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Abstrak 
 

Hadi, Satrio. 2017. Pengaruh Variasi Kampuh Las dan Arus Listrik Terhadap 

Kekuatan Tarik dan Struktur Mikro Sambungan Las TIG pada Aluminium 5083. 

Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Rusiyanto, S.Pd., M.T. dan Drs. Pramono, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Kampuh Las , Arus Listrik, Kekuatan Tarik, Struktur Mikro  

 

Kekuatan sambungan pengelasan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah besar arus dan besarnya penembusan. Arus yang besar membuat 

proses pemanasan pada pengelasan menjadi cepat sehingga proses peleburan dan 

pencampuran antara base metal dan weld metal akan berlangsung cepat. Besarnya 

daerah penembusan dipengaruhi oleh bentuk kampuh pengelasan. Bentuk kampuh 

yang memiliki celah besar akan mengalami proses penembusan yang lebih cepat 

dibanding dengan bentuk kampuh yang memiliki celah kecil. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan 

tarik dan struktur mikro sambungan las TIG pada aluminium 5083 dengan variasi 

kampuh dan arus pengelasan. Variasi kampuh yang digunakan adalah jenis kampuh 

V, kampuh X, dan kampuh I. Variasi arus pengelasan yang digunakan adalah 110 

ampere, 130 ampere, dan 150 ampere. 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Data yang didapat 

adalah kekuatan tarik yang berupa data angka dan struktur mikro yang berupa 

gambar hasil foto mikro. Kedua data tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan grafik untuk data uji tarik dan dengan pengamatan struktur mikro 

pada gambar hasil foto mikro yang kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. 

Hasil pengujian tarik menunjukan nilai tegangan tarik terbesar adalah 

170,98 MPa didapatkan pada variasi kampuh X dan arus las 150 ampere. Tegangan 

tarik terkecil diperoleh pada jenis kampuh I dengan variasi arus pengelasan 110 

ampere dengan nilai tegangan tarik 81,41 MPa. Nilai regangan terbesar didapatkan 

pada jenis kampuh X dan arus las 150 ampere dengan nilai 5,12% dan nilai 

tegangan terendah didapat pada variasi kampuh I dan arus las 130 dengan nilai 

2,2%. Strukutur mikro sambungan las pada variasi kampuh terlihat sama pada 

bentuk dan susunan butiran Mg2Si. Variasi arus pengelasan yang membedakan 

banyak sedikitnya butiran Mg2Si dan porositas. Struktur mikro dengan jumlah 

Mg2Si terbanyak dan jumlah porositas terkecil diperoleh pada variasi kampuh X 

dan arus pengelasan 150 ampere. Jumlah butiran Mg2Si yang banyak dan besar serta 

porositas yang kecil inilah yang membuat kekuatan tarik sambungan semakin 

tinggi. Sehingga disarankan untuk memperoleh kekuatan tarik terbesar dan struktur 

mikro yang baik dalam pengelasan TIG pada aluminium 5083 maka menggunakan 

jenis kampuh X dengan arus pengelasan sebesar 150 ampere. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aluminium banyak digunakan dalam dunia kontruksi hingga industri. 

Salah satu penggunaan aluminium dalam dunia industri adalah tangki penampung 

LNG (Liquid Natural Gas). Aluminium yang biasa digunakan untuk bahan tangki 

adalah jenis aluminium 5083. Aluminium jenis ini merupakan jenis aluminium 

yang sesuai karena mempunyai sifat tahan korosi dan akan menjadi kuat pada suhu 

rendah. Kerapatan sambungan sangat diperhatikan dalam kontruksi tangki LNG 

karena apabila sambungan tidak rapat maka akan terjadi resiko kebocoran pada gas 

sehingga proses sambungan dengan pengelasan diharapkan merupakan sambungan 

yang baik dan rapat jika dibandingkan dengan sambungan menggunakan paku 

keling dan lain-lain. Pengelasan pada aluminium juga sudah sering digunakan 

dalam dunia industri namun hanya beberapa tipe aluminium saja yang dapat 

dilakukan pengerjaan las. Salah satu jenis aluminium yang dapat dilakukan proses 

penyambungan dengan pengelasan adalah aluminium jenis 5083 yang merupakan 

aluminium dengan kandungan magnesium yang tinggi dibanding kandungan logam 

lainnya. 

Teknik las telah banyak dipergunakan secara luas dalam bidang kontruksi 

khususnya dalam penyambungan batang-batang kontruksi. Luas dan banyaknya 

penggunaan teknik ini disebabkan karena bangunan maupun kontruksi mesin yang 

dibuat dengan menggunakan teknik penyambungan pengelasan menjadi lebih 

ringan dan proses pembuatannya juga lebih sederhana. Menurut Deutche Industrie 
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Normen (DIN) (Wiryosumarto, 2000:1) pengelasan adalah ikatan metalurgi pada 

sambungan logam atau paduan yang dilakukan pada sambungan lumer atau cair dan 

terjadi pada daerah setempat dengan energi panas. Selain pada keadaan lumer, 

pengelasan juga dapat dilakukan hanya dengan menekan dua logam yang sejenis 

sehingga terjadi ikatan antara atom atom atau molekul-molekul dari logam yang 

disambungkan menggunakan energi panas. 

Las bususr gas adalah cara pengelasan dimana gas dihembuskan ke daerah 

las untuk melindungi busur dan logam yang mencair akibat dari panas listrik 

(Wiryosumarto, 2000:16). Gas yang biasanya digunakan sebagi pelindung adalah 

gas Helium (He), gas Argon (Ar), gas Karbondioksida (CO2) atau gas dari 

campuran dari gas-gas tersebut. Las busur gas (GMAW) elektroda adalah kawat 

gulungan yang disalurkan melalui pemegang elektroda untuk dicairkan sebagai 

pengisi sambungan dalam pengelasan (Salmon, 1997:182). Kawat yang digunakan 

biasanya disesuaikan dengan bahan atau material yang akan di las. Jenis kawat yang 

digunakan juga terkadang merupakan kawat yang terbuat dari logam murni atau 

juga logam campuran.  

Teknik pengelasan yang kurang sempurna atau tidak sesuai prosedur juga 

akan menimbulkan cacat pada sambungan pengelasan. Cacat yang yang biasanya 

ditimbulkan adalah peleburan tidak sempurna, penetrasi kampuh yang tak 

memadai, porositas, peleburan berlebihan, terkontaminasi terak serta retak. 

Penetrasi kampuh yang kurang memadai adalah keadaan dimana kedalaman las 

kurang dari tinggi alur yang ditetapkan sehingga hasil pengelasan akan berbentuk 

seperti gunungan atau cekungan (Salmon, 1997:197). Cacat ini biasanya faktor lain 
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seperti elektroda terlalu besar atau kecil, arus listrik yang tidak sesuai atau tidak 

memadai, bahkan dapat disebabkan oleh laju pengelasan yang terlalu cepat atau 

lambat (Kenyon, 1985:73). 

“Kekuatan hasil lasan dipengaruhi oleh beberapa parameter yang ada 

dalam pengelasan, seperti: tegangan busur, besar arus, besarnya penembusan, 

polaritas listrik dan kecepatan pengelasan. Untuk kecepatan pengelasan itu sendiri 

tergantung pada jenis elektroda, diameter inti elektroda, bahan yang dilas, geometri 

sambungan, ketelitian sambungan dan lain-lainnya. Namun dalam prakteknya, 

banyak juru las (welder) yang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga banyak 

terjadi cacat las dan kekuatan hasil sambungan pada lasan menurun.” (Priono : 
2016:2). 

