jelas struktur yang terbentuk pada baja 

ST-37. 

5. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya perlu dilakukan PWHT atau 

perlakuan panas lainnya yang sesuai dengan karakteristik baja ST-37 untuk 

meningkatkan kekuatan sambungan las. 
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