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ABSTRAK 

Alfian Wahyu Prasetya. 2017. Pengaruh debit Gas pelindung dan Tegangan 

Listrik Terhadap Tingkat Kekerasan dan struktur Mikro Sambungan Las GMAW 

pada Baja Karbon Sedang EMS-45. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Rusiyanto. S.Pd.,M.T., Drs. Pramono, M.Pd. 

Sifat fisis dan mekanis sambungan las GMAW dipengaruhi pemilihan parameter 

las yang digunakan diantaranya debit gas pelindung dan tegangan listrik. Debit gas 

pelindung dan tegangan listrik berpengaruh pada dimensi, kestabilan, dan suhu 

busur listrik yang dihasilkan, hal ini berpengaruh pada struktur mikro yang 

terbentuk. Komposisi struktur mikro mempengaruhi sifat fisis dan mekanis 

sambungan las yang dihasilkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemilihan parameter 

las khususnya debit gas pelindung dan tegangan listrik terhadap tingkat kekerasan 

dan struktur mikro sambungan las GMAW. Variasi debit gas yang digunakan 

adalah 12 liter/menit, 15 liter/menit, dan 18 liter/menit, sedangkan tegangan listrik 

yang digunakan adalah 25 Volt, 28 Volt, dan 31 Volt. Sambungan las yang 

dihasilkan kemudian diuji tingkat kekerasan dan struktur mikronya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan weld metal dan HAZ naik 

seiring dengan bertambahnya debit gas pelindung. Tingkat kekerasan sambungan 

dengan tegangan 25 Volt dan debit gas 12 liter/menit, 25 Volt debit gas 15 

liter/menit, dan 25 Volt debit gas 18  liter/menit naik dari 245 kg/mm2, 260 kg/mm2, 

277 kg/mm2 untuk weld metal dan 270 kg/mm2, 273 kg/mm2, 311 kg/mm2 untuk 

HAZ. Tingkat kekerasan weld metal dan HAZ cenderung menurun seiring 

bertambahnya tegangan listrik, tingkat kekerasan sambungan 25 Volt debit gas 18 

liter/menit, 28 Volt debit gas 18 liter/menit, dan 31 Volt debit gas18 liter/menit dari 

277 kg/mm2, 266 kg/mm2, 261 kg/mm2 untuk weld metal dan 311 kg/mm2, 300 

kg/mm2, 296 kg/mm2 untuk HAZ. Tingkat kekerasan weld metal dan HAZ 

cenderung menurun seiring bertambahnya tegangan listrik dan diiringi dengan 

berkurangnya debit gas pelindung. Tingkat kekerasan sambungan 25 Volt dan debit 

gas 18 liter/menit, 28 Volt debit gas 15 liter/menit, dan 31 Volt 12 liter/menit dari 

277 kg/mm2, 260 kg/mm2, 231 kg/mm2 untuk weld metal dan 311 kg/mm2, 290 

kg/mm2, 244 kg/mm2 untuk HAZ. Tingkat kekerasan weld metal dan HAZ naik 

seiring dengan bertambahnya tegangan listrik dan debit gas pelindung. Tingkat 

kekerasan sambungan 25 Volt dan debit gas 12 liter/menit, 28 Volt debit gas 15 

liter/menit, dan 31 Volt debit gas 18 liter/menit dari 245 kg/mm2, 260 kg/mm2, 261 

kg/mm2 untuk weld metal dan 270 kg/mm2, 290 kg/mm2, 296 kg/mm2 untuk HAZ, 

hal ini disebabkan karena pemilihan tegangan listrik dan debit gas pelindung 

mempengaruhi kestabilan, pembentukan plasma, dan dimensi busur listrik yang 

berpengaruh pada panas yang dicapai saat proses pengelasan.  

 

Kata kunci: debit gas pelindung, tegangan listrik, tingkat kekerasan, strutur mikro. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pengelasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang 

konstruksi dan industri karena sering di pergunakan dalam usaha rekayasa dan 

reparasi logam. Proses pembangunan sebuah konstruksi dengan bahan logam 

mayoritas dilakukan dengan proses pengelasan seperti rangka baja, jembatan, 

perkapalan, rel, saluran pipa, industri otomotif, dan lain sebagainya. Pengelasan di 

bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan cara kerjanya yaitu pengelasan cair, 

pengelasan tekan, dan pematrian.  

Las GMAW merupakan suatu metode pengelasan yang menyambungkan 

logam   dengan cara memanaskan kedua logam tersebut dengan busur listrik yang 

terjadi diantara logam induk dan kawat elektroda, pergerakan kawat elektroda 

terjadi secara kontinyu (Kou Sindo, 2003: 19). Las GMAW menggunakan gas 

pelindung (shielding gas) untuk melindungi logam cair saat proses pengelasan 

berlangsung supaya tidak teroksidasi oleh oksigen yang ada di lingkungan sekitar. 

Logam cair yang teroksidasi oksigen akan membentuk lubang-lubang kecil yang 

disebut cacat porositas. Cacat porositas dapat mengurangi kekuatan sambungan las 

yang di hasilkan. Gas yang digunakan sebagai gas pelindung   pada las GMAW 

adalah gas mulia seperti argon dan helium (las MIG) atau gas aktif seperti CO2, O2, 

dan H2 (las MAG). Kualitas sambungan las GMAW di pengaruhi oleh beberapa 

parameter diantaranya tegangan listrik (Voltage), kecepatan  pengumpanan  kawat
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elektroda  las  (wire feed speed),  kecepatan pengelasan (welding speed), debit aliran 

gas pelindung (gas  flow rate), dan jenis kawat elektroda yang di gunakan. 

Baja EMS-45 merupakan baja yang termasuk dalam golongan baja karbon 

sedang. Baja EMS-45 memiliki kadar karbon (C) sebanyak 0.52%.  Baja EMS-45 

digunakan sebagai bahan pembuatan perkakas seperti pisau, alat pertanian, 

komponen mesin, rel kereta, konstruksi, dan lain sebagainya. Pengelasan yang 

cocok digunakan untuk mengelas baja EMS-45 salah satunya adalah las GMAW. 

Sambungan las yang berkualitas pada baja EMS-45 dapat dihasilkan jika sifat fisis 

dan mekanis sambungan las seperti: kekuatan tarik, tingkat kekerasan, kekuatan 

impek, kekuatan bending, dan struktur mikro, sesuai dengan tujuan penggunaan, 

misalnya pada sambungan cutter dengan poros pada mesin perajang memerlukan 

sambungan yang tidak begitu keras namun ulet, lain halnya dengan sambungan las 

pada komponen mesin seperti rumah pompa dan rumah bearing dibutuhkan 

sambungan las yang keras. Sambungan las GMAW yang memiliki sifat fisis dan 

mekanis yang sesuai dengan kebutuhan pada bahan baja EMS-45 dapat dihasilkan 

jika parameter-parameter pengelasan di pilih secara tepat.  

