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ABSTRAK 

 
Nurdiawan, HF. 2017. Pengaruh Perlakuan Panas Quenching Dan Tempering 

Terhadap Kekerasan Dan Struktur Mikro Sambungan Logam Las Plat Baja St-60 

Dengan Pengelasan MIG (Metal Inert Gas). Skripsi. Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Rusiyanto, S.Pd.,M.T dan Drs. 

Pramono,M.Pd. 

 

Kata kucni: quenching, tempering, micro vickers, struktur mikro, baja. 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan panas 

quenching dan tempering dengan tanpa perlakuan panas pada sambungan logam 

las plat baja ST-60 menggunakan pengelasan MIG (Metal Inert Gas) terhadap 

nilai kekerasan secara vickers dan beda struktur mikro setiap daerah pada 

sambungan las.  

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Data hasil penelitian 

dianalisis dengan cara mengamati secara langsung hasil eksperimen kemudian 

menyimpulkan dan menentukan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam 

bentuk grafik dan tabel untuk mendapatkan nilai korelasi hubungannya. Pengujian 

kekerasan secara mikro vickers dan metalografi dilakukan di Laboratorium Uji 

Bahan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang, serta keseluruhan proses 

penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik Mesin UNNES. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan panas quenching dan 

tempering sangat berpengaruh terhadap nilai kekerasan mikro vickers. Hasil uji 

komposisi material dasar termasuk dalam golongan baja karbon menengah dengan 

kandungan karbon sebesar 0,520%. Nilai kekerasan dari raw material ST-60 

sebesar 196,67 kg/mm². Pada spesimen hasil las dengan perlakuan quenching dan 

tempering nilai kekerasan mengalami kenaikan sebesar 31,1% pada bagian logam 

las sebesar 258 kg/mm², lalu pada daerah HAZ mengalami peningkatan kekerasan 

sebesar 52,5% dengan nilai sebesar 300 kg/mm², pada daerah logam induk 

mengalami peningkatan 20,3% dengan nilai kekerasan sebesar 236,66 kg/mm². 

Sedangkan pada spesimen hasil las tanpa perlakuan, pada bagian logam las nilai 

kekerasan mengalami kenaikan sebesar 10,9% yaitu sebesar 218,3 kg/mm², pada 

daerah HAZ mengalami peningkatan sebesar 44,5% dengan nilai 284,33 kg/mm², 

lalu pada daerah logam induk mengalami kenaikan sebesar 19,9% dengan nilai 

236 kg/mm². Nilai kekerasan mikro vickers tersebut dibandingkan dengan nilai 

kekerasan raw material baja ST-60. Pengujian struktur mikro pada raw material 
menunjukkan kandungan ferit dan perlit yang berimbang, sangat sesuai dengan 

kadar karbon dari baja ST-60 yaitu sebesar 0,520%.  
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ABSTRACT 
 

Nurdiawan, HF. 2017. The impact of quenching and tempering heat treatment to 
the hardness and micro structure of weld metal joint  St-60 steel plate with MIG 
welding ( Metal Inert Gas). Departement of Mechanical Engineering, Semarang 
State of University. Rusiyanto, S. Pd., M.T and Drs. Pramono, M. Pd.  

 

Keywords: Quenching, Tempering, Micro Vickers, Structure Micro, Steel. 
 

The aim of the research is to find out the impact of quenching and 
tempering heat treatment  without heat treatment steel welding steel plate 
connection ST-60 using MIG welding (Metal Inert Gas) to the value of hardness 
in vickers and different microstructure of each region on the welded joint.  

The research method used was experimental research. The data results of 
the research were analyzed by observing the experiment result directly and then 
concluding and determining the result of the research that has been done in the 
form of chart and table to get its correlation value. The testing of hardness in 
micro vickers and methallography was done in the Mechanical Engineering 
Materials Testing Laboratory of State University of Semarang, and the whole 
process of the research was done in the Mechanical Engineering Laboratory of 
UNNES. 

The result of the research showed that quenching and tempering heat 
treatment has a big effect on hardness value of micro vickers. The test results of 
basic materials composition included in medium carbon steel group with the 
amount of carbon 0,520%. The hardness value of raw material ST-60 is 196,67 
kg/mm². On the specimen of the weld result with quenching and tempering 
treatment the hardness value increased 31,1%, on the weld metal part 258 
kg/mm², on the HAZ part the hardness uncreased 52,5% with a value 300 kg/mm², 
then on the main metal part increased 20,3% with a value 236,66 kg/ mm². 
Whereas On the specimen of the weld result without quenching and tempering 
treatment the hardness value increased 10,9%, on the weld metal part 218,3 
kg/mm², on the HAZ part the hardness uncreased 44,5% with a value 284,33 
kg/mm², then on the main metal part increased 19,9% with a value 236 kg/ mm². 
Those hardness values of micro vickers were compared by the hardness values of 
steel raw materials ST-60. The micro structure testing on the raw materials 
showed that the content of ferrite and pearlite are balanced, It is very well suited 
to carbon content of ST-60 steel which is 0,520%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan industri terutama di bidang konstruksi 

yang semakin maju tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan pengelasan, karena 

proses pengelasan mempunyai peranan penting dalam rekayasa dan reparasi 

logam. Dari hal tersebut mendorong para pelaku dunia industri untuk 

meningkatkan kebutuhan penggunaan dari pengelasan logam yang memiliki 

kualitas bagus.  