Kekuatan hasil las dipengaruhi oleh besar kecilnya arus yang digunakan 

dalam proses pengelasan. Didalam  pengelasan ini, besar  arus  sangat 

mempengaruhi  energi  yang  dihasilkan. Adanya aliran  kuat  arus listrik  pada  

suatu  penghantar  energi  yang berasal  dari  energi  listrik  dapat  diubah  menjadi  

energi panas.  Panas  yang  terjadi selama  proses  pengelasan digunakan  untuk  

melelehkan  logam induk,  Energi  yang dihasilkan  merupakan  daya  yang  dipakai  

selama  waktu tertentu. Jika bahan induk mudah meleleh maka proses 

penyambungan akan terjadi dengan baik serta logam pengisi akan dapat bercampur 

dengan logam induk lewat lelehan tersebut sehingga komposisi logam pengisi dan 

logam induk akan bercampur dan membentuk sambungan yang kuat. Penggunaan 

arus yang rendah juga mengakibatkan elektroda akan sulit menyala sehingga 

mengakibatkan proses pengelasan tidak berjalan dengan maksimal karena logam 

pengisi sulit mencair dengan logam induk sehingga kedua logam tersebut akan sulit 

menyambung / menempel. Penggunaan arus listrik juga harus disesuaikan dengan 

ukuran diamater logam pengisi (elektroda) yang digunakan dalam pengelasan. 

Penggunaan kuat arus pengelasan pada aluminium juga berbeda dengan 
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penggunaan arus pengelasan pada logam lain seperti besi, baja, atau stainless steel 

karena sifat aluminium yang memiliki titik lebur lebih rendah dibanding dengan 

logam lainnya. Apabila penggunaan arus pengelasan terlalu tinggi pada proses 

pengelasan aluminium, akan menyebabkan aluminium cepat melebur atau meleleh 

sehingga tidak terjadi sambungan yang kuat tetapi dapat menyebabkan bahan rusak 

karena meleleh. 

Kedalaman peleburan sambungan pengelasan berpengaruh terhadap 

kekuatan tarik sambungan las, semakin tinggi kuat arus yang digunakan maka 

semakin dalam peleburan pada daerah sambungan sehingga kekuatan tarik juga 

akan meningkat (Raharjo, 2012:97). Tegangan Ultimated tertinggi pada pengelasan 

baja karbon rendah dimiliki oleh spesimen dengan jenis kampuh V ganda (kampuh 

X) karena permukaan las yang dibentuk kampuh X lebih besar dibanding jenis 

kampuh U, dan kampuh V tunggal (Nukman, 2009). Hal tersebut tidak berlaku 

untuk semua jenis logam karena sifat serta struktur mikro setiap logam berbeda. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh variasi kampuh dan arus 

listrik las terhadap kekuatan tarik sambungan las TIG pada Aluminium jenis 5083. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Dalam pembuatan tangki LNG (Liquid Natural Gas) diperlukan bahan yang 

kuat pada suhu rendah dan tekanan tinggi. 

2. Proses penyambungan pada pembuatan tangki bertekanan harus 

mempunyai kerapatan yang tinggi untuk mengurangi resiko kebocoran gas. 
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3. Kekuatan sambungan las dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tegangan 

busur, besar arus, kecepatan pengelasan, besarnya penembusan dan jenis 

sambungan atau kampuh las. 

4. Semakin besar arus yang digunakan maka semakin besar dan dalam daerah 

lebur. 

5. Semakin besar dan dalam daerah lebur pada sambungan atau kampuh las 

maka semakin besar kekuatan sambungan las tersebut. 

6. Pengaruh besar dan kedalaman daerah pengelasan terhadap kekuatan tarik 

pada aluminium 5083. 

7. Jenis kampuh dan arus las yang sesuai untuk sambungan aluminium 5083 

agar kekuatan sambungan tinggi. 

C. Pembatasan Masalah 

Dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelasan, 

maka penelitian ini akan deberi batasan masalah yaitu hasil pengujian tarik dan 

struktur mikro dari aluminium 5083 yang telah dilas dengan variasi jenis kampuh 

las dan variasi arus listrik las dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Variasi kampuh las yang digunakan adalah kampuh las persegi, kampuh las V 

tunggal, dan kampuh las X. 

2. Variasi arus listrik yang digunakan adalah 110 Ampere, 130 Ampere dan 150 

Ampere. 

3. Pendinginan yang digunakan adalah pendinginan dengan menggunakan udara 

terbuka. 

4. Diameter logam pengisi yang digunakan berukuran diameter 2,4 mm. 
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5. Pengelasan dilakukan sebanyak dua kali. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi jenis kampuh terhadap kekuatan tarik dan 

struktur mikro pada sambungan aluminium 5083 setelah dilakukan pengelasan 

TIG? 

2. Bagaimana pengaruh variasi arus pengelasan terhadap kekuatan tarik dan 

struktur mikro pada sambungan aluminium 5083 setelah dilakukan pengelasan 

TIG? 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui kekuatan tarik dan struktur mikro pada sambungan aluminium 

5083 dengan variasi kampuh las setelah dilakukan pengelasan TIG. 

2. Mengetahui kekuatan tarik dan struktur mikro pada sambungan aluminium 

5083 dengan variasi arus listrik setelah dilakukan pengelasan TIG. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 

beberapa pihak, diantaranya: 

1. Bagi peneliti, memperoleh data tentang perbedaan kekuatan tarik dan struktur 

mikro dengan variasi kampuh las dan arus listrik pada sambungan aluminium 

5083 menggunakan pengelasan TIG. 
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2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian yang sejenis dan dapat menambah wawasan tentang kekuatan tarik 

dan struktur mikro dengan variasi kampuh las pada pengelasan aluminium 

menggunakan pengelasan TIG.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Umumnya semua logam tidak kehilangan tegangan serta kekakuan 

(kekuatan) bahkan akan mengalami kenaikan keuletan dengan kenaikan temperatur 

(Prawira, 2015:362). Pada temperatur yang tinggi, fase atau  logam akan mengalami 

perubahan pada kekuatan tarik, geser, puntir, lengkung, dan tekuk bahkan dapat 

merubah modulus elastis suatu material. Proses pemanasan atau kenaikan suhu pada 

material biasanya terjadi pada proses pengelasan. Pada proses pengelasan terjadi 

proses peleburan yang dilakukan oleh panas yang ditimbulkan oleh api atau arus 

listrik yang mengalir pada pelat atau material dengan alat las. Arus las pada proses 

pengelasan mempengaruhi kekuatan sambungan las karena panas yang ditimbulkan 

oleh arus ini dapat melelehkan bahan induk dan elektroda sehingga bahan ini dapat 

bercampur membentuk sambungan yang kuat maupun lemah. Sambungan atau 

kampuh las juga mempengaruhi hasil sambungan karena kedalaman peleburan 

dapat mempengaruhi kuat lemahnya kekuatan suatu sambungan las. 

1. Aluminium  

 Aluminium adalah unsur kimia yang masuk dalam kelompok boron 

dengan simbol Al dan nomor atom 13, sifat fifik aluminium berwarna putih 

keperakan, dan tidak larut dalam air dalam keadaan normal (Sunny. 2013:119). 

Aluminium memiliki sifat yang mudah teroksidasi yang menyebabkan peleburan 

antara logam dasar dan logam lasan sulit dilakukan sehingga aluminium sulit untuk 

disambung dengan proses pengelasan. Aluminium hanya mampu dipakai untuk 
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tegangan lebar pendek karena hanya memiliki tahan tarik maksimum dalam 

keadaan dingin 17–20 kg/mm2, berat jenis aluminium hanya 2,56 atau 1/3 berat 

jenis tembaga, dan tahanan jenis 2,8 x 10-8 atau 1,25 x tahanan jenis tembaga 

(Sumanto, 2005:46). Untuk aluminium murni sangat lemah dan lunak sehingga 

untuk bidang kontruksi biasanya dicampur dengan logam lainnya seperti 

magnesium, besi dan tembaga. 