Debit gas pelindung dan tegangan listrik yang di gunakan memiliki 

pengaruh terhadap sifat fisis dan mekanis sambungan las. Intensitas debit gas 

pelindung yang digunakan berpengaruh pada busur listrik yang terjadi antara 

elektroda dan benda kerja. Debit gas yang semakin besar akan berakibat busur 

listrik yang dihasilkan semakin stabil dan peningkatan intensitas pembentukan 

plasma sehingga efek panas yang di timbulkan semakin tinggi, selain itu 

kemungkinan terjadi cacat porositas akan berkurang. Tegangan listrik (Voltage) 

yang semakin tinggi berakibat pada bertambahnya panjang dan pancaran busur 
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listrik, kedua hal tersebut mempengaruhi struktur mikro yang terbentuk pada 

sambungan las. Struktur mikro inilah yang mempengaruhi sifat fisis dan mekanis 

dari sambungan las GMAW yang di hasilkan. Pengelasan GMAW dapat berjalan 

lebih efisien jika pengaturan parameter las disesuaikan dengan sifat fisis dan 

mekanis sambungan las yang dibutuhkan. Sifat fisis dan mekanik sambungan las di 

tentukan berdasarkan beberapa faktor seperti tujuan penggunaan, pembebanan yang 

di terima, faktor keamanan, dan lain sebagainya. Juru las dapat menentukan sifat 

fisis dan mekanis diantaranya tingkat kekerasan dan struktur mikro sambungan las 

dengan menentukan debit gas pelindung dan tegangan listrik yang dipergunakan, 

hal ini berdampak pada penggunaan gas pelindung dan energi listrik yang lebih 

efisien dan dapat menghasilkan sambungan las yang berkualitas. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Debit Gas Pelindung dan 

Tegangan Listrik Terhadap Tingkat Kekerasan dan Struktur Mikro Sambungan Las 

GMAW Pada Baja Karbon Sedang EMS-45”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut:  

1. Metode penyambungan dengan pengelasan mempunyai peranan yang 

sangat penting di dunia konstruksi dan industri karena mempunyai andil 

yang besar dalam usaha rekayasa dan reparasi logam. 

2. Sambungan las GMAW yang berkualitas memiliki sifat fisis dan mekanis 

yang sesuai dengan tujuan penggunaan sambungan las tersebut. 
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3. Sifat fisis dan mekanis sambungan las tergantung dari parameter-

parameter las yang dipergunakan. 

4. Bagaimana pengaruh tegangan listrik terhadap kualitas sambungan las 

GMAW ? 

5. Bagaimana pengaruh kecepatan pengumpanan kawat terhadap kualitas 

sambungan las GMAW ? 

6. Bagaimana pengaruh kecepatan pengelasan terhadap kualitas sambungan 

las GMAW ? 

7. Bagaimana pengaruh debit gas pelindung terhadap kualitas sambungan las 

GMAW ? 

8. Bagaimana pengaruh elektroda yang di gunakan terhadap kualitas 

sambungan las GMAW ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dengan keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga serta agar permasalahan 

dalam penelitian ini menjadi terpusat dan tidak melebar dari tujuan yang telah di 

tentukan, maka penelitian ini di batasi pada: 

1. Metode pengelasan yang digunakan adalah GMAW dengan gas pelindung 

argon dan elektroda ER 70S. 

2. Bahan yang di gunakan adalah plat baja karbon sedang EMS-45 dengan 

kandungan C sebesar 0,52%. 

3. Pengamatan hanya sebatas pada penggunaan debit gas pelindung, 

tegangan listrik, tingkat kekerasan sambungan las, dan struktur mikro 

sambungan las. 
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4. Ada 3 variasi debit gas pelindung yang di gunakan dalam proses 

pengelasan yaitu 12 liter/menit, 15 liter/menit, dan 18 liter/menit. 

5. Ada 3 variasi tegangan listrik yang dipergunakan yaitu 25 Volt, 28 Volt, 

dan 31 Volt. 

6. Pengujian kualitas sambungan las yang dilakukan adalah uji kekerasan 

mikro vickers dan pengamatan struktur mikro.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan di kaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh debit gas pelindung dan tegangan listrik terhadap 

kekerasan sambungan las GMAW ? 

2. Bagaimana pengaruh debit gas pelindung dan tegangan listrik terhadap 

struktur mikro sambungan las GMAW ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh debit gas pelindung dan tegangan listrik terhadap 

kekerasan sambungan las GMAW. 

2. Mengetahui pengaruh debit gas pelindung dan tegangan listrik terhadap 

struktur mikro sambungan las GMAW. 
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F. Manfaat Penelitian. 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

Dapat mengetahui pengaruh debit gas pelindung dan tegangan listrik 

terhadap kekerasan sambungan las GMAW, dengan mengetahui hal tersebut dapat 

dijadikan bahan acuan guna menentukan besarnya debit gas pelindung dan 

tegangan listrik yang digunakan untuk menghasilkan sambungan las yang memiliki 

tingkat kekerasan sesuai dengan kebutuhan. 

Dapat mengetahui pengaruh debit gas pelindung dan tegangan listrik 

terhadap struktur mikro sambungan las GMAW, dengan mengetahui hal tersebut 

dapat dijadikan dasar pemilihan debit gas pelindung dan tegangan listrik yang 

digunakan untuk menghasilkan sambungan las yang memiliki komposisi struktur 

mikro yang berkontribusi terhadap tingkat kekerasan sambungan las yang 

dibutuhkan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pengelasan 

Pengelasan adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam 

dengan energi panas (Wiryosumarto Harsono 2000:1). Proses pengelasan dapat 

dilakukan dengan atau tanpa tekanan, secara umum proses pengelasan berdasarkan 

sumber panas yang di gunakan di bagi menjadi 3 kategori yaitu: gas welding, arc 

welding, dan high energy beam welding. 

Gas welding adalah metode pengelasan yang menggunakan panas yang 

bersumber dari pembakaran gas, contoh pengelasan yang masuk dalam gas welding 

adalah las OAW (Oxy Aceteline Welding). Las OAW menggunakan busur yang 

dihasilkan dari pembakaran gas aceteline dan oksigen. Las OAW lebih praktis 

karena tidak memerlukan energi listrik sehingga memungkinkan digunaka pada 

area yang tidak memiliki sumber listrik.  

High energy beam welding merupakan pengelasan yang menggunakan 

panas dari pancaran energy berkekuatan tinggi, contoh las yang masuk dalam high 

energy beam welding adalah las sinar elektron, las sinar laser, dan las busur plasma. 

Diantara ketiga pengelasan tersebut las sinar elektron adalah cara yang telah 

digunakan dalam pengelasan logam-logam aktif, logam dengan titik cair tinggi, dan 

logam yang berlainan (Wiryosumarto Harsono 2000:39).  
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Arc welding merupakan metode pengelasan yang sumber panasnya berasal 

dari busur listrik, contoh dari pengelasan arc welding adalah SMAW, GMAW, dan 

SAW. Las SMAW (Shield Metal Arc Welding) merupakan metode pengelasan 

yang menggunakan kawat elektroda berlapis fluks. Busur listrik terjadi diantara 

kawat elektroda dan logam induk mencairkan keduanya dan membentuk 

sambungan. Selama pengelasan bahan fluks yang digunakan untuk membungkus 

kawat elektroda mencair dan membentuk terak yang kemudian menutupi logam cair 

yang terkumpul ditempat sambungan sebagai penghalang oksidasi (Wiryosumarto 

harsono 2000:9). Las SAW (Submerged Arc Welding) merupakan metode 

pengelasan yang melelehkan dan menyambung logam dengan cara dipanaskan 

menggunakan busur yang terjadi diantara kawat elektroda dan logam induk, busur 

listrik dilindungi menggunakan lelehan slag dan serbuk fluks (Kou Sindo 2003:22). 