Penyambungan setempat antara dua buah logam atau lebih dengan 

memanfaatkan energi panas, proses pengelasan memiliki lingkup dalam 

konstruksi yang sangat luas mulai dari perkapalan, jembatan, bejana tekan, 

pipa pesat, penyambungan pada kontruksi bangunan baja, perakitan otomotif 

dan penambangan. Disamping untuk pembuatan, proses las dapat juga 

dipergunakan untuk reparasi misalnya mengisi lubang-lubang pada coran, 

membuat lapisan las pada perkakas, mempertebal bagian-bagian yang sudah 

aus dan macam-macam reparasi yang lain. Kemajuan teknologi pengelasan 

semakin lama semakin modern yaitu pengembangan dari pengelasan GMAW 

(Gas Metal Arc Welding) adalah las MIG (Metal Inert Gas) yang sangat 

efisien dan cepat dalam proses pengerjaan. Las MIG (Metal Inert Gas) 

merupakan las busur gas yang menggunakan kawat las sekaligus sebagai 

elektroda. Elektroda tersebut berupa gulungan kawat (rol) yang 



2 
 

 
 

gerakannya diatur oleh motor listrik. Las ini menggunakan gas argon dan 

helium sebagai pelindung busur dan logam yang mencair dari pengaruh 

atmosfer. Menggunakan las MIG merupakan hal yang tepat, karena tingkat 

efisien pengelasan dan kecepatan pengelasan yang lebih baik dari las 

konvensional. 

Industri pengelasan yang semakin maju mengakibatkan semakin 

tingginya variasi dari proses pengelasan itu sendiri dan boleh dikatakan 

hampir tidak ada logam yang tidak dapat dilas dengan cara-cara yang ada 

pada waktu sekarang ini. Kurangnya penanganan pasca pengelasan dapat 

mengakibatkan kurangnya keamanan pada hasil las.  Salah satu cara 

penanganan pasca pengelasan adalah dengan perlakuan panas (heat treatmen) 

pada baja usai pengelasan cara tersebut mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam upaya mendapatkan sifat-sifat tertentu yang diinginkan sesuai 

dengan kebutuhan. Perlakuan panas bertujuan antara lain untuk meningkatkan 

keuletan, menghilangkan tegangan internal/tegangan dalam, dan 

meningkatkan tegangan tarik serta kekerasan logam. Dalam melakukan 

perlakuan panas ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam 

proses, yaitu tinggi rendahnya suhu pemanasan, laju pendingin dan 

lingkungan atmosfer. 

Salah satu proses perlakuan panas pada baja adalah pendinginan paksa 

atau quenching. Quenching adalah proses pemanasan baja pada suhu 

pengerasan kemudian didinginkan secara cepat pada media pendingin untuk 

menghasilkan sifat baja yang keras. Baja yang dipanaskan mencapai suhu 
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austemit kemudian didinginkan secara cepat akan terbentuk struktur martesit 

yang memiliki kekerasan lebih tinggi dari struktur perlit maupun ferit. 

Struktur martesit terbentuk jika bahan dikejutkan secara cepat dalam media 

pendingin. Baja yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok untuk 

digunakan. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan perlakuan panas 

yaitu temper agar kekerasan dan kerapuhan dapat diturunkan sampai 

memenuhi persyaratan penggunaan. 

Untuk menghasilkan suatu produk dengan keuletan dan tahan terhadap 

gesekan perlu dilakukan proses pemanasan ulang. Pemanasan ulang atau 

tempering merupakan perlakuan panas pada benda yang sudah mengalami 

pendinginan atau quenching dengan cara memanaskan kembali baja sampai 

temperatur dibawah garis temperatur kritis bawah, lalu ditahan pada 

temperatur ini dengan selang waktu tertentu, selanjutnya didinginkan dengan 

pendinginan udara. 

Dengan perlakuan panas quenching dan tempering, diharapkan dapat 

menjadikan nilai kekerasan dan struktur mikro sambungan lasan pada baja 

ST-60 menjadi lebih bagus dan memenuhi standar pemakaian serta pengujian. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka teridentifikasi permasalahan 

yang berdasarkan hasil-hasil penelitian mengenai kekerasan dan struktur 

mikro hasil lasan setelah mendapat perlakuan panas. Banyak cara yang dapat 

dilakukan setelah melakukan pengelasan, salah satu proses yang dilakukan 
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yaitu dengan perlakuan panas quenching dan tempering. Quenching adalah 

pemanasan baja pada suhu pengerasan kemudian didinginkan secara cepat 

untuk menghasilkan baja yang keras. Tempering adalah perlakuan panas 

dengan cara memanaskan kembali baja setelah mengalami proses 

pendinginan cepat sampai temperatur di bawah garis temperatur kritis bawah, 

dan ditahan dengan waktu tertentu, lalu dilakukan pendinginan dengan udara, 

penemperan dilakukan untuk meningkatkan keuletan dan mengurangi 

kerapuhan. Banyak penelitian yang belum mengkaji pengaruh perlakuan 

panas quenching dan tempering terhadap kekerasan dan struktur mikro 

sambungan las logam, padahal perlakuan panas pasca pengelasan akan 

menentukan kelayakan dari hasil las itu sendiri. 

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang pengaruh quenching 

dan tempering terhadap kekerasan dan struktur mikro sambungan logam las 

plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG (Metal Inert Gas). 