Menurut sifat umum dan beberapa jenis paduaanya, aluminium dibagi 

menjadi tujuh jenis sebagai berikut (Wiryosumarto, 2000:114): 

a. Aluminium Murni Teknik (Seri 1000) 

Aluminium jenis ini mempunyai kandungan kemurnian antara 99,0% - 99,9%. 

Sifat dari aluminium ini adalah tahan karat, konduktor panas, dan konduktor 

listrik yang baik. Namun kelemahan dari aluminium seri 1000 ini adalah 

kekuatannya yang rendah. 

b. Aluminium Paduan Cu (Seri 2000) 

Aluminium jenis ini dapat diperlaku panaskan (Heat Treatment) dan juga sifat 

mekanik dari aluminium jenis ini dapat menyamai sifat dari baja lunak melalui 

proses pengerasan endap dan proses penyepuhan. Kelemahan dari aluminium 

seri 2000 ini adalah mampu las yang rendah sehingga sering digunakan keling 

untuk menyambung aluminium ini dan daya tahan korosinya rendah jika 

dibanding dengan jenis aluminium lainnya. 

c. Aluminium Paduan Jenis Al-Mn (Seri 3000) 

Aluminium jenis ini tidak dapat diperlaku panaskan (Heat Treatment), oleh 

karena itu untuk menaikan kekuatan aluminium jenis ini maka dalam proses 
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pembuatannya dikerjakan dengan perlakuan dingin. Aluminium jenis ini 

mempunyai tahan korosi, mampu potong dan mampu las hampir sama dengan 

aluminium murni. 

d. Aluminium Paduan Jenis Al-Si (Seri 4000) 

Jenis aluminium ini dalam keadaan cair memiliki sifat mampu alir yang baik 

dan dalam proses pembekuannya hampir tidak terjadi retak tetapi sifat dari 

aluminium ini tidak dapat diperlaku panaskan. Karena sifat-sifatnya maka 

aluminium jenis ini banyak digunakan untuk bahan las dalam pengelasan 

paduan aluminium baik paduan cor maupun paduan tempa. 

e. Aluminium Paduan Jenis Al-Mg (Seri 5000) 

Aluminium jenis ini mempunyai sifat tahan korosi yang baik, terutama korosi 

oleh air laut, dan dalam sifat mampu lasnya. Sifat itulah yang membuat 

aluminium jenis ini tidak hanya digunakan sebagai kontruksi bangunan atau 

permesinan, tetatpi juga digunakan untuk tangki-tangki penyimpanan gas alam 

cair dan oksigen cair. 

f. Aluminium Paduan Jenis Al-Mg-Si (Seri 6000) 

Aluminium jenis ini dapat diperlaku panaskan dan mempunyai sifat mampu las 

serta mampu potong serta mempunyai daya tahan korosi yang cukup baik. 

Namun, kekurangan dari aluminium seri ini adalah terjadi pelunakan pada 

daerah HAZ sebagai akibat dari panas karena pengelasan. 

g. Aluminium Paduan Jenis Al-Zn (Seri 7000) 

Paduan aluminium jenis ini sudah banyak digunakan sebagai kontruksi las 

karena sifat mampu las yang baik serta daya tahan korosi yang baik daripada 
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paduan dasar Al-Zn. Pelunakan yang terjadi akibat panas las pada daerah 

pengelasan juga akan kembali mengeras seperti semula karena pengerasan 

alamiah. Selain mampu las, jenis aluminium ini juga dapat diperlaku-panaskan. 

Panas pada daerah HAZ (Heat Affected Zone) akibat pengelasan pada 

aluminium dapat mengakibatkan terjadinya pencairan bahan induk sebagian, 

rekristalisai, pelarutan padat atau pengendapn tergantung pada tinggi rendahnya 

suhu pada daerah HAZ. Karena perubahan struktur tersebut biasanya 

aluminiumyang telah dilakukan pengelasan akan mengalami penurunan kekuatan 

dan ketahanan korosi, bahkan kadang-kadang daerah pengelasan menjadi lebih 

getas. Gambar 2.1 menunjukan foto dari struktur mikro daerah HAZ pada 

aluminium. 

 

Gambar 2.1. Struktur Mikro daerah HAZ aluminium yang dapat diperlaku-

panaskan 

Sumber: Wiryosumarto, 2000:116 

 

Aluminium paduan jenis Al-Mg merupakan jenis aluminium yang 

mempunyai sifat mampu las yang baik dibanding dengan jenis aluminium paduan 

lainnya. Salah satu aluminium jenis paduan Al-Mg adalah aluminium seri 5083. 
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Aluminium jenis ini mengandung 4,5% Magnesium, 0,15% Kromium, dan 0,7 % 

Manganase (Atlassteel,  2013:1). Aluminium jenis ini banyak digunakan sebagai 

bahan pembuatan tangki LNG (Liquide Natural Gas) yaitu tangki yang berfungsi 

menampung gas alam cair yang dikondensasikan sehingga berubah menjadi cair. 

Pengunaan dalam tangki LNG karena aluminium alloy memiliki sifat mampu suhu 

rendah dan elastis. Selain digunakan pada tangki LNG, aluminium jenis 5083 juga 

sudah digunakan pada kapal, mobil rail, bodi kendaraan, badan truk tip dan bejana 

bertekanan. Penggunaan sambungan pada tangki biasa menggunakan sambungan 

las dibanding mur baut maupun keling karena sambugan dengan las menghasilkan 

sambungan lebih rapat dibanding keling. Jenis aluminium 5083 memiliki komposisi 

kimia seperti pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Komposisi Kimia Aluminium 5083 

Sumber : Aljufri, 2007:13  
 

Unsur Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

Berat (%) 0.40 0.40 0.10 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 

 

Tabel 2.2. Sifat Fisik Aluminium 5083 

Sumber : atlassteel 
Physical Properties      (typical values) 

Alloy Density 
(kg/m3) 

Elastic 
Modulus 

(Gpa) 

Mean Coefficient of 
Thermal Expansion 

20-100oC 
(μm/m/oC) 

Thermal 
Conductivity 

At 25oC 
(W/m.K) 

Electrical Conductivity 
MS/m at 20oC 

Electrical 
Resistivit

y 
(nΩ.m) 

Equal Volume Equal Mass 

5083 2660 71 23.8 117 17 57 59 
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Tabel 2.3 Sifat mekanis Aluminium 5083 

Sumber : aalco metal 

 

 

2. Pengelasan 

Menurut Deutche Industrie Normen (DIN) (Wiryosumarto, 2000:1) 

pengelasan adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau paduan yang 

dilakukan pada sambungan lumer atau cair dan terjadi pada daerah setempat dengan 

energi panas. Pengelasan digunakan untuk menyambung dua buah atau lebih 

material dengan kandungan, molekul, atau unsur logam yang sama. Adapun 

keuntungan dari penyambungan logam nmenggunakan pengelasan adalah sebagai 

berikut (Priono, 2016:7): 

1. Pengelasan memberikan sambungan yang permanen antara dua logam atau 

lebih. 

2. Sambungan las dapat menjadi lebih kuat dibanding dengan material dasar 

(induk) apabila bahan pengisi yang digunakan memiliki kekuatan yang lebih 

tinggi dibanding dengan logam induknya dan teknik pengelasan yang 

digunakan tepat dan sesuai prosedur. 