Las SAW menghasilkan sambungan las yang berkualitas karena pada saat 

pengelasan logam cair tertutup oleh fluks. Las SAW di jalankan secara otomatis 

dan dapat menggunakan beberapa elektroda sekaligus. Las SAW memiliki 

kekurangan yaitu busur listrik yang terjadi tidak terlihat sehingga penentuan titik 

jatuhnya busur akan sulit dilakukan. Las GMAW merupakan las busur listrik yang 

menggunakan gas untuk melindungi logam cair saat proses pengelasan. Dalam 

dunia industri dan konstruksi proses pengelasan yang paling sering digunakan 

adalah pengelasan gas (gas welding) dan pengelasan busur listrik (arc welding). Las 

jenis ini banyak digunakan lantaran biaya operasional yang relatif lebih murah dan 

efisien dalam penggunaannya. 

 

 



9 
 

 
 

2. Las GMAW (Gas Metal Arc Welding). 

Las GMAW merupakan suatu metode pengelasan yang menyambungkan 

logam   dengan cara memanaskan kedua logam tersebut dengan busur listrik yang 

terjadi diantara logam induk dan kawat elektroda, pergerakan kawat elektroda 

terjadi secara kontinyu (Kou Sindo, 2003: 19). GMAW (Gas Metal Arc welding) 

dapat di definisikan sebagai las busur listrik yang menggunakan pelindung gas. 

Gas yang digunakan sebagai pelindung adalah gas mulia (inert gas) yang berjenis 

argon, helium atau campuran keduanya (MIG) dan gas aktif seperti CO2, O2, dan 

nitrogen (MAG). Gas pelindung berfungsi untuk melindungi logam cair agar tidak 

teroksidasi oleh oksigen yang ada pada lingkungan sekitar. Logam cair yang 

teroksidasi akan menghasilkan sambungan las yang rentan terhadap cacat 

porositas. 

Sambungan las GMAW terbentuk dari hasil pencairan logam akibat 

panas dari busur listrik. Busur listrik akan terbentuk apabila kawat elektroda di 

dekatkan dengan logam induk. Busur listrik mencairkan kawat elektroda dan 

benda kerja secara bersamaan sehingga membentuk sambungan las. Gas 

pelindung dipancarkan melindungi logam cair pada saat proses pencairan kawat 

elektroda dan logam induk berlangsung untuk mencegah terjadinya oksidasi. 

Arus listrik yang digunakan pada pengelasan GMAW adalah arus searah 

(DC) dengan elektroda terletak pada kutub positif atau polaritas terbalik (DCEP) 

Direct Current Elektroda Positif. Polaritas Terbalik digunakan karena efek panas 

yang terjadi terkonsentrasi pada ujung elektroda, hal ini dikarenakan Pergerakan 

elektron pada polaritas DCEP bergerak dari benda kerja ke elektroda sehingga 

panas yang terjadi pada busur listrik terkonsentrasi pada ujung elektroda. Polaritas 
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DCEP berkontribusi pada pencairan kawat elektroda secara efisien yang 

membentuk manik las dan menguatkan sambungan las. Pnetrasi yang dihasilkan 

dan produktifitas meningkat dengan polaritas DCEP (Praxair, 1998: 4).  

 

 
Gambar 2.0 Skema Polaritas DCEP (Praxair, 1998: 4). 

 

 
Gambar 2.1 Mesin las GMAW. Sumber (Kou Sindo 2003: 20) 

Berikut adalah beberapa komponen yang terdapat pada mesin las 

GMAW: 

a. Gun berfungsi sebagai tempat keluarnya kawat elektroda, gas pelindung, dan 

terjadinya busur listrik. Dengan welding gun juru las mengontrol arah 

pengelasan sesuai dengan yang di inginkan. Di bagian bawah welding gun 

terdapat sebuah tuas untuk menyalakan busur listrik.   
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b. Wire drive & control berfungsi untuk menggerakkan kawat elektroda saat 

pengelasan berlangsung. Pada komponen wire drive & control juru las bisa 

menentukan kecepatan dari pengumpanan kawat elektroda (wire feed rate) 

sesuai dengan kubutuhan pengelasan.  

c. Wire reel berfungsi sebagai tempat gulungan kawat elektroda. Wire reel 

secara umum dibagi menjadi 4 jenis yaitu vertical reel, horizontal reel, drum, 

dan box. 

d. Tabung gas berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas pelindung (shielding 

gas). 

e. Regulator adalah untuk mengatur besarnya debit gas pelindung yang keluar 

pada saat proses pengelasan berlangsung. Pada regulator terdapat skala yang 

memiliki fungsi sebagai indikator tekanan gas yang ada dalam tabung dan 

sebagai informasi tingkat ketersediaan gas yang ada dalam tabung.   

f. Flow meter berfungsi sebagai pembaca besarnya debit gas pelindung yang 

keluar dari tabung gas saat proses pengelasan berlangsung.  

g. Power source berfungsi sebagai penyuplai arus listrik yang digunakan untuk 

membentuk busur listrik. Secara umum power source di bagi menjadi 2 

golongan yaitu power source AC dan power source DC.  

Berikut kelebihan dari metode pengelasan GMAW (Wiryosumarto 

Harsono 2000: 20):  

a. Memiliki konsentrasi busur yang tinggi. 

b. Memiliki kecepatan las yang tinggi karena dapat menggunakan arus yang 

tinggi. 

c. Terak yang terbentuk cukup banyak 
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d. Memiliki ketidakpekaan terhadap retak yang lebih baik dari metode 

pengelasan lain. 

3. Gas Pelindung (Shielding Gas) 

Gas pelindung berfungsi untuk menstabilkan busur dan melindungi 

logam cair agar tidak teroksidasi. Gas pelindung yang digunakan pada 

pengelasan GMAW secara umum dibagi menjadi dua golongan yaitu non 

reactive/inert seperti argon dan helium dan reactive seperto CO2, O2, H2. Non 

reactive atau inert gas (gas mulia) seperti argon dan helium adalah gas pelindung 

yang tidak bereaksi dengan logam cair yang ada pada kolam las (Lincoln Electric 

2014:12). Reactive gas bereaksi dengan elemen yang ada pada base metal dan 

filler sehingga berdampak pada sambungan las.  

Gas pelindung yang digunakan pada pengelasan GMAW pada 

umumnya adalah gas mulia seperti argon dan helium. Gas mulia pada 

pengelasan GMAW selain sebagai pencegah terjadinya oksidasi, gas mulia 

berperan dalam keberlangsungan reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi adalah suatu 

reaksi lepasnya elektron terluar dari suatu atom gas membentuk ion atau elektron 

bebas. Gas argon lebih mudah menyalakan dan menstabilkan busur dari pada 

gas helium karena memiliki energi ionisasi lebih rendah sehingga lebih banyak 

digunakan. Energi ionisasi dapat didefinisikan sebagai energi yang diperlukan 

untuk memindahkan sebuah elektron dari suatu atom gas membentuk ion, besar 

energy ionisasi dinyatakan dalam satuan elektron volt (Ev) (Praxair, 1998: 6). 