 

C. Pembatasan Masalah 

Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan dan struktur 

mikro sambungan pengelasan, maka dalam penelitian ini akan dibatasi 

tentang temperatur quenching dan temperatur tempering. Adapun batasan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Temperatur pendinginan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berkisar 5°C-10°C. 

2. Proses tempering dengan suhu 550°C. 
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3. Pengujian yang dilakukan adalah uji kekerasan vickers menggunakan alat 

uji kekerasan yang berada di laboratorium pengujian bahan teknik mesin 

UNNES. 

4. Sambungan las yang digunakan adalah sambungan tumpul kampuh V. 

5. Penggunaan baja dalam penelitian ini menggunakan baja ST-60 yang 

memiliki kandungan (% berat) berupa 0,564% C, 0,142 Si, 0,697% Mn 

dan kekuatan tarik sebesar 60 kg/mm² dengan dimensi untuk proses 

sambungan las yaitu, panjang 50 mm, lebar 50 mm, dan tebal 50 mm. 

6. Karena pengelasan merupakan kategori pengelasan GMAW (Gas Metal 

Arc Welding), maka mesin las yang dipakai adalah mesin las MIG (Metal 

Inert Gas) yang ada di laboratorium pengelasan teknik mesin UNNES. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang di atas, maka 

rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh quenching dan tempering terhadap struktur mikro 

sambungan logam las plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG (Metal 

Inert Gas)? 

2. Bagaimana pengaruh quenching dan tempering terhadap kekerasan 

sambungan logam las plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG (Metal 

Inert Gas)? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh quenching dan tempering terhadap struktur mikro 

sambungan logam las plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG (Metal 

Inert Gas). 

2. Mengetahui pengaruh quenching dan tempering terhadap kekerasan 

sambungan logam las plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG (Metal 

Inert Gas). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Setelah mengetahui pengaruh quenching dan tempering terhadap struktur 

mikro sambungan las logam plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG 

(Metal Inert Gas), diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang 

pemilihan perlakuan quenching dan tempering setelah proses pengelasan 

terhadap struktur mikro hasil lasan. 

2. Setelah mengetahui pengaruh quenching dan tempering terhadap 

kekerasan sambungan las logam plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG 

(Metal Inert Gas), diharapkan mampu memberikan informasi terhadap 

perlakuan panas yang baik pasca proses pengelasan agar diperoleh benda 

dengan nilai kekerasan yang baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Definisi Baja 

Baja adalah logam paduan antara unsur dasar yang berasal dari besi 

(Fe) dan paduan unsur yaitu karbon (C). Kandungan karbon dalam baja 

berkisar antara 0,1% hingga 1,7% dan dalam proses pembuatan baja akan 

terdapat unsur-unsur lain yang dibutuhkan dan yang akan tertinggal di 

dalam baja seperti, mangan (Mn), silikon (Si), Vanadium (V), kromium 

(Cr), dan unsur lainnya. Berdasarkan komposisi dalam prakteknya baja 

terdiri dari beberapa macam yaitu baja karbon dan baja paduan. 

a. Baja Karbon 

Baja karbon adalah paduan antara besi dan karbon dengan 

sedikit Si, Mn, P, S, dan Cu. Sifat baja karbon sangat tergantung 

pada kadar karbon karena itu baja ini dikelompokkan berdasarkan 

kadar karbonnya (Wiryosumarto, 2000: 89-90). Berdasarkan tinggi 

rendahnya presentase karbon di dalam baja dapat dilihat dalam tabel 

4, baja karbon diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Baja karbon rendah atau biasa disebut baja lunak mengandung 

karbon antara 0,08% sampai 0,30%. Baja karbon ini dalam 

perdagangan banyak digunakan untuk konstruksi umum, karena 

baja karbon rendah ini memiliki kekuatan takik dan kepekaan 
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terhadap retak las yang menjadi sifat dari baja ini. Baja karbon 

rendah dapat dilas dengan semua cara pengelasan yang ada di 

tempat las ataupun praktek. 

2) Baja karbon sedang, mengandung karbon antara 0,30% sampai 

0,60%. Biasa digunakan untuk komponen otomotif seperti 

crankshaft, axle, pins dll. Ada juga pemakaian untuk perkakas 

bagian mesin, pembuatan roda gigi, keperluan industri, pegas 

dan sebagainya. 

Tabel 1. Klasifikasi Baja Karbon (Wiryosumarto,1991:90) 

3) Baja karbon tinggi, mengandung banyak karbon dan unsur lain 

yang dapat menambah kekerasan baja. Baja karbon tinggi 

memiliki kandungan karbon antara 0,60% sampai 1,7%. Karena 

Jenis dan 
Kelas 

Kadar 
Karbon 

(%) 

Kekuatan 
Luluh 

(kg/mm2) 

Kekuatan 
Tarik 

(kg/mm2) 

Perpanjangan 
(%) 

Kekerasan 
Brinell Penggunaan 

BCR 

Baja 

Lunak 

Khusus 

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

BCS 

Baja 

Setengah 

Keras 

0,30-

0,40 
30-40 50-60 30-17 140-170 

Alat-alat 

Perkakas, 

Rel, Pegas 

Baja 

Keras 

0,40-

0,50 
34-46 58-70 26-14 160-200 

BCT 

Baja 

Sangat 

Keras 

0,50-

0,80 
36-47 65-100 20-11 180-235 
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itu pada baja jenis ini pengaruh panas las atau HAZ mudah untuk 

mengeras dibandingkan dengan baja karbon rendah. Baja ini 

sangat peka terhadap retak las karena sifatnya yang keras dan 

mendapat pengaruh adanya hidrogen difusi. Salah satu aplikasi 

dari baja ini adalah dalam pembuatan kawat baja dan kabel baja, 

karena baja ini memiliki tegangan tarik paling tinggi. Dilihat 

dari kekuatan tarik dan kadar karbon yang tinggi baja ini banyak 

digunakan dalam pembuatan pegas, alat-alat perkakas, gergaji, 

palu, pahat potong, dan lain sebagainya. 