3. Sambungan pengelasan memiliki tingkat kerapatan yang lebih rapat dibanding 

dengan sambungan logam lainnya.  
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4. Pengelasan merupakan cara yang paling ekonomis jika ditinjau dari haraga 

pembuatan atau pengerjaannya dan segi penggunaannya. 

5. Pengelasan tidak hanya dilakukan pada lingkungan pabrik atau industri tetapi 

juga dapat dilakukan dilapangan. 

Secara konvensional pengklasifikasian pengelasan dibagi menjadi 

berdasarkan cara kerja dan berdasarkan energi yang digunakan. Klasifikasi 

berdasarkan cara kerja membagi kedalam kelompok las cair, las tekan, dan las patri. 

Sedangkan klasifikasi berdasarkan energi yang digunakan mengelompokan 

kedalam kelompok las listrik, las kimia, las mekanik dan lain-lain. Untuk perincian 

lebih lanjut, berikut adalah gambar klasifikasi cara pengelasan : 

 

Gambar 2.2. Klasifikasi Cara Pengelasan 

Sumber: Wiryosumarto (2000:8)  
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a. Jenis-jenis Pengelasan 

Dari sekian banyak jenis pengelasan yang digunakan dalam bidang kontruksi 

atau teknik, cara pengelasan yang paling banyak digunakan adalah pengelasan cair 

menggunakan busur dan pengelasan cair menggunakan gas. 

1) Las Busur Listrik 

Las bususr listrik adalah pengelasan menggunakan energi listrik yang 

diteruskan ke busur api (elektroda) dan dilebur bersama-sama dengan fluks 

membentuk lapisn lebur antara fluks dn logam induk (Kenyon, 1985:77). 

Kekuatan busur api atau elektroda dibantu dengan gravitasi dan tegangna 

permukaan memindahkan leburan atau tetesan lebur inti elektroda kedalam 

daerah pengelasan yang kemudian akan membeku dengan lapisan fluks 

diatasnya. Lapisan beku tersebut biasa disebut dengan terak. Fluks pada 

pengelasan berfungsi melindungi logam cair terhadap ujung elektroda, benda 

luar dan udara luar. Jenis pengelasan yang masuk kedalam jenis pengelasan 

busur listrik adalah las TIG (Tungsten Inert Gas ) dan las MIG (Metal Inert 

Gas).   

2) Pengelasan Dengan Gas 

Pengelasan dengan gas dilakukan dengan cara membakar bahan bakar 

gas dengan oksigen (O2) sehingga akan menimbulkan nyala api dengan suhu 

yang tinggi sehingga dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi 

(Wiryosumarto, 2000:33). Gas yang biasa digunakan sebagai bahan bakar 

adalah Acetylene, propana, dan hidrogen. Pengelasan jenis ini lebih efektif 

digunakan dilapangan karena tidak memerlukan sumber listrik. Namun 
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kekurangan dari pengelasan jenis ini adalah terbatas penggunaannya hanya 

digunakan untuk pengelasan plat tipis. Bahan pengisi atau kawat pengisi yang 

digunakan dalam pengelasan ini juga disesuaikan dengan bahan induk yang 

akan dilas. Pengelasan jenis ini juga terkadang tidak memerlukan kawat atau 

logam pengisi. Sistem atau teknik yang digunakan adalah mencairkan kedua 

ujung logam induk yang akan dilas kemudian menggabungkan cairan tersebut 

hingga menutupi sambungan las. Namun, hasil dari teknik ini akan tidak sekuat 

apabila diberi tambahan kawat atau logam pengisi. Pengelasan ini juga sering 

disebut dengan Las Oksi-Asetilen karena biasa menggunakan gas oksigen dan 

asetilen. 

3. Tungsten Inert Gas (TIG) 

TIG merupakan proses pengelasan dimana busur nyala listrik ditimbulkan  

oleh  elektroda  tungsten (elektroda  tak terumpan)  dengan  benda  kerja logam 

yang akan dilas dengan daerah las yang dilindungi oleh gas mulia agar daerah las 

tidak terkontaminasi oleh udara luar ( Munfiroh, n.d ). Elektroda yang digunakan 

dalam pengelasan TIG biasanya dibuat dari Wolframe murni atau paduan antara 

Wolframe-torium yang berbentuk batang dengan garis tengah antara 1,0 mm sampai 

dengan 4,8 mm. Gas yang biasanya digunakan dalam pegelasan TIG adalah gas 

Argon murni karena apabila menggunakan campuran O2 dan CO2  akan bersifat 

oksidator sehingga mempercepat keausan unjung elektroda. Pada pengelasan TIG 

ini biasanya logam pengisi dimasukan ke dalam daerah arus busur sehingga akan 

mencair oleh panas arus dan mengisi daerah sambungan las pada logam induk. 
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Kawat tambahan ditambahkan atau tidak tergantung jenis sambungan dan ketebalan 

plat atau benda yang akan di las. 

Elektroda yang digunakan dalam pengelasan TIG terbuat dari tungsten atau 

paduan tungsten. Untuk pengelasan pada aluminium biasanya menggunakan 

elektroda murni tungsten dengan arus listrik AC, sedangkan dalam pengelasan baja, 

stainless steel, dan paduan nikel biasanya menggunakan elektroda dengan bahan 

tungsten yang dipadukan dengan thorium oxide dengan arus las DC yang 

menghasilkan nyala busur stabil, mempercepat nyala busur dan memperpanjang 

waktu pemakaian busur. Elektroda dalam pengelasan TIG pada dasarnya tidak 

habis, melainkan erosi sehingga perlu diganti.   

Pengelasan TIG banyak digunakan untuk pengelasan tipis karena 

pembentukan busur yang kecil dan dan area yang dipanasi menjadi sempit atau 

sedikit sehingga mengurangi permasalahan penggunaan arus listrik. Dengan 

minimal daerah yang terkena panas api las akibat dari busur listrik menyebabkan 

struktur mikro bahan las tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan 

sehingga sifat-sifat mekanis maupun fisis dari ogam induk tidak berubah begitu 

drastis. Keuntungan lain menggunakan pengelasan TIG adalah hasil pengelasan 

yang mempunyai mutu tinggi serta dapat mengelas bahan aluminium. Untuk 

pengelasan paduan aluminium dan magnesium perlu menggunakan transformator 

yang kembali dikopel dengan suatu unit Frekuensi Tinggi (H.F) (Kenyon, 

1985:112). Pemasangan HF menghindarkan penyentuhan tungsten atau busur 

dengan pelat atau material yang akan dilas sehingga untuk menyalakan las TIG 

tidak perlu harus menempelkan busur dengan pelat atau material yang akan dilas. 
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Sistem pengelasan TIG terdiri dari sumber daya listrik yang dapat 

dihubungkan, dalam banyak kasus pada pengelasan TIG arus searah (DC) atau 

bolak-balik (AC), dan pembakar las yang terhubung ke sumber arus las melalui 

paket selang dan kabel. Paket selang dan kabel saat pengelasan mengalirkan 

pasokan gas pelindung, arus las, dan air pendingin (untuk sistem pendingin air). 

 

Gambar 2.3. Skema Pengelasan TIG 

Sumber : Dadang, 2013:7 

Umumnya perangkat mesin las TIG merupakan perangkat kombinasi artinya 

perangkat las ini dapat menggunakan arus listrik searah (DC) dan arus listrik bolak-

balik (AC) (Dadang, 2013:7). Oleh karena itu didalam perangkat las TIG ini 

terdapat komponen yang dapat mengatur arah arus listrik agar bisa diubah menjadi 

arus searah maupun arus bolak-balik. Komponen utama untuk mengubah arus 

listrik dalam perangkat las TIG adalah penyearah dan transformator. Penyearah 

disini mengubah araus listrik menjadi searah atau bolak-balik. Sedangkan 

transformator pada perangkat las TIG ini berfungsi menurunkan tegangan dan 

meningkatkan kuat arus yang akan digunakan untuk pengelasan. 