Energi ionisasi argon lebih rendah daripada helium dikarenakan atom gas argon 

memiliki kulit yang lebih banyak daripada atom gas helium, hal ini berdampak 

pada ikatan antara elektron yang ada pada kulit terluar dengan inti atom atau 
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nucleus pada gas argon lebih rendah dibandingkan ikatan elektron dan nucleus 

pada atom gas helium. Ikatan elektron dan inti atom yang semakin rendah akan 

berdampak pada semakin mudahnya elektron terlepas dan menurunkan energi 

ionisasi. Elektron bebas hasil dari reaksi ionisasi bersama-sama dengan busur 

listrik akan membentuk plasma (Praxair, 1998: 6). 

 
Gambar 2.2 Struktur atom gas helium dan gas argon (Praxair, 1998: 7) 

Gas argon juga memiliki kekurangan yaitu pnetrasi las yang dihasilkan 

pnetrasi jari (Lincoln Electric 2014:12). Pnetrasi jari disebabkan termal 

konduktifitas yang dimiliki gas argon relatif rendah sehingga panas dari busur 

terpusat di tengah. Gas helium mempunyai energi ionisasi yang lebih tinggi 

daripada gas argon, maka dari itu untuk menhasilkan busur yang stabil 

diperlukan tegangan listrik yang lebih tinggi. Tegangan listrik yang lebih tinggi 

menyebabkan busur yang dihasilkan lebih panas, selain itu dengan 

menggunakan gas helium pnetrasi yang yang dihasilkan akan lebih dalam karena 

konduktifitas termal yang lebih tinggi. Berikut adalah tabel karakteristik yang 

dimiliki gas pelindung pada pengelasan GMAW: 

 

 



14 
 

 
 

 

Tabel 2.0 Karakteristik gas pelindung (Praxair, 1998:11) 
 Argon Carbon Dioxide Helium Oxygen 

Chemical Symbol Ar CO2 He O2 

Atomic Number 18 - 2 8 

Ionization Potensial (ev) 15.7 14.4 24.5 13.2 

Thermal Conductivity   

(10-3 x Btu/hr-ft-F) 

9.69 

(320F) 

8.62 

(320F) 

85.78 

(320F) 

14.05 

(320F) 

 

Debit gas pelindung yang digunakan berdampak besar pada sifat fisis 

dan mekanis sambungan las yang dihasilkan. Debit gas pelindung 

mempengaruhi kestabilan busur dan efek panas yang ditimbulkan. Menurut 

Salahuddin (2011) semakin besar debit gas maka efek panas yang di timbulkan 

semakin tinggi. Efek panas yang tinggi saat proses pengelasan disebabkan 

karena kestabilan busur meningkat dan semakin banyak partikel gas pelindung 

(argon) yang terionisasi membentuk electron bebas. Elektron bebas ini bersama 

dengan busur listrik akan membentuk plasma. Plasma merupakan gas yang 

menerima panas dari busur listrik sehingga sebagian pertikelnya berubah 

kedalam kondisi terionisasi yang memungkinkan partikel tersebut bisa 

menghantarkan arus listrik, secara visual plasma berbentuk busur listrik yang 

terjadi diantara anoda dan katoda (Praxair, 1998: 6). Semakin banyak elektron 

bebas maka plasma yang dihasilkan akan semakin intensif dan suhu yang dicapai 

akan meningkat. Suhu panas yang semakin tinggi berpengaruh pada 

pembentukan struktur mikro sambungan las yang mempengaruhi sifat fisis dan 

mekanis sambungan las tersebut, namun penggunaan gas pelindung tidak boleh 

berlebih karena dapat menarik oksigen dan menyebabkan porositas pada 

sambungan las.  
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Gambar 2.3 Penggunaan gas pelindung pada pengelasan GMAW 

(Lincoln Electric 2014:32) 

 

Debit gas pelindung dapat diatur intensitasnya dengan cara memutar 

kran yang ada pada regulator. Debit gas pelindung dapat diketahui dengan 

melihat indikator yang ada pada flow meter. Indikator ini biasanya berbentuk 

bola yang akan mengambang karena dorongan gas jika tuas pada welding gun 

ditekan. Bola ini akan mengambang dengan ketinggian tertentu dan 

menunjukkan skala sesuai dengan intensitas debit gas yang keluar. Skala pada 

flow meter biasanya menggunakan satuan liter/menit. Debit gas yang mengalir 

dipengaruhi oleh luas penampang dan kecepatan aliran, Semakin besar luas 

penampang dan kecepatan aliran maka debit gas yang dihasilkan semakin besar. 

Besarnya debit gas dapat dihitung dengan perhitungan pada fluida dinamis.  
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Gambar 2.4 Flow meter (Lincoln Electric 2014:28) 

Q =  = A . v 

A =  

Dengan : Q = Debit (m3/s) 

  A = Luas penampang (m2) 

  Vol = Volume fluida yang mengalir (m3) 

  T = Waktu (s) 

  v = Kecepatan aliran (m/s) 

Debit gas pelindung yang digunakan dapat dihitung dengan dengan 

menggunakan rumus diatas, karena kenyataan dilapangan besarnya A dan v 

belum diketahui maka besarnya A dan v harus dicari terlebih dahulu dengan cara 

menganalisis tekanan (P) yang ada dalam tabung gas.  

P =   

P =   Karena A =   maka 

P =  atau P =  
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Dengan : P = Tekanan (pascal atau N/m2) 

  ρ = Masa jenis (Kg/m3) 

  Vol = Volume (m3) 

  g = Percepatan gravitasi (m/s) 

  v = Kecepatan aliran (m/s) 

Nilai v akan dapat diketahui dari perhitungan dengan menggunakan 

cara diatas. Besarnya A dapat dicari dengan memasukkan nilai v yang telah 

diketahui kedalam rumus debit aliran yang telah dijelaskan sebelumnya. Debit 

gas yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 12 liter/menit, 15 liter/menit, 

dan 18 liter/menit. Gas pelindung yang digunakan memiliki netto atau masa yang 

dimisalkan 25 kg dan bertekanan 60 bar. Debit gas pelindung dapat dihitung 

dengan cara sebagai berikut:

D1 : Q1 =12 liter/menit 

       = 20.10-5 m3/s 

Q2 =15 liter/menit 

      = 25.10-5 m3/s 

Q3 =18 liter/menit 

      =30.10-5 m3/s 

ρ Ar = 1,784 gr/Liter = 1,784 kg/m3 

m = 25 kg 

P = 60 bar = 6.106 pascal 

 

D2 : v dan A 

D3 : Q1 = A . v1 

  A  =   

P  =  =  

 =  

  6.106  =        

1200 =   245. v1 

 v1  = 4,89 m/s 

A  =  =  
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= 4,084.10-5 m2  

= 40,08 mm2 

Q2 = A . v2 

 v2 =  =  = 6,12 m/s 

Q3 = A . v3 

 v3 =  =  = 7.34 m/s 

 

Debit gas pelindung yang keluar dipengaruhi oleh kecepatan aliran, hal 

ini dapat dilihat dari perhitungan tersebut, semakin besar debit gas yang keluar 

maka kecepatan aliran juga bertambah besar. Kecepatan aliran diatur dengan 

memutar kran yang ada pada regulator, semakin lebar kran dibuka maka 

kecepatan aliran akan semakin besar yang menyebabkan debit gas pelindung 

yang keluar juga semakin besar. Gas argon masuk kedalam jenis fluida 

terkompresi (compressible fluid) maka dari itu volume (Vol) gas yang ada pada 

tabung dipengaruhi oleh tekanan, artinya gas yang terdapat pada tabung 80 m3 

volumenya belum tentu 80 m3 tergantung dari besar tekanan gas tersebut. Air 

termasuk kedalam kategori fluida tak terkompresi (noncompressible fluid). Air 

memiliki volume yang tidak tergantung pada tekanan artinya volume air yang 

terdapat pada tangki yang berukuran 80 m3 juga memiliki volume 80 m3.  