b. Baja Paduan 

Baja paduan adalah baja cor yang ditambah unsur-unsur paduan 

(Mersilia,2016:9). Tujuan dari pemberian unsur-unsur paduan seperti 

mangan, nikel, khrom yaitu untuk menjadikan baja memiliki sifat 

tahan aus, asam, korosi, dan menambah ketangguhan. Baja paduan 

terdiri dari: 

1) Baja Paduan Rendah 

Baja paduan rendah adalah baja paduan yang memiliki elemen 

paduannya kurang dari 2,5% wt. Unsur-unsur yang dipakai 

misalnya Cr, Mn, S, Ni, P, Si, dan lain sebagainya. 

2) Baja Paduan Menengah 

Baja paduan menengah merupakan baja paduan yang elemen 

paduannya berkisar antara 2,5% sampai 10% wt. Beberapa 
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unsur yang tercakup misalnya, Mn, Cr, Ni, Si, S, P, dan lain-

lain. 

3) Baja Paduan Tinggi 

Baja paduan tinggi memiliki paduan unsur yaitu Cr, Mn, Ni, S, 

Si, P. Pada baja paduan tinggi memiliki elemen paduan yang 

lebih dari 10% wt. 

c. Baja ST-60 

Pada penelitian ini baja yang digunakan adalah baja ST-60, baja 

ini termasuk dalam golongan baja karbon sedang, yang mempunyai 

kandungan karbon 0,564%. Pada baja ST-60 ini terdapat kandungan 

mangan 0,697% yang memiliki sifat keras dan tahan aus (Effendi, 

Vol 9. No 2). Baja ST-60 sangat cocok digunakan untuk membuat 

rangka jembatan, poros, roda gigi serta peralatan permesinan. 

Baja ST-60 dalam bentuk plat seringkali harus mengalami 

proses pengerolan setelah dilas untuk menyesuaikan bentuk 

konstruksi dan desain. Pengkodean baja ST-60 berasal dari 

standarisasi jerman atau biasa dikenal dengan DIN (Deutsches 

Institut for Normung). St sendiri merupakan singkatan dari steel 

(baja) dan angka dibelakang St merupakan kode yang menunjukkan 

besar kekuatan tarik maksimumnya. Dari pernyataan tersebut baja 

ST-60 merupakan baja yang mempunyai kekuatan tarik hingga 60 

kg/mm². 
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d. Diagram Fasa Besi-Karbon 

 

Gambar 1. Diagram Kesetimbangan Besi-Karbon (Arif, 2012:59) 
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Diagram kesetimbangan besi karbon seperti pada gambar 1. 

Merupakan diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur 

dimana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan cepat dan 

pemanasan dengan kadar karbon (Murtiono, 2012: 59). Diagram fasa 

besi karbon menggambarkan paduan Fe dan C, dimana larutan 

karbon didalam Fe maksimum 6,67%. Selain karbon pada besi dan 

baja terkandung kira-kira 0,25% Si, 0,3-1,5% Mn dan unsur 

pengotor lain seperti P, S, dsb (Surdia, 2000:69). Pada diagram fasa 

besi-karbon dengan garis komposisi 6,67% C disebut dengan Fe3C 

senyawa baja (karbida besi). Atom-atom karbon akan menempati 

posisi interisti pada sel satuan bcc, fcc, dan baja. Pada baja, kelarutan 

karbon terbatas pada 0,022% pada suhu 727°C, sedangkan besi 

austenit baja dengan kelarutan karbon maksimum 2,11% pada suhu 

1148°C baja ini adalah non magnetik. Baja sama dengan baja ferit 

memiliki suhu lebih tinggi. Sementit (Fe3C) baja yang memiliki sifat 

mekanik keras dan getas. Fe3C ini pada suhu 727°C akan 

membentuk dua fasa padat yang berbeda yakni pearlite, sedangkan 

pada suhu 727°C dan 1147°C akan membentuk dua fasa yaitu 

ladeburite.  

Baja yang berkadar karbon sama dengan komposisi eutektoid 

dinamakan baja eutektoid, yang berkadar karbon kurang dari 

komposisi eutektoid disebut baja hipoeutektoid, dan yang berkadar 

karbon lebih dari komposisi eutektoid disebut baja hipereutektoid. 
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2. Pengelasan 

a. Pengertian dan Klasifikasi Cara Pengelasan 

Pengelasan adalah salah satu cara penyambungan logam atau 

logam paduan dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan 

logam pengisi baik dengan tekanan ataupun tanpa tekanan sehingga 

akan menghasilkan sambungan yang tetap. 

Sampai pada waktu ini banyak sekali cara pengklasifikasian 

yang digunakan dalam pengelasan yang berdasarkan cara kerjanya, 

dalam hal ini pengelasan dibagi menjadi dalam tiga kelas utama 

yaitu  

1) Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan 

dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur 

listrik. 

2) Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan 

dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu  

(Harsono dan Toshie, 1991: 7) 

3) Pematrian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat 

dan disatukan dengan menggunakan paduan logam dimana 

logam memiliki sifat titik cair yang rendah, dan dalam 

penerapannya logam induk tidak ikut mencair. 

Untuk klasifikasi cara pengelasan yang lebih rinci dapat dilihat 

pada tabel 2, mengenai klasifikasi cara pengelasan. 



14 
 

 
 

Dari klasifikasi cara pengelasan tersebut yang paling banyak 

digunakan pada waktu sekarang ini adalah las busur listrik atau 

shield metal arc welding (SMAW) dan las gas atau sering dikenal 

dengan las TIG (Tungsten Inert Gas) dan MIG (Metal Inert Gas). 

 

Tabel 2. Klasifikasi Cara Pengelasan 

 

b. Pengelasan MIG (Metal Inert Gas) 

Las MIG (Metal Inert Gas) termasuk dalam las busur gas 

dengan cara pengelasan di mana gas dihembuskan ke daerah las 

untuk melindungi busur dan logam yang mencair terhadap atmosfir. 
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Pada umumnya gas yang digunakan sebagai pelindung dalam 

pengelasan ini adalah gas helium (He), gas argon (Ar), gas 

karbondioksida (CO2) atau campuran dari gas tersebut (Harsono dan 

Toshie, 1991: 16). 

Las MIG (Metal Inert Gas) adalah proses penyambungan dua 

material logam atau lebih menjadi satu melalui proses pencairan 

setempat dengan elektroda berupa gulungan (rol) yang gerakannya 

diatur oleh motor listrik dan menggunakan gas pelindung yaitu argon 

(Ar) dan helium (He) serta logam yang mencair dari pengaruh 

atmosfir. Untuk memantapkan busur kadang-kadang ditambahkan 

gas O2 antara 2-5% atau CO2 antara 5-20%. 

Dilihat dari keefektifan penggunaan las ini banyak 

menguntungkan dalam penggunaannya, hal ini karena sifat-sifatnya 

bagus, misalnya : 

1) Tidak menghasilkan slag layaknya terjadi pada pengelasan 

las busur listrik. 

2) Konsentrasi busur tinggi mengakibatkan percikan yang 

sedikit, sehingga memudahkan operator pengelasan. 

3) Dapat menggunakan arus tinggi, maka kecepatan pengelasan 

juga semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. 

4) Dapat digunakan untuk semua posisi pengelasan. 
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5) Ketangguhan dan elastisitas, kekedapan udara, ketidakpekaan 

terhadap retak, dan lain sebagainya yang lebih baik dari cara 

pengelasan yang lain.  

Proses pengelasan MIG (Metal Inert Gas) dapat terjadi secara 

semi otomatik atau otomatik. Semi otomatik dimaksudkan 

pengelasan secara manual, sedangkan otomatik adalah pengelasan 

seluruhnya dilaksanakan secara otomatik. Elektroda atau kawat 

pengisi dalam las MIG keluar melalui tangkai dengan gas pelindung 

biasanya diumpankan secara otomatis, sedangkan alat pembakarnya 

digerakkan dengan tangan atau manual, dimana konstruksinya dapat 

dilihat di gambar 2. Pengelasan MIG dipengaruhi oleh polaritas 

listrik dan arus listrik. Dalam las MIG biasanya digunakan listrik 

arus searah dengan tegangan tetap sebagai sumber tenaga. Dengan 

sumber tenaga ini biasanya penyemburan terjadi bila polaritasnya 

adalah polaritas balik. Besar arus juga berpengaruh dalam 

pengelasan MIG, bila besar arus melebihi suatu harga tertentu yang 

disebut harga kritik barulah terjadi pemindahan sembur (Harsono 

dan Toshie, 1991: 20). 

Berdasarkan gambar 1, menunjukkan keadaan busur las MIG di 

mana terlihat ujung elektroda yang selalu runcing. Hal inilah yang 

menyebabkan butir-butir logam cair menjadi halus dan 

pemindahannya berlangsung dengan cepat seakan-akan seperti 

disemburkan. 
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Gambar 2. Pemindahan Sembur pada Las MIG 

 

Kawat las yang digunakan biasanya berdiameter antara 1,2 mm 

sampai 1,6 mm. Bentuk kawat elektroda itu sendiri yang dipakai 

secara umum adalah solid wire dan  flux wire, dimana penggunaan 

dua tipe tersebut tergantung pada jenis pengerjaan. Solid wire biasa 

digunakan pada konstruksi ringan sampai sedang dan dioperasikan 

pada ruangan yang relatif tertutup. Flux wire biasa

 

Gambar 3. Mesin Las MIG Semi-Otomatik 
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digunakan pada konstruksi sedang sampai berat dan tempat 

pengelasannya memungkinkan terbuka.  

Elektroda yang dipakai pada pengelasan baja karbon juga 

memiliki spesifikasi sendiri, misal dilihat dari komposisi kimia untuk 

besi karbon dapat di lihat pada tabel 3. Sedangkan untuk sifat 

mekanik untuk elektroda besi karbon dapat di lihat dalam tabel 4. 

Tabel 3. Komposisi Kimia untuk Elektroda Karbon Steel. 