4. Arus Pengelasan 

Besarnya arus listrik yang keluar dari mesin las disebut dengan arus 

pengelasan. Besarnya arus pengelasan yang digunakan dalam proses pengelasan 
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disesuaikan dengan penggunaan ukuran elektroda. Semakin besar arus pengelasan 

yang digunakan mempengaruhi kecepatan proses peleburan bahan pengisi dan base 

metal khususnya pada daerah sambungan  Untuk elektroda ukuran standart 

American Welding Society (AWS) E6013 penggunaan arus las dapat dilihat pada 

tabel 2.3. 

Tabel 2.4. Hubungan Diameter Elektroda dan Arus Pengelasan TIG 

Sumber : Raharjo, 2012:94 

 

Tabel 2.5 Ukuran Diameter Logam Pengisi untuk Beberapa Arus 

Sumber : Wiryosumarto, 2000:124 

Diameter Batang Logam Pengisi  

(mm) 

Arus Pengelasan  

(Ampere) 

1,6 40 – 100 

2,0 60 – 130 

2,4 70 – 150 

3,2 130 – 200 

4,0 180 – 250 

5,0 240 – 360 

6,0 >  340 

 

Selain teknik pengelasan yang tepat dan sesuai SOP, tahap persiapan juga 

mempengaruhi hasil pengelasan. Tahap persiapan bisa meliputi persiapan bahan, 

peralata serta pengaturan mesin las. Pengelasan merupakan proses penyambungan 

logam menggunakan energi panas yang berasal dari listrik (Pengelasan TIG). Oleh 
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karena itu agar logam induk serta logam pengisi dapat mencair maka diperlukan 

panas yang tinggi, dan panas yang tinggi bisa diatur melalui pengaturan arus 

pengelasan. Apabila arus pengelasan yang digunakan tinggi maka proses penyalaan 

busur serta peleburan logam induk dan logam pengisi akan lebih cepat 

dibandingkan dengan menggunkan arus las yang kecil. Penggunaan arus las juga 

harus disesuaikan dengan sifat tahan panas material yang akan dilasatau disambung. 

Apabila bahan yang akan disambung memiliki tahan panas atau suhu leleh rendah 

maka gunakan arus yang rendah agar hasil sambungan tidak berlubang atau hancur. 

Arus pengelasan yang digunakan untuk jenis logam yang permukaanya 

terbentuk oksida seperti logam aluminium dan logam non ferro lainya maka 

digunakan jenis arus AC karena arus AC ini digunakan untuk mengelupas lapisan 

oksida yang akan terjadi akibat adanya aliran eletron dari benda kerja ke elektroda 

las. Tabel 2.1 dibawah ini menerangkan penggunaan arus las pada jenis logam. 

Tabel 2.1. Jenis Penggunaan Arus pada Beberapa Logam 

Sumber : Tim Fakultas Teknik UNY, 2004 : 16-17 
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Penggunaan jenis arus pada pengelasan juga mempengaruhi kedalaman 

penetrasi yang akan dibentuk pada sabungan las TIG. Pada penggunaan arus 

pengelasan AC akan terjadi distribusi panas ½ untuk benda kerja dan ½ untuk 

elektroda dan konsekuensi dari distribusi panas ini akan berpengaruh pada 

kedalaman penetrasi yang berbeda pada proses pengelasan (Tim FT UNY, 2004). 

Distribusi panas yang seimbang ini mengakibatkan penetrasi kedalaman pengelasan 

yan terjadi sedang dan kawah yang terbentuk juga sedang. 

Hasil penelitian Raharjo (2012) menerangkan bahwa pada penggunaan arus 

pengelasan yang rendah pada bahan baja karbon rendah banyak mengalami 

kecacatan karena arus rendah tidak dapat melebur secara sempurna antara logam 

induk dan logam pengisi serta pada bagian dalam sambungan terdapat difusi sedikit 
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karena panas las tidak dapat mencairkan dua buah logam induk yang telah 

disambung. Oleh sebab itu penggunaan arus perlu disesuaikan terhadap bahan apa 

yang akan dilas agar peleburan antara dua logamyang akan disambung dapat terjadi 

sempurna sehingga kekuatan sambungan tinggi. 

Pada pengelasan TIG dapat menggunakan arus pengelasan searah (DC) 

maupun arus pengelasan bolak-balik (AC). Namun cara penggunaan arus dalam 

pengelasan TIG ini juga berbedakhususnya dalam awal penyalaan elektroda. Saat 

penggunaan arus AC, elektroda tidak perlu ditempelkan dengan logam induk 

melainkan cukup didekatkan hingga jaran kurang lebih 1/8 inch. Sedangkan 

penyaalan elektroda dengan arus DC maka elektroda perlu ditepelkan dengan 

logam induk agar elektroda dapat menyala (Suheni, 2007:84). Untuk 

pemadamannya cukup dengan menjauhkan ujung elektroda dengan logam induk 

secara cepat.  

5. Sambungan dan Kampuh Las 

Sambungan atau kampuh dalam kontruksi las dibagi menjadi beberapa jenis 

antara lain sambungan sudut, sambungan tumpul, sambungan T, sambungan 

Tumpang, sambungan sisi, sambungan silang, dan sambungan dengan penguat. 

Contoh-contoh gambar dibawah berikut diambil dari JIS dan banyak berhubungan 

dengan standar AWS. 
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Gambar 2.4. Jenis-jenis Sambungan Dasar 

Sumber : Wiryosumarto, 2000: 157 

 

a. Sambungan Tumpul 

Sambungan las tumpul merupakan sambungan pengelasan yang paling efisien. 

Bentuk alur dalam sambungan tumpul sangat mempengaruhi efisiensi 

pengerjaan, efisiensi pengerjaan dan juga jaminan sambungannya. Bentuk dan 

alur dalam sambungan tumpul ini sudah banyak distandarkan oleh AWS, BS, 

DIN, GOST, JSCC dan lain-lain. Dalam pemilihan alur sambungan pengelasan 

harus menuju kepada penurunan masukan panas dan penurunan logam las 

sampai terendah pada sambungannya sehingga tidak menurunkan mutu 

sambungan las itu sendiri. Gambar 2.5 menunjukan jenis-jenis alur sambungan 

las tumpul. 
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Gambar 2.5. Alur Sambungan Las Tumpul 

Sumber : Wiryosumarto, 2000:158 

 

b. Sambungan Sudut 

Dalam sambungan jenis sudut ini dapat terjadi penyusutan dalam arah tebal 

pelat yag dapat menyebabkan terjadinya retak ramel. Namun hal ini dapat 

dihindari dengan membuat alur pada pelat tegak. Sambungan sudut (corner 

joint) digunakan untuk membentuk penampang boks segi empat terangkai 

(built-up) seperti untuk balok baja yang membutuhkan ketahanan terhadap 

torsi. Gambar 2.6 adalah jenis-jenis sambungan las sudut. 
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Gambar 2.6. Jenis-jenis Sambungan Las Sudut 

Sumber : Wiryosumarto , 2000:160 

 

c. Sambungan T (T Joint) 

Pada sambungan las bentuk T ini secara garis besar dibagi dalam dua jenis 

yaitu sambungan jenis las dengan alur dan sambungan las jenis las sudut. 

Dalam pelaksanaan pengelasan mungkin sekali ada bagian batang yang 

menghalangi namun dapat diatasi dengan memperbesar sudut alur. 