P =   

P =  

P =  

6.106  =   

245,04 = 17,48 . vol 

Vol =   

= 14,02 m3 

= 14020 liter 
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4. Tegangan Listrik (Voltage) 

Tegangan listrik memiliki pengaruh terhadap busur listrik yang 

dihasilkan dan berdampak pada kekerasan sambungan las. Menurut Soeb et. al. 

(2013) semakin tinggi tegangan listrik yang digunakan maka busur listrik yang 

dihasilkan semakin panjang dan menyebar, menurut Wibowo Andi et. al. (2015) 

hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya tegangan listrik maka semakin 

banyak elektron yang menumbuk atom gas pelindung dan meyebabkan busur 

listrik semakin panjang karena dorongan gas pelindung.  

Busur listrik yang semakin panjang menyebabkan pnetrasi logam las 

semakin dalam dan lebar kampuh las yang dihasilkan semakin bertambah, 

namun dengan bertambahnya tegangan listrik yang digunakan kestabilan busur 

listrik akan cenderung berkurang dan mempengaruhi suhu yang dicapai saat 

proses pengelasan. Tegangan listrik harus digunakan sesuai dengan parameter 

yang direkomendasikan. Tegangan listrik yang berlebih dapat menimbulkan 

pecikan las yang banyak (spatter), porositas pada fillet sambungan las, 

meningkatkan undercut, dan menghasilkan kampuh las yang cekung, hal ini 

disebabkan karena berkurangnya kestabilan busur. Tegangan listrik yang kurang 

juga berdampak buruk pada sambungan las yang dihasilkan karena 

menyebabkan kampuh las yang terlalu cembung, porositas, dan overlapping 

pada sisi kampuh las. Berikut diagram pemilihan tegangan yang 

direkomendasikan menurut ESAB:  
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Gambar 2.5 Parameter las yang direkomendasikan (ESAB, 2012: 13) 

 
 

5. Baja Karbon  

Baja karbon adalah baja dengan paduan Fe, C, dengan unsur tambahan 

Si, P, S, dan Mn (Surdia Tata 1999:67). Sifat mekanis dari baja karbon 

dipengaruhi oleh tingkat kandungan C yang dimiliki, semakin besar kandungan 

C maka kekuatan dan tingkat kekerasannya akan semakin besar, akan tetapi 

seiring dengan bertambahnya kadar C dalam baja maka tingkat keuletan akan 

berkurang. Baja karbon dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah kandungan 

karbonnya. Baja karbon terdiri dari 3 macam yaitu baja karbon rendah, baja 

karbon sedang, dan baja karbon tinggi.  
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Tabel 2.1 Klasifikasi Baja Karbon (Wiryosumarto Harsono 2000: 90) 

Jenis dan Kelas Kadar 
Karbon 

(%) 

Kekuatan 
luluh 

(kg/mm2) 

Kekuatan 
tarik 

(kg/mm2) 

Perpanjangan 
(%) 

Kekerasan 
brinell 

Penggunaan 

Baja 
karbon 
rendah 

Baja 

lunak 

khusus 

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

Baja 

sangat 

lunak 

0,08-

0,12 

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

kawat 

Baja 

lunak 

0,12-

0,20 

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

umum 

Baja 

setengah 

lunak 

0,20-

0,30 

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

Baja 
karbon 
sedang 

Baja 

setengah 

keras 

0,30-

0,40 

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

mesin 

Baja 

keras 

0,40-

0,50 

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

Baja 
karbon 
tinggi 

Baja 

sangat 

keras 

0,50-

0,80 

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

kawat piano 

 

Struktur mikro pada baja karbon terdiri dari berbagai jenis fasa 

diantaranya ferrite, pearlite, bainite, cementite, matersite dan austenite. 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 suhu maksimum yang 

dicapai dan lamanya waktu pendinginan. Hubungan suhu maksimum dan 

lamanya waktu pendinginan terhadap fasa yang terbentuk digambarkan pada 

suatu diagram yang disebut CCT (Continous Cooling Transmission).  
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Gambar 2.6 Diagram CTT baja ASTM 4340 (Wiryosumarto Harsono 2000: 

44) 

Gambar 2.2 Menunjukkan hubungan antara temperatur, lamanya 

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

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

paling lama (dengan suhu ruangan) maka struktur yang terbentuk adalah ferit 

dan perlit sampai yang paling cepat struktur yang terbentuk martensit, selain 

diagram CCT juga terdapat diagram fasa besi karbon atau dikenal diagram 

keseimbangan besi-karbon. Diagram keseimbangan besi-karbon 

menggambarkan hubungan antara suhu dan kadar karbon terhadap fasa yang 

terbentuk, dengan melihat diagram CCT dapat diperkirakan fasa apa yang 

terbentuk pada suhu tertentu. Berikut adalah salah satu diagram keseimbangan 

baja karbon yaitu diagram Fe-Fe3C. 
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Gambar 2.7 Diagram keseimbangan Besi-Karbon (Surdia Tata 

2000:70) 

Dimana: A: Titik cair besi 

  B: Titik pada cairan yang ada hubungannya dengan reaksi peritektik. 

  H: Larutan padat δ yang berhubungan dengan reaksi peritektik. 

  J: Titik peritektik. Selama pendinginan austenite pada komposisi 

fasa γ terbentuk dari larutan padat δ dan cairan pada komposisi B. 

N: Titik transformasi dari besi δ ke γ.  
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C: titik eutektik. Selama pendinginan fasa γ dengan komposisi E dan 

sementit pada komposisi F (6.67% C) terbentuk dari cairan pada 

kompoisi C. Fase eutektik ini disebut ledeburit 

E: Titik fasa γ yang ada hubungan dengn reaksi eutektik. Paduan besi 

karbon sampai titik ini disebut baja. 

G: Titik transformasi besi γ ke besi α. 

P: Titik yang menyatakan ferrite fasa α ada hubungannya dengan 

reaksi eutectoid. 

S: Titik eutectoid. Selama pendinginan ferrite pada komposisi P dan 

sementit pada komposisi K (sama dengan F) terbentuk simultan 

dari austenite pada komposisi S. Reaksi eutectoid ini dinamakan 

transformasi A1 dan fasa eutectoid ini dinamakan perlit. 

GS: Garis yang menyatakan mulai terbentuknya ferrite dari austenite. 

ES: Garis yang menyatakan terbentuknya sementit dari austenite. 

A2: Titik transformasi magnetic untuk besi α atau ferrite 

A0: Titik transformasi magnetic untuk sementit. 