 

Dalam penelitian ini pemilihan elektroda juga merupakan 

penentu faktor dalam mempengaruhi kualitas hasil lasan dan struktur 

mikro dari sambungan baja itu sendiri, berdasarkan tabel 3 dan tabel 

4 dapat memberikan acuan kepada peneliti dalam pemilihan 

elektroda yang tepat untuk digunakan dalam proses pengelasan baja 

ST-60 dalam penelitian ini. 
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Tabel 4. Sifat Mekanik untuk Elektroda Besi Karbon 

 

c. Metalurgi Las 

Pada umumnya struktur mikro dari baja tergantung dari 

kecepatan pendinginannya dari suhu daerah austenit sampai ke suhu 

kamar. Karena perubahan struktur ini maka dengan sendirinya sifat-

sifat mekanik yang dimiliki juga berubah. Hubungan antara 

pendinginan dan struktur mikro yang terbentuk biasanya 

digambarkan dengan diagram CCT (Continuous Cooling 

Transformation) bisa dilihat pada gambar 3, contoh diagram CCT. 
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Gambar 4. Diagram Pendinginan Kontinu atau Diagram CCT (Rianto, 

2010:2) 

 

Struktur mikro daerah lasan terdiri dari tiga bagian yaitu, daerah 

logam las, daerah pengaruh panas atau heat affected zone (HAZ) dan 

logam induk yang tak terpengaruh panas. 
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1) Daerah logam las 

Daerah logam las adalah daerah endapan las (weld 

deposit) dari logam yang pada waktu pengelasan mencair dan 

kemudian membeku. Endapan las (weld deposit) berasal dari 

logam pengisi (filler metal). Komposisi logam las terdiri dari 

komponen logam induk dan bahan tambah dari elektroda. 

Maka kemungkinan besar terjadi pemisahan komponen yang 

menyebabkan terjadinya struktur yang tidak homogen, 

ketidakhomogennya struktur akan menimbulkan struktur ferit 

kasar dan bainit atas yang menurunkan ketangguhan logam 

las. Pada daerah ini struktur mikro yang terjadi adalah 

struktur cor. Struktur mikro di logam las dicirikan dengan 

adanya struktur berbutir panjang. 

 

Gambar 5. Arah Pembekuan dari Logam Las 

(Wiryosumarto,2000: 57) 

Dari gambar 4 diatas ditunjukkan secara skematik 

proses pertumbuhan dari kristal-kristal logam las yang pilar. 

Titik A dari gambar adalah titik mula dari struktur pilar yang 

terletak dari logam induk. Titik ini tumbuh menjadi garis 

lebur dengan arah sama dengan sumber panas. Pada garis 
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lebur ini sebagian dari logam dasar ikut mencair selama 

proses pembekuan logam las tumbuh pada butir-butir logam 

induk dengan sumbu kristal yang sama. 

Penambahan unsur paduan pada logam las 

menyebabkan struktur mikro cenderung berbentuk bainit 

dengan sedikit ferit batas butir, kedua struktur mikro tersebut 

juga datap terbentuk jika ukuran butir austenitnya besar. 

Lamanya waktu pendinginan dalam suatu daerah temperatur 

tertentu dari suatu siklus termal las sangat mempengaruhi 

kualitas sambungan las hal tersebut dipengaruhi oleh batas 

butir ferit. 

Struktur mikro logam las biasanya kombinasi dari 

struktur mikro dibawah ini: 

a) Batas butir ferit, terbentuk pertama kali pada 

transformasi austenit-ferit biasanya terbentuk sepanjang 

batas austenit pada suhu 1000-650
0
C.  

b) Ferit Widmanstatten atau ferrite with aligned second 

phase, struktur mikro ini terbentuk pada suhu 750-650
0
C 

di sepanjang batas butir austenit, ukurannya besar dan 

pertumbuhannya cepat sehingga memenuhi permukaan 

butirnya.  

c) Ferit acicular, berbentuk intragranular dengan ukuran 

yang kecil dan mempunyai orientasi arah yang acak. 

Biasanya ferit acicular ini terbentuk sekitar suhu 650
0
C 

dan mempunyai ketangguhan paling tinggi dibandingkan 

struktur mikro yang lain.  

d) Bainit, merupakan ferit yang tumbuh dari batas butir 
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austenit dan terbentuk pada suhu 400-500
0
C. Bainit 

mempunyai kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan 

ferit, tetapi lebih rendah dibanding martensit.  
 

e) Martensit akan terbentuk, jika proses pengelasan dengan 

pendinginan sangat cepat, struktur ini mempunyai sifat 

sangat keras dan getas sehingga ketangguhannya rendah.  

 

Gambar 6. Struktur mikro AF atau 

ferit batas butir (Rianto, 2010) 

 
 

Gambar 7. Struktur mikro ferit 

Windmanstatten 

 

Gambar 8. Struktur Mikro Martensit Gambar 9. Ferit dan Perlit 

 

Gambar 10. Struktur Mikro Bainit Gambar 11. Daerah Columnar  

 

 



24 
 

 
 

2) Heat Affected Zone (HAZ) 

Daerah pengaruh panas atau heat affected zone (HAZ) 

adalah logam dasar yang bersebelahan dengan logam las 

yang selama proses pengelasan mengalami siklus termal 

pemanasan dan pendinginan cepat sehingga daerah ini yang 

paling kritis dari sambungan las. Secara visual daerah yang 

dekat dengan garis lebur las maka susunan struktur logamnya 

semakin kasar. 