Sambungan bentuk T (Tee joint) biasa digunakan untuk menyambung pelat 

pada bagian-bagian built up, seperti profil T, Profil I, atau bagian-bagian yang 

berbentuk rangka. 
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Gambar 2.7. Sambungan T 

Sumber : Wiryosumarto, 2000:159 

 

d. Sambungan Tumpang 

Sambungan jenis ini memiliki efisensi pengerjaan yang rendah sehingga 

sambungan jenis ini jarang digunakan dalam kontruksi pengelasan. 

Sambungan tumpang biasanya dilaksanakan atau digantikan dengan 

sambungan jenis las sudut dan sambungan jenis las sisi. 
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Gambar 2.8. Sambungan Las Tumpang 

Sumber: Wiryosumarto, 2000:160 

 

e. Sambungan Sisi 

Sambungan las sisi dibagi menjadi sambungan las dengan alur dan 

sambungan las ujung. Sambungan las dengan alur pada pelatnya harus dibuat 

alur terlebih dahulu. Sedangkan untuk sambungan las ujung, dilakukan pada 

ujung pelat tanpa dibuat alur terlebih dahulu. Kekuatan sambungan las ini 

dapat dibuat dengan melakukan pengelasan dalam posisi datar dengan aliran 

listrik yang tinggi. Sambungan jenis ini hanya digunakan untuk sambungan 

pengelasan sementara atau tambahan pada pengelasan pelat-pelat tebal. 
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Gambar 2.9. Sambungan Las Sisi 

Sumber: Wiryosumarto, 2000:161 

 

f. Sambungan dengan Pelat Penguat 

Sambungan dengan pelat penguat dibagi menjadi dua yaitu sambungan 

dengan pelat penguat tunggal dan sambungan las dengan pelat penguat ganda. 

Bila dibandingkan dengan sambungan las tumpang maka kontruksi ini hampir 

sama dengan sambungan las tumpang. Oleh karena itu sambungan dengan 

pelat penguat jarang digunakan untuk kontruksi utama dalam pengelasan. 

g. Kampuh Las 

Bentuk kampuh las sangat mempengaruhi efisiensi pengerjaan, efisiensi 

sambungan, dan jaminan sambungan. Pemilihan bentuk kampuh las sangat 

penting. Jenis kampuh las banyak digunakan pada sambungan las tumpul. 
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Gambar 2.10. Jenis-jenis Kampuh Las 

Sumber : google.com/jenis-jenis-kampuh-las 

 

6. Pengujian Tarik 

Salah satu cara untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu materila adalah 

dengan menggunakan pengujian tarik atau Tensile Strength. Salah satu hal atau 

penyebab kegagalan elemen sebuah kontruksi mesin adalah besarnya beban yang 

bekerja atau mengenai material kontruksi melebihi batas maksimal kekuatan suatu 

material (Haris, 2016:9). Untuk mengetahui seberapa besar beban yang bisa 

diterima oleh suatu material adalah dengan melakukan pengujian tarik yang 

nantinya akan dilakukan penarikan pada suatu material yang telah dibentuk menjadi 

spesimen hingga putus dan nantinya akan menghasilkan kurva yang menunjukan 

gambaran dari proses pembebanan pada material mulai dari awal penarikan hingga 

mengalami putus. 

Dalam sambungan las , sifat-sifat tarik sangat dipengaruhi oleh sifat dari 

logam induk, sifat daerah HAZ, sifat logam pengisi las, dan sifat dari dinamik 
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sambungan berhubungan erat dengan geometri (bentuk) dan tegangan dalam 

sambungan las (Wiryosumato, 2000:181). Pengujian tarik (tensile test) adalah dasar 

dari pengujian-pengujian mengenai sifat mekanik maupun fisik suatu bahan, hal ini 

disebabkan beberapa alasan yaitu (Nofriady, 2011:4):  

1. Mudah dilakukan  

2. Menghasilkan tegangan uniform pada batang.  

3. Kebanyakan bahan mempunyai kelemahan untuk menerima beban tarik yang 

uniform pada penampang.  

Sifat-sifat atau besarnya tarikan dapat dihitung dengan persamaan-

persamaan berikut: 

Tegangan: 

 =   (kg/mm2) ................................ (Wiryosumarto, 2000:181) 

Dimana :  F = Beban (kg) 

   A0 = Luas mula dari penampang Batang  

Regangan: 

 =  x 100% ................................. (Wiryosumarto, 2000:181) 

Dimana : L0 = Panjang mula batang uji 

   L   = Panjang batang uji yang dibebani 

  Kurva tegangan-regangan dapat kita lihat pada gambar 2.11 dibawah ini: 
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Gambar 2.11. Kurva Tegangan – Regangan Uji Tarik 

Sumber : Sastranegara, 2009 

 

a. Batas Elastis (σE) 

Gambar 2.11 ditunjukan pada titik A, yaitu apabila suatu benda atau material 

diberikan beban secara maksimal lalu beban tersebut dihilngkan maka benda 

atau material akan kembali keposisi semula dan regangannya adalah nol. 

b. Batas Proporsional (σp) 

Batas proposional merupakan batas maksimal titik elastisitas suatu bahan atau 

material. Pada titik ini juga hukum Hooke masih bisa ditolerir. 

c. Deformasi plastis 
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Yaitu keadaan apabila benda atau material tidak kembali ke bentuk semula. 

Keadaan ini terjadi apabila benda atau material ditarik melewati batas 

proposional sampai daerah landing. 

d. Tegangan Luluh Atas (σuy) 

Tegangan maksimal sebelum bahan atau material masuk kedalam daerah 

landing peralihan dari deformasi plastis ke plastis. 

e. Tegangan Luluh Bawah (σly) 

Tegangan rata-rata daerah landing sebelum benar-benar memasuki daerah 

deformasi plastis. Tegangan luluh bawah biasa disebut sebagai tegangan luluh 

(yield strength). 

f. Regangan Luluh ( ) 

Regangan yang masih diakibatkan oleh peristiwa perubahan plastis suatu bahan 

atau material. Pada saat beban yang mengenai bahan atau material dilepaskan 

regangan ini tetap tinggal sebagai perubahan permanen bahan atau material. 

g. Regangan Total 

Merupakan gabungan dari regangan normal dan regangan plastis suatu bahan 

atau material. 

 =  +  

h. Tegangan Tarik Maksimal (TTM) 

Merupakan tegangan maksimal yang didapatkan dalam pengujian tarik pada 

suatu bahan atau material. Pada gambar 2.12 ditunjukan pada titik C. 

i. Kekuatan Patah 
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Merupakan besar tegangan dimana bahan atau material akan mengalami 

peristiwa patah atau putus saat diuji tarik. Pada gambar 2.12 ditunjukan oleh 

titik D. 

7. Struktur Mikro  

Pengamatan struktur mikro dilakukan untuk melihat perubahan struktur 

penyususn suatu bahan akibat perlakuan atau keadaan yang berbeda. (Sudrajat, 

2010:72). Suatu bahan akan berubah struktur atau molekul penyusunya apabila 

mendapat perlakuan baik perlakuan panas, tekan, puntir, atau perlakuan dingin. 

Fungsi dari foto mikro pada pengelasan adalah untuk mengetahui struktur geometri 

daerah pengelasan yaitu daerah HAZ, dan lebar daerah logam lasan. Berikut adalah 

metode pengujian struktur mikro menurut standart ASTM E380-87 (Suheni, 

2007:86): 

a. Potong benda secara melintang dari arah las setelah diakukan pengelasan. 

b. Lakukan penggosokan dan penghalusan pada spesimen yang telah dipotong 

menggunakan ampelas. 

c. Lakukan penggosokan satu arah dan perlahan serta sesekali diberi air agar hasil 

halus dan mengkilap. 

d. Lakukan penggosokan dan pembersihan dengan kain woll dan diberi serbuk 

alumina dengan ukuran 0,3 mikron atau jika tidak ada maka gunakan pasta gigi. 

e. Masukan spesimen ke dalam larutan campuran H2O, HF, HNO3 dan HCl yang 

celupkan selama 5 detik. 