Struktur mikro pada sambungan las dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya suhu yang dicapai saat proses pengelasan dan laju pendinginan yang 

dialami. Semakin tinggi suhu yang dicapai maka siklus pendinginan pada daerah 

austenite (γ iron) akan semakin lama, hal ini pada siklus pendinginan lambat 

akan menambah intensitas pembentukan fasa perlit. Siklus pendinginan lambat 

yang dimaksud adalah pendinginan dengan suhu ruang. Fasa perlit merupakan 
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fasa yang bersifat keras, getas, dan berwarna gelap karena banyak mengandung 

unsur C. fasa perlit berkontribusi menambah tingkat kekerasan dan mengurangi 

keuletan sambungan las. Struktur mikro yang terbentuk dalam sambungan las 

juga dapat digambarkan dalam bentuk diagram CCT. berikut adalah salah satu 

contoh diagram CCT sambungan las pada baja kuat BJ55. 

 

Gambar 2.8 Diagram CCT sambungan las pada baja BJ55 (Wiryosumarto 

Harsono 2000:60) 

Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara temperatur 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 pengelasan menjadi 

lebih keras (Wiryosumarto Harsono 2000: 61).  
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6. Baja Karbon Sedang 

Baja karbon sedang merupakan baja dengan kandungan kadar karbon 

0,3-0,5% (Kou Sindou 2003: 401). Baja karbon sedang banyak digunakan untuk 

membuat perkakas. Baja EMS-45 merupakan baja karbon sedang yang banyak 

digunakan sebagai bahan pembuatan perkakas dan komponen mesin. Baja jenis 

ini memiliki keunggulan memiliki mampu mesin yang baik. 

Tabel 2.2 Kandungan Baja EMS-45 (PT. Bhineka Bajanas) 

Material C Si Mn P S CR Ni Mo V Al Cu 

EMS-45 0,520 0,310 0,850 0,19 0,02      0,01 

 

7. Kampuh V 

Sambungan las pada kontruksi baja pada dasarnya dibagi dalam 

sambungan tumpul, sambungan T, sambungan sudut, dan sambungan tumpang 

(Wiryosumarto Harsono 2000: 157). Kampuh V termasuk dalam golongan 

sambungan tumpul. Kampuh V memiliki bidang kontak yang besar sehingga 

sambungan yang dihasilkan memiliki kekuatan yang baik. Kampuh V masuk 

dalam jenis sambungan pnetrasi penuh. Dimensi kampuh V yang dibuat harus 

disesuaikan dengan dimensi material yang akan di sambung, hal ini bertujuan 

agar sambungan las yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan efisien 

dalam pengelasannya. Berikut adalah tabel penentuan dimensi kampuh V:  
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Tabel 2.3 Kampuh V Tunggal (Wiryosumarto Harsono 2000: 352) 
Bentu
k alur 

Tebal 
pelat t 
(mm) 

Sudut 
alur 
α0 

Celah 
akar 

α 
(mm) 

Dalam 
alur 

Skema Keterangan 

b c 

Alur V 4,0 

5,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Celah dapat 

lebih lebar bila 

menggunakan 

setrip pembantu. 

 

Pemilihan bentuk kampuh sangat berpengaruh terhadap efisiensi 

proses pengelasan. Bentuk kampuh dipilih berdasarkan beberapa hal seperti 

tujuan penggunaan, efisiensi pengerjaan, penurunan masukan panas dan logam 

las. 

8. Uji Kekerasan 

Pengujian kekerasan adalah satu dari sekian banyak pengujian yang 

dipakai, karena dapat dilaksanakan pada benda uji yang kecil tanpa kesukaran 

mengenai spesifikasi (Surdia Tata, 1999: 31). Hasil uji kekerasan di gunakan 

sebagai pertimbangan untuk mengetahui karakteristik dan mutu suatu material 

guna menentukan apakah material tersebut layak di aplikasikan pada suatu 

kondisi. Uji kekerasan penting dilakukan khususnya untuk material yang dalam 

penggunaannya akan menerima pergeseran (frictional force) dan deformasi 

plastis. Deformasi plastis adalah suatu keadaan di mana suatu material berubah 

struktur mikronya yang di sebabkan menerima gaya tertentu dan tidak dapat 

kembali seperti semula. Metode pungujian kekerasan secara umum di bagi 

menjadi 3 yaitu metode gores, metode pantul, dan metode indentasi.  
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Metode indentasi menggunaka indentor yang di tekankan pada 

material uji. Tingkat kekerasan material di tentukan berdasarkan analisa 

dimensi bekas luka yang di timbulkan dari penekanan indentor. Pengujian 

dengan metode indentasi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu metode brinell, 

metode rockwell, metode vickers, dan uji kekerasan mikro. 

Tabel 2.4 Karakteristik pengujian kekerasan (Surdia Tata 2000:22) 

Cara 
Pengujian 

Brinell (HR) Rockwell 
(HRA, 
HRB, 
etc.) 

Rockwell 
superficia
l (HR30T, 
HR30N, 
dst.) 

Vickers (HV) Kekerasan 
mikro (HV) 

Penekan Bola baja/ karbida 

10mmϕ 

Kerucut 

intan 1200; 

Bola baja 

1/16”-1/2” 

Kerucut 

intan 1200; 

Bola baja 

1/16”-1/2” 

Piramida intan 

sudut bidang 

berhadapan 1360 

Vickers 1360 

Knoop 1720 

Beban 500-3000kg Beban 

mula 10kg 

beban 

total 

60,100, 

150kg 

Beban 

mula 3kg 

beban 

total 

15,30, dan 

45kg 

1-120kg 1-500 g 

Kekerasa
n  

Dalamnya 

penekanan 

Dalamnya 

penekanan   

 

9. Uji Kekerasan Mikro Vickers 

Pada pengujian kekerasan dengan metode vickers digunakan indentor 

berupa kerucut intan dengan sudut sebesar 1360. Indentor tersebut di tabrakkan 

ke material uji dengan pembebanan sebesar 10g–1000g (mikro vickers) dan 

1kg–100kg (vickers). Nilai kekerasan vickers suatu material dihitung 

menggunakan rumus dan dinyatakan dalam satuan VHN (Vickers Hardness 

Number) atau DPH (Diamond Pyramid Hardness). 
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Gambar 2.9 Indentor uji kekerasan Vickers (ASTM E-384 2012:2) 

VHN =  =  

Dimana: F = beban (kgf/gf) 

  L = panjang diagonal rata-rata (mm atau µm) 

  θ = sudut permukaan intan yang berhadapan 1360 

Standar yang digunakan dalam pengujian Vickers yaitu ASTM E-92 

(Vickers) dan ASTM E-384 (mikro Vickers). Kelebihan dari uji Vickers adalah 

memberikan skala kekerasan yang kotinyu untuk semua bahan dari yang lunak 

5 DPH sampai yang keras 1500 DPH tanpa harus mengganti indentor dan 

pembebanan seperti pengujian rockwell dan brinell. Uji kekerasan vickers juga 

memiliki kelemahan yaitu tidak cocok digunakan untuk pengujian secara rutin 

karena pengujian yang lamban, perlu kehati-hatian dalam persiapan benda uji, 

dan pengaruh kesalahan manusia tentang pembacaan panjang diagonal (Dieter 

1986:335). Bekas yang ditimbulkan indentor idealnya berbentuk bujur 

sangkar, pada kenyataannya penyimpangan bentuk lekukan indentor pyramid 
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sering terjadi. Berikut adalah contoh macam-macam lekukan indentor pada 

pengujian Vickers. 