Pada daerah HAZ terdapat tiga titik yang berbeda, titik 

1 dan 2 menunjukkan temperatur pemanasan mencapai 

daerah berfasa austenit dan ini disebut dengan transformasi 

menyeluruh yang artinya struktur mikro baja mula-mula 

ferit+perlit kemudian bertransformasi menjadi austenit 100%. 

Titik 3 menunjukkan temperatur pemanasan, daerah itu 

mencapai daerah berfasa ferit dan austenit dan ini yang 

disebut transformasi sebagian yang artinya struktur mikro 

baja mula-mula ferit+perlit berubah menjadi ferit dan 

austenit. 

3) Logam Induk 

Logam induk adalah bagian logam dasar di mana panas dan 

suhu pengelasan tidak menyebabkan terjadinya perubahan-

perubahan struktur dan sifat. Disamping ketiga pembagian 
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utama tersebut masih ada satu daerah pengaruh panas, yang 

disebut batas las (Wiryosumarto, 2000: 36). 

 

 

Gambar 12. Transformasi Fasa Pada Logam Hasil Pengelasan 

(Sonawan, 2004) 

 

Gambar 13. Perubahan sifat fisis pada sambungan las cair (Malau, 2003) 

3. Uji Kekerasan Vickers 

Kekerasan suatu material menyatakan kemampuan material tersebut 

untuk menahan deformasi plastis. Dalam artinya sendiri kekerasan yaitu 

Batas Las 

Daerah Las 

HA

Daerah 
logam induk 
Tak 
terpengaruh 

Butir panjang di daerah las 

Jaringan kasar di HAZ 

Jaringan 
halus di HAZ 

Jaringan 
kerja dingin 
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sebagai ketahanan bahan terhadap tekanan atau penetrasi pada 

permukaan material itu sendiri. Dalam uji kekerasan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji kekerasan micro vickers. 

Pengujian kekerasan dengan metode vickers bertujuan mendapatkan 

nilai kekerasan suatu material, perbedaan pengujian kekerasan secara 

vickers dengan pengujian kekerasan yang lain seperti rockwell dan 

brinnel yaitu penggunaan media penumbuk berupa piramida intan yang 

dasarnya berbentuk bujur sangkar dapat dilihat pada gambar 13. Besar 

sudut antar bujur sangkar dari piramida untuk sisi yang saling 

berhadapan adalah 136°. 

 

P 
 

alat uji vickers 1360 
 

specimen 
 

d 
 

 

 
Gambar 14. Skema pengujian vickers dan tipe-tipe lekukan piramida intan 

 

 Penamaan dari pengujian ini juga memiliki nama lain, karena 

bentuk dari penumbuknya berupa piramida, maka pengujian ini sering 

dinamakan uji kekerasan piramida intan.  Angka kekerasan vickers (HV) 

didefinisikan sebagai hasil bagi (koefisien) dari beban uji (F) dalam 
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newton yang dikalikan dengan angka faktor 0,102 dan luas permukaan 

bekas luka tekan (injakan) bola baja (A) dalam milimeter persegi. Secara 

matematis dan setelah disederhanakan, HV sama dengan 1,854 dikalikan 

beban uji (F) dibagi dengan diagonal intan yang dikuadratkan. Beban 

yang biasanya digunakan pada pengujian ini berkisar antara 1 kg sampai 

120 kg, tergantung pada kekerasan logam yang akan di uji. Dalam 

Praktiknya, pengujian Vickers biasa dinyatakan dalam (contoh ) : HV 30 

hal ini berarti bahwa kekerasan Vickers hasil pengujian dengan beban uji 

(F) sebesar 30 N per 0,102 dan lama pembebanan 15 detik. Contoh lain 

misalnya HV 30 / 30 hal ini berarti bahwa kekerasan Vickers hasil 

pengujian dengan beban uji (F) sebesar 30 N per 0,102 dan lama 

pembebanan 30 detik. 

Secara matematis rumus untuk uji vickers ditentukan dari persamaan 

sebagai berikut: 

VHN � 
2P sin��/ 2� 1.854P 

(1) 
 

  �   
 

 

L2
 

 

L2
 

 

     
 

       
 

Kelebihan dari pengujian vickers adalah skala kekerasan yang 

kontinu dan rentang luas, dari material yang sangat lunak hingga yang 

sangat keras, karena identor atau penumbuk yang digunakan terbuat dari 

intan yang sangat keras. Begitu juga ketebalan benda atau material tidak 

terikat harus tebal, bahkan material yang tipis juga dapat diuji. Maka dari 

itu dalam penelitian ini memilih pengujian vickers dalam meneliti tingkat 

kekerasan hasil sambungan lasan. 
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4. Pengujian Struktur Mikro 

Struktur mikro adalah gambaran dari kumpulan fasa-fasa dengan 

skala atau ukuran sangat kecil yang dapat diamati melalui teknik 

metalografi. Struktur mikro ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, 

tetapi harus menggunakan alat pengamat struktur mikro yaitu dengan 

mikroskop yang memiliki koefisien pembesaran dan metode kerja yang 

bervariasi. Sebelum dilihat dengan mikroskop, permukaan logam harus 

dibersihkan terlebih dahulu atau proses peghalusan dan pengetsaan. 

Setiap logam memiliki struktur mikro yang berbeda-beda, hal ini 

akan mempengaruhi dari sifat-sifat fisik atau mekanik dari logam itu 

sendiri. Adapun tujuan dari pengujian struktur mikro itu sendiri adalah: 

a. Untuk mempelajari dan mengetahui struktur yang terkandung 

dalam baja akibat perlakuan panas yang diberikan. 

b. Untuk menggambarkan sifat-sifat logam berdasarkan bentuk 

struktur mikronya. 

c. Mengetahui hubungan antar struktur dan sifat-sifat baja serta 

cacat pada spesimen.  