Gambar 2.12 adalah gambar struktur mikro aluminium 5083 sebelum 

dikenakan perlakuan. Butir dengan bentuk memanjang pada aluminium 5083 
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adalah kandungan MnAl6 yang ada pada aluminium ini (berwarna keabua-abuan, 

bergaris tepi). Daerah yang berwarna gelap kemungkinan partikel yang tidak dapat 

larut yang mengandung magnesium (seperti Mg2Si), sedangkan Mg2Al3 

terpresipitasi di dalam butir (Sudrajat, 2010:73). 

 

Gambar 2.12. Struktur Mikro Base Metal Aluminium 5083 

Sumber : Sudrajat, 2010:73 

 

Perbedaan warna, besar butir, ukuran dan bentuk butir merupakan dasar dari 

penentuan dari jenis fasa pada hasil pengamatan foto mikro suatu bahan atau 

material. Perbedaan ini tergantung arah cahaya yang tertangkap oleh lensa sehingga 

akan tampak bahwa fasa yang lebih lunak akan terlihat lebih terang serta fasa yang 

lebih keras akan terlihat lebih gelap begitu juga akan terlihat ukuran, dan bentuk 

butiran sehingga akan terlihat perbedaan fasa pada logam yang diuji (Hermawan, 

2016:5). Warna gelap dan terang pada struktur mikro menunjukan kekuatan suatu 

bahan karena apabila struktur mikro bahan tersebut berwarna gelap maka 
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kandungan bahan lebih padat dibanding dengan struktur mikro yang berwarna 

terang. Jumlah kandungan Mg pada struktur mikro aluminium 5083 mempengaruhi 

kekuatan suatu bahan yaitu apabila kandungan Mg banyak maka kekuatan logam 

akan meningkat (Sholihuddin, 2013:4). 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh variasi kampuh 

terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro sambungan las diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aljufri, dkk (2007) yang berjudul 

“Pengaruh Variasi Sudut Kampuh V Tunggal dan Kuat Arus pada sambungan 

Logam Aluminium-Mg 5083 Terhadap Kekuatan Tarik Hasil Pengelasan TIG” 

dengan hasil penelitian bahwa Kuat arus sangat mempengaruhi hasil lasan 

(kekuatana tarik). Dapat terlihat kuat arus 100A dengan sudut kampuh 90o 

dapat menghasilkan kekuatan sambunga las yang lebih baik dibanding dengan 

kuat arus 120A dan 150A yaitu sebesar 135.04Mpa. secara umum struktur 

makro pada pada setiap variasi sudut kampuh memiliki bentuk butir yang 

equased.    

2) Menurut Buyung (2012) dalam penelitian Sutowo yang berjudul “Analisa 

Pengaruh Pengelasan TIG dan MIG Pada Sambungan Las Dengan Material 

Tipe SS316 Dan SS304” menerangkan bahwa kekuatan tarik maksimum dan 

regangan tarik tertinggi terjadi pada spesimen dengan sambungan menggunkan 

kampuh V yang menggunakan sudut 70 yaitu sebesar 1938MPa dan 28,5% jika 

dibandingan dengan kampuh V dengan sudut 50 dan 60.  
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3) Menurut penelitian Raharjo (2012) dalam Simposium Nasional dengan judul 

Variasi Arus Listrik terhadap Sifat Mekanis Sambungan Las Shielding Metal 

Arc Welding (SMAW) mendapatkan hasil bahwa sambungan pada arus kecil 

terdapat banyak kecacatan karena arus rendah tidak dapat melebur kawat 

pengisi las yang besar dan logam induk yang tebal sehingga kekuatan tarik 

menjadi semakin kecil dan terjadi difusi di dalam sambungan las. 

4) Menurut Ghazvinloo (2010) dalam penelitian yang berjudul “Effect of Arc 

Voltage, Welding Current and Welding Speed on Fatigue Life, Impact Energy 

and Bead Penetration of AA6061 Joints Produced by Robotic MIG Welding” 

menerangkan bahwa umur kelelahan aluminium AA6061 dengan tebal plat 10 

mm mengalami penurunan yang signifikan pada arus 110 dan 150 ampere dan 

tegangan antara 20-26 volt namun umur kelelahan meningkat dengan 

memberikan kecepatan pengelasan hingga 60 cm/min dan selebihnya akan 

mengalami penurunan umur kelelahan kembali. 

5) Menurut Shen (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Effects of Welding 

Current on Properties of A-TIG Welded AZ31 Magnesium Alloy Joints with 

TiO2 Coating” menerangkan bahwa kekuatan tarik pada saat arus pengelasan 

130 ampere mengalami peningkatan sesuai dengan kenaikan ampere, namun 

saat arus pengelasan lebih dari 130 ampere kekuatan pada daerah HAZ 

mengalami penurunan karena daerah lelehan lebih besar sehingga 

mengakibatkan struktur mikro berubah secara signifikan pada daerah yang 

lebih luas sehingga menyebabkan kekuatan tarik pada daerah ini menjadi turun. 
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C. Kerangka Berpikir 

Teknik dan prosedur pengelasan sudah banyak dilakukan oleh pengelas 

(welder) profesional dengan baik untuk mendapatkan hasil pengelasan yang 

maksimal. Mulai dari jarak pengelasan, arus yang digunakan, jenis elektroda, 

kecepatan pengelasan, sudut pengelasan, jenis kampuh atau sambungan las dan 

lain-lain. Namun dalam penggunaan teknik tersebut masih kurang maksimal 

penerapannya dalam pengelasan dengan bahan induk yang berbeda. Perbedaan 

komposisi, struktur kimia, serta struktur molekul (mikro) pada logam seharusnya 

memiliki cara pengelasan, persiapan serta pengaturan alat pengelasan agar hasil 

pengelasan lebih maksimal. Khususnya pengelasan pada aluminium yang masih 

jarang dilakukan dalam dunia kontruksi permesinan atau bangunan. 

Perlakuan pengelasan pada aluminium jelas berbeda dengan perlakuan 

pengelasan pada logam besi atau campuran besi dan lainnya. Sampai saat ini masih 

sedikit penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana prosedur 

pengelasan pada aluminium 5083 agar sambungan las dapat memiliki kekuatan 

yang tinggi. Pengaruh kekuatan sambungan pengelasan yang paling berpengaruh 

diantaranya adalah jenis kampuh atau sambungan las dan arus listrik. Kampuh las 

berpengaruh pada kekuatan sambungan karena semakin dalam daerah pengelasan 

atau lelehan maka kekuatan sambugan akan lebih kuat. Arus listrik las atau arus 

pengelasan bertugas melelehkan logam induk dan logam pengisi agar dapat 

bercampur sehingga material induk dan pengisi dapat bercampur merata 

membentuk sambungan las yang kuat. Namun apabila kuat arus tidak sesuai makan 

dapat menyebabkan lelehan logam induk dan logam pengisi tidak dapat bercampur 
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dengan merata sehingga kekuatan sambungan lebih lemah serta apabila arus terlalu 

besar maka dapat mengakibatkan logam induk dapat rusak atau berlubang. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai variasi kampuh 

las dan arus listrik yang digunakan dalam pengelasan TIG pada sambungan 

aluminium 5083 agar sambungan tersebut memiliki kekuatan tarik tinggi.  