 

Gambar 2.10 Tipe lekukan pyramid intan (Dieter 1986:335) 

Gambar a adalah bekas indentor yang ideal. Gambar b merupakan 

lekukan bantal jarum yang terjadi karena penurunan permukaan logam 

disekitar piramida . Lekukan lubang jarum terjadi pada material yang dilunakan 

dan mengakibatkan pengukuran diagonal berlebihan (Dieter 1986:335). 

Gambar c adalah lekukan tong. Lekukan tong terjadi kerena logam disekitar 

indentor menimbun keatas, hal ini akan menghasilkan permukaan kontak yang 

kecil sehingga berakibat pada kesalahan pembacaan panjang diagonal. 

Lekukan tong terjadi pada material yang mengalami pengerjaan dingin (Dieter 

1986:335).   

10. Uji Struktur Mikro 

Struktur mikro merupakan suatu bagian dari material yang memiliki 

ukuran yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. 

Struktur mikro dapat dilihat menggunakan alat bantu berupa mikroskop. 

Mikroskop yang paling sering digunakan untuk melihat struktur mikro adalah 

mikroskop cahaya, pada mikroskop cahaya terdapat dua lensa utama yaitu 

lensa okuler dan lensa obyektif.  Lensa okuler adalah lensa yang berdekatan 

dengan mata pengamat, sedangkan lensa obyektif adalah lensa yang posisinya 

berdekatan dengan permukaan spesimen yang diamati. Lensa obyektif pada 

suatu mikroskop biasanya berjumlah lebih dari satu, setiap lensa obyekti 
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memiliki perbesaran yang berbeda-beda misalnya: 50x, 100x, 200x, dan 500x. 

Pengamatan struktur mikro memerlukan resolusi mikroskop yang baik, hal ini 

untuk mempermudah dalam penentuan batas butir struktur mikro suatu 

material. Resolusi adalah jarak pemisah terdekat (δ) yang dapat membedakan 

dua garis pada citra (Smallman 1999:139). 

Proses pengamatan struktur mikro suatu material diawali dengan 

pemotongan material untuk dijadikan spesimen. Permukaan spesimen tersebut 

diamplas sampai mencapai tingkat kehalusan tertentu. Pengamplasan 

dilakukan secara bertahap mulai dari amplas paling kasar sampai dengan 

amplas yang halus, saat proses pengamplasan dianjurkan untuk membasuh 

benda kerja dengan air mengalir untuk menghindari goresan halus. Arah 

gerakan pengamplasan dalam setiap tahap harus diubah, pengamplasan yang 

dilakukan secara cermat dan lama akan menghasilkan permukaan spesimen 

yang halus dan rata. Permukaan Spesimen dipoles sampai mengkilap dan tidak 

ada goresan. Langkah terakhir adalah mencelupkan spesimen kedalam larutan 

etsa. Larutan etsa berfungsi untuk menampilkan susunan dan ukuran butir, 

morfologi fasa, gradient komposisi (Smallman 1999:138). Komposisi larutan 

etsa yang digunakan harus disesuaikan dengan material yang akan dietsa. 

Proses etsa baja karbon menggunakan larutan etsa yang terdiri dari 95% 

alcohol dan 5% HNO3. Pencelupan spesimen dilakukan dalam rentang waktu 

tertentu agar dapat menampilkan morfologi fasa yang diinginkan, setelah 

proses pencelupan spesimen dikeringkan dan dapat dilakukan pengamatan 

struktur mikro menggunakan mikroskop.    
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Gambar 2.11 Struktur mikro baja karbon (Surdia Tata 1999:71) 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian mengenai pengaruh debit gas pelindung terhadap tingkat 

kekerasan sambungan las GMAW sebelumnya pernah dilakukan oleh (Suheni, 

Harijanto Isnan, Permana ekky P. 2015) yang berjudul “Analisis pengaruh 

Kecepatan Aliran Gas Pelindung Dan Arus Terhadap Kekerasan Pada Proses 

Las MIG Dengan Material Stainless Steel AISI 304”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin besar kecepatan aliran gas argon dan arus yang 

digunakan maka semakin besar kekerasan yang dihasilkan. Kekerasan yang di 

hasilkan antara daerah logam las dan daerah HAZ relatif seimbang, artinya 

kekuatan didaerah tersebut tidak jauh berbeda.  

Penelitian mengenai pengaruh debit gas pelindung terhadap struktur 

mikro sambungan las GMAW sebelumnya pernah dilakukan oleh (Junus 

salahuddin 2011:22) yang berjudul “Pengaruh besar Aliran Gas Terhadap Cacat 

Porositas dan Struktur Mikro Hasil Pengelasan MIG Pada Paduan Aluminium 

5083”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengamatan struktur mikro, 

dengan penambahan laju aliran gas pelindung banyaknya pertikel magnesium 
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silikat (Mg2Si) dan Mg2Al3 akan meningkat yang menyebabkan tingkat 

ketangguhan dan kekerasan material bertambah. 

Penelitian mengenai pengaruh debit gas pelindung terhadap tingkat 

kekerasan sambungan las GMAW sebelumnya pernah dilakukan oleh (Chaudari 

Pradip P. dan More Nitin N. 2014:1937) yang berjudul “Effect of Welding Process 

Parameters on Microhardness and Microstructure”. Dari penelitian tersebut 

dapat di ketahui nilai kekerasan sambungan las yang diukur dengan metode 

Vickers mikro hardness meningkat seiring dengan peningkatan debit gas 

pelindung yang digunakan. 

Penelitian mengenai pengaruh debit gas pelindung dan tegangan listrik 

terhadap geometri sambungan las GMAW sebelumnya pernah dilakukan oleh 

(Shoeb, Pervez, dan Kumari Pratibha. 2013:200) yang berjudul “Effect Of MIG 

Welding Input Process Parameters On Weld Bead Geometry On HSLA Steel”. 

Dari penelitian tersebut dapat diketahui semakin besar debit gas pelindung yang 

digunakan maka tinggi kampuh las yang dihasilkan semakin bertambah. Semakin 

tinggi tegangan yang digunakan maka busur yang dihasilkan semakin menyebar 

dan memanjang yang berdampak lebar dan pnetrasi kampuh las semakin 

bertambah. 

Penelitian mengenai pengaruh debit gas pelindung terhadap struktur 

mikro sambungan las GMAW sebelumnya pernah dilakukan oleh (Prasetyo 

Sanuri, Triyono, dan Muhayat Nurul. 2016:1) yang berjudul “Pengaruh Kuat 

Arus Listrik dan Laju Aliran Gas Pelindung Terhadap Struktur Mikro dan 

Kekuatan Tarik-Geser Sambungan Las TIG Logam Tak Sejenis Aluminium 

Paduan  5052-Baja Gakvanis Dengan filler Al-Si 4043”. Dari penelitian tersebut 
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dapat diketahui Semakin tinggi kuat arus dan laju aliran gas pelindung maka 

ukuran butir pada area lasan, HAZ aluminium, dan HAZ baja galvanis semakin 

mengecil. Meningkatnya kekuatan tarik geser sebanding dengan bertambahnya 

laju alir gas pelindung. 