Penelitian nantinya akan memvariasikan bentuk kampuh las dan arus listrik 

atau arus pengelasan yang digunakan. Jenis kampuh las yang divariasi ada tiga jenis 

yaitu kampuh V , kampuh persegi dan kampuh X. Sedangkan variasi arus 

pengelasan nantinya akan diberikan lima macam variasi yaitu arus sebesar 110 

ampere, 130 ampere, dan 150 ampere. Penggunaan jenis kampuh yang berbeda 

diharapkan dapat meningkatkan kekuatan sambungan las. Semakin besar dan dalam 

daerah lebur sambungan pengelasan maka pencampuran antara logam pengisi dan 

logam induk akan sempurna sehingga kekuatan tarik sambungan akan tinggi. Jenis 

kampuh persegi memiliki daerah leburan logam pengisi kecil sehingga logam 

pengisi yang mengisi daerah sambungan akan lebih sedikit dan logam induk akan 

lebih sulit melebur sehingga antara logam pengisi dan logam induk tidak akan 

tercampur sempurna sehingga kekuatan tarik akan semakin rendah. Kampuh jenis 

X diharapkan dapat menjadikan sambungan las menjadi kuat karena daerah lebur 

pada jenis kampuh ini sangat lebar dan dalam dibanding kampuh persegi atau V 

tunggal sehingga logam pengisi dan logam induk dapat melebur dengan sempurna 

dan menyatu membentuk daerah las yang memiliki kekuatan tarik tinggi. 

Kekuatan tarik pada sambungan las selain dipengaruhi oleh jenis kampuh 

juga dipengaruhi oleh arus pengelasan karena apabila daerah pengelasan lebar 
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sedangkan proses peleburan tidak sempurna maka logam pengisi dan logam induk 

akan sulit menyatu. Penggunaan arus yang tinggi dan sesuai akan mengakibatkan 

logam induk cepat meleleh sehingga akan cepat menyat dengan logam pengisi 

membentuk sambungan yang kuat. Namun apabila arus pengelasan yang digunakan 

terlalu besar maka sebaliknya yaitu logam induk akan cepat meleleh bahkan 

berlubang sehingga logam induk akan mencair lebih cepat dan logam pengisi akan 

sulit menyatu dengan logam induk. Penggunaan arus yang rendah juga 

mengakibatkan logam induk akan sulit melebur sehingga nantinya hanya akan 

membuat logam pengisi hanya menempel pada logam induk dan tidak terjadi 

penyatuan antara kedua bahan tersebut yang akan mengakibatkan sambungan 

memiliki kekuatan tarik yang rendah. 

Struktur mikro yang terjadi karena proses peleburan dan penyatuan yang 

sempurna antara logam induk dan logam pengisi pada sambungan las juga 

mengakibatkan bentuk struktur yang memiliki ukuran dan komposisi yang sama 

khususnya pada daerah HAZ. Sedangkan apabila terjadi peleburan yang tidak 

sempurna atau hanya ada salah satu bahan yang melebur sempurna maka struktur 

mikro yang terbentuk akan menggumpal pada salah satu titik atau bagian saja 

sehingga kekuatan sambungan las tidak terjadi merata pada bagian sambungan. 

Struktur mikro yang baik ialah struktur mikro yang memiliki komposisi molekul 

dengan ukuran yang sama serta gelap. Pada penelitian ini diharapkan sambungan 

dengan jenis kampuh X dan arus 130 Ampere memiliki kekuatan tarik yang tinggi 

dan struktur mikro yang simetris karena pada variasi ini akan terjai peleburan yang 
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sempurna dengan lebar dan kedalaman daerah lebur yang lebar sehingga antara 

logam induk dan loga pengisi akan menyatu dan bercampur lebih sempurna. 

Pendinginan yang digunakan adalah pendinginan secara alami karena 

pendinginan secara alami tidak merusak atau merubah struktur mikro bahan secara 

signifikan. Spesimen yang sudah bersuhu normal nantinya akan dilakukan 

pengujian tarik untuk mengetahui kekuatan tarik sambungan las serta dilakukan 

pengujian foto mikro untuk mengetahui perubahan struktur mikro yang terjadi 

akibat panas dari pengelasan pada sambungan las atau daerah HAZ. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari pengaruh variasi kampuh las dan 

arus las yang memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan tarik sehingga kekuatan 

tarik aluminium 5038 tinggi dan tidak udah patah. Hasil penelitian pengujian tarik 

dan struktur mikro inilah yang akan membuktikan jenis kampuh dan besar arus 

mana yang dapat menjadikan sambungan las aluminium 5038 ini menjadi tinggi. 

Data dari pengujian tarik dan struktur mikro ini juga dapat dijadikan acuan dalam 

bidang kontruksi pengelasan khususnya pengelasan aluminium menggunakan 

pengelasan Tungsten Inert Gas (TIG). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hail penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Arus yang tinggi dan daerah kampuh yang besar dapat mempengaruhi kekuatan 

tarik sambungan pengelasan. Hasil pengujian kekuatan tarik menunjukan 

bahwa nilai tegangan tarik dan regangan sambungan las TIG pada aluminium 

5083 dipengaruhi oleh variasi kampuh dan arus las, semakin besar daerah leleh 

dan arus pengelasan maka semakin besar kekuatan tarik dan regangan tarik. 

Nilai tegangan tarik terbesar adalah 170,98 MPa didapat pada variasi kampuh 

X dan arus las 150 ampere dan tegangan tarik terkecil diperoleh pada jenis 

kampuh I dengan variasi arus pengelasan 110 ampere dengan nilai tegangan 

tarik 81,41 MPa. Nilai regangan terbesar didapatkan pada jenis kampuh X dan 

arus las 150 ampere dengan nilai 5,12% dan nilai tegangan terendah didapat 

pada variasi kampuh I dan arus las 130 dengan nilai 2,2%. 

2. Hasil pengamatan struktur mikro memnujukan adanya perbedaan pada bentuk 

strukur akibat dari variasi arus pengelasan. Bentuk butiran Mg2Si yang 

terbentuk pada variasi arus pengelasan berbentuk hampir sama, namun 

ukurannya yang berbeda. Semakin besar arus pengelasan yang digunakan maka 

bentuk dan ukuran butir Mg2Si semakin besar dan banyak. Struktur terbaik 
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didapatkan pada arus pengelasan 150 ampere yaitu bentuk struktur tersusun 

dari butiran Mg2Si yang besar dan banyak.  

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan terhadap penelitian yang telah dilakukan 

tentang pengaruh variasi kampuh dan arus las terhadap kekuatan tarik dan struktur 

mikro sambungan las TIG pada aluminium 5083 adalah sebagai berikut: 

1. Bagi praktisi 

a. Penggunaan kampuh dan arus pengelasan yang baik untuk pengelasan TIG 

bahan Aluminium 5083 adalah menggunakan kampuh X dan arus 

pengelasan 150 ampere.  

b. Pemilihan jenis pengujian yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan 

penggunaan bahan pada umumnya sehingga hasil yang nanti didapatkan 

dapat menjadi acuan saat bahan tersebut digunakan.  

2. Bagi Peneliti 

a. Untuk jenis penelitian yang sejenis diharapkan dapat melihat faktor lain 

yang juga dapat mempengaruhi hasil sambungan las dan kekuatan 

sambungan las. 

b. Untuk proses pengelasan sebaiknya dilakukan menggunakan pengelasan 

otomatis menggunakan robot agar kecepatan pengelasan, jarak elektroda 

dapat terkontrol secara maksimal dan sama pada setiap variasi penelitian. 
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