Penelitian mengenai pengaruh tegangan listrik terhadap pnetrasi, lebar, 

dan tingkat kekerasan pada sambungan las GMAW sebelumnya pernah dilakukan 

oleh (Bhatt Darsan dan Mehta Hardik. 2015:250) yang berjudul “Analyzing Effect 

Of Weld Parameters For Increasing The Strength Of Welded Joint On Mild Steel 

Material By Using The MIG Welding Process”. Dari penelitian tersebut dapat 

diketahui dalam pengelasan MIG tegangan listrik berpengaruh pada pnetrasi las 

dan lebar kampuh, jika tegangan dan arus dinaikkann sedangkan kecepatan las 

turun maka kekerasan sambungan las akan turun. 

Penelitian mengenai pengaruh tegangan listrik terhadap pnetrasi logam 

las dan tingkat kekerasan pada sambungan las GMAW sebelumnya pernah 

dilakukan oleh (Kumar Praveen, Abbas, dan Patel Shishir. 2014:399) yang 

berjudul “Analysis Of Heat Affected Zone Of Mild Steel Specimen Development 

Due To MIG Welding”. Dari penelitian tersebut dapat diketahui semakin tinggi 

tegangan listrik tingkat kekerasan menurun dan pnetrasi las semakin dalam. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kualitas sambungan las GMAW ditentukan dari pemilihan parameter las 

yang dipergunakan diantaranya debit gas pelindung dan tegangan listrik. Gas 

pelindung pada pengelasan GMAW dipergunakan untuk mencegah logam cair 

agar tidak teroksidasi oleh oksigen yang terkandung dalam udara sekitar. 
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Penggunaan dari gas pelindung dapat diatur debitnya dengan cara memutar kran 

yang ada pada regulator. Intensitas dari debit gas pelindung memiliki pengaruh 

terhadap sambungan las yang dihasilkan. Semakin tinggi debit gas pelindung yang 

digunakan maka busur listrik yang terjadi akan semakin stabil dan meingkatkan 

intensitas pembentukan plasma sehingga panas yang ditimbulkan semakin tinggi, 

selain itu kemungkinan terjadi pororositas juga semakin kecil, hal ini mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap struktur mikro dan tingkat kekerasan 

sambungan las yang terbentuk. Semakin tinggi panas yang di hasilkan maka 

terbentuknya fasa perlit pada sambungan las akan semakin banyak, hal ini 

disebabkan karena temperatur maksimum naik dan pendinginan berjalan lambat 

karena didinginkan menggunakan suhu ruang. Perlit yang lebih banyak daripada 

ferit akan meningkatkan kekerasan sambungan las tersebut karena perlit memiliki 

sifat kuat namun getas. Tegangan listrik dalam pengelasan GMAW berpengaruh 

pada pembentukan busur listrik, semakin tinggi tegangan maka busur listrik yang 

dihasilkan semakin panjang dan menyebar. Pnetrasi dan lebar kampuh las akan 

bertambah seiring dengan bertambahnya tegangan listrik, namun tingkat 

kekerasan akan cenderung menurun karena panas yang dihasilkan busur listrik 

cenderung menurun karena berkurangnya kestabilan busur 
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Gambar 2.12 Kerangka Berpikir Penelitian 

 Dari hal tersebut diduga ada pengaruh debit gas pelindung dan tegangan 

listrik terhadap tingkat kekerasan dan struktur mikro sambungan las GMAW pada 

baja karbon sedang EMS-45.  

 

(X) 

Debit gas pelindung 

(Y) 

Tingkat kekerasan 

(X) 

Tegangan listrik 

(Y) 

Struktur Mikro 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

debit gas pelindung dan tegangan listrik terhadap tingkat kekerasan dan 

struktur mikro pada baja karbon sedang EMS-45 dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Debit gas pelindung yang semakin besar akan meningkatkan tingkat 

kekerasan sambungan las. Tingkat kekerasan paling tinggi terdapat pada 

spesimen 3 dengan tegangan 25 Volt debit gas pelindung 18 liter/menit 

sebesar 277 kg/mm2 pada weld metal dan 311 kg/mm2 pada HAZ, sedangkan 

tegangan listrik yang semakin besar akan mengurangi tingkat kekerasan 

sambungan las. Tingkat kekerasan terendah terdapat pada spesimen 7 

dengan tegangan listrik 31 Volt debit gas pelindung 12 liter/menit sebesar 

231 kg/mm2 pada weld metal dan 244 kg/mm2 pada HAZ. Debit gas 

pelindung yang turun diiringi dengan kenaikan tegangan listrik akan 

menurunkan tingkat kekerasan sambungan las. Tingkat kekerasan terendah 

terdapat pada spesimen 7 dengan tegangan listrik 31 Volt debit gas 

pelindung 12 liter/menit sebesar 231 kg/mm2 pada weld metal dan 244 

kg/mm2 pada HAZ. Debit gas pelindung yang naik diiringi dengan kenaikan 

tegangan listrik akan meningkatkan kekerasan sambungan las. Tingkat 

kekerasan  tertinggi  terdapat pada spesimen  9 dengan  tegangan  listrik 31 
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Volt dan debit gas pelindung 18 liter/menit sebesar 261 kg/mm2 pada weld 

metal dan 296 kg/mm2 pada HAZ. 

2. Debit gas pelindung yang semakin besar akan meningkatkan pembentukan 

fasa perlit yang lebih banyak, intensitas fasa perlit paling banyak terdapat 

pada spesimen 3 dengan tegangan listrik 25 Volt debit gas pelindung 18 

liter/menit. Tegangan listrik yang semakin besar akan mengurangi intensitas 

terbentuknya fasa perlit, intensitas fasa perlit paling rendah terdapat pada 

spesimen 7 dengan tegangan listrik 31 Volt debit gas 12 liter/menit. Debit 

gas pelindung yang turun diiringi kenaikan tegangan listrik akan 

mengurangi intensitas terbentuknya fasa perlit, intensitas fasa perlit paling 

rendah terdapat pada spesimen 7 dengan tegangan listrik 31 Volt debit gas 

12 liter/menit. Debit gas pelindung dan tegangan listrik yang naik secara 

bersamaan akan meningkatkan intensitas terbentuknya fasa perlit, intensitas 

fasa perlit paling banyak terdapat pada spesimen 9 dengan tegangan listrik 

31 Volt debit gas pelindung 18 liter/menit 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, berikut ada 

beberapa saran yang dapat disampaikan. 

1. Debit gas pelindung yang semakin meningkat harus diimbangi dengan 

peningkatan tegangan listrik yang digunakan begitu juga sebaliknya, hal ini 

dilakukan untuk menjaga kestabilan busur listrik. 
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2. Perlu dilakukan proses perlakuan panas seperti normalizing untuk 

mengurangi perbedaan tingkat kekerasan yang tinggi antara weld metal, 

HAZ, dan base metal. 

3. Gas pelindung yang digunakana diganti dengan jenis yang lain sehingga 

dapat mengetahui pengaruh gas yang lain terhadap tingkat kekerasan dan 

struktur mikro sambungan las GMAW.  
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