5. Perlakuan Panas (Heat Treatmen) 

Perlakuan panas atau heat treatment memiliki tujuan untuk 

meningkatkan keuletan, menghilangkan tegangan internal, menghaluskan 

ukuran butir kristal dan meningkatkan kekerasan atau tegangan tarik 

logam. Secara definisi sendiri perlakuan panas adalah suatu proses 
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pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk 

mengubah sifat-sifat fisis logam tersebut (Djaprie,1989: 135). 

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi perlakuan 

panas diantaranya adalah, suhu pemanasan, waktu yang diperlukan pada 

suhu pemanasan atau temperatur penahanan, waktu pendinginan dan 

lingkungan atmosfir. Proses pendinginan akan mempengaruhi terjadinya 

perubahan struktur mikro dalam baja, dalam hal ini maka kecepatan 

pendinginan dan batas temperatur pendinginan sangat menentukan. 

a. Quenching 

Proses quenching adalah pemanasan baja pada suhu 

pengerasan (hardening) kemudian didinginkan secara cepat dengan 

kecepatan kritis pada media pendingin yang sudah disiapkan, tujuan 

dari perlakuan ini yaitu untuk menghasilkan sifat baja yang keras. 

Pada proses quenching ini berjalan secara cepat sehingga mencegah 

adanya proses pertumbuhan butir. 

Laju quenching tergantung pada beberapa faktor yaitu 

medium, panas spesifik, panas pada penguapan, konduktifitas termal, 

viskositas, dan agritasi (aliran media pendingin).  

Perubahan struktur baja dari perlit+ferit menjadi austenit akan 

membentuk baja menjadi keras, baja karbon yang dipanaskan hingga 

mencapai suhu austenit kemudian didinginkan secara cepat akan 

terbentuk struktur martesit yang memiliki nilai kekerasan lebih 
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tinggi dari struktur perlit maupun ferit, karena dalam martesit 

terdapat suatu struktur yang sangat halus seperti jarum. 

Dalam proses perlakuan panas, yang terpenting ialah laju 

pemanasan. Pemanasan yang dilakukan terlalu cepat, maka bagian 

luar akan jauh lebih panas dari bagian dalam sehingga dari hal 

tersebut tidak dapat diperoleh struktur yang merata, karena 

pergerakan panas merambat dari luar kedalam dengan kecepatan 

tertentu. Proses distorsi atau penanggulangan retak dilakukan jika 

benda memiliki struktur yang tidak teratur dengan cara benda harus 

dipanaskan perlahan-lahan. Semakin besar potongan benda, semakin 

lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang merata 

(Suseno, 2006). 

 

b. Tempering 

Perlakuan untuk menghilangkan tegangan dalam dan menguatkan 

baja dari kerapuhan disebut dengan memudakan (tempering). Tempering 

didefinisikan sebagai proses pemanasan logam setelah dikeraskan pada 

temperatur tempering (di bawah suhu kritis), yang dilanjutkan dengan 

proses pendinginan (Koswara, 1999:134). 

Baja yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok untuk 

digunakan, melalui proses tempering kekerasan dan kerapuhan dapat 

diturunkan sampai memenuhi persyaratan penggunaan. Kekerasan 

turun, kekuatan tarik akan turun pula sedang keuletan dan ketangguhan 

baja akan meningkat. Meskipun proses ini menghasilkan baja yang 
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lebih lunak, proses ini berbeda dengan proses anil (annealing) karena di 

sini sifat-sifat fisis dapat dikendalikan dengan cermat (Amstead, 1997 : 

148). 

Pada suhu 200˚C sampai 300˚C laju difusi lambat hanya sebagian 

kecil karbon dibebaskan, hasilnya sebagian struktur tetap keras tetapi mulai 

kehilangan kerapuhannya. Di antara suhu 500˚C dan 600˚C difusi 

berlangsung lebih cepat, dan atom karbon yang berdifusi di antara atom 

besi dapat membentuk sementit. 

Perubahan sifat mekanis akibat temper martensit baja karbon 

0,452 %C. Prosesnya adalah memanaskan kembali berkisar antara suhu 

150˚C – 650˚C dan didinginkan secara perlahan-lahan terganutng sifat 

akhir baja tersebut, menurut tujuannya proses tempering dibedakan 

sebagai berikut : 

1) Tempering pada suhu rendah ( 150˚ – 300˚C ) 

Tempering ini hanya untuk mengurangi tegangan-tegangan 

kerut dan kerapuhan dari baja, biasanya untuk alat-alat potong, 

mata bor dan sebagainya. 

2) Tempering pada suhu menengah ( 300˚ - 550˚C )  

Tempering pada suhu sedang bertujuan untuk menambah 

keuletan dan kekerasannya sedikit berkurang. Proses ini 

digunakan pada alat-alat kerja yang mengalami beban berat, 

misalnya palu, pahat, pegas.  

3) Tempering pada suhu tinggi ( 550˚ - 650˚C )  

Tempering suhu tinggi bertujuan memberikan daya 

keuletan yang besar dan sekaligus kekerasannya menjadi agak 
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rendah misalnya pada roda gigi, poros batang pengggerak dan 

sebagainya. Suhu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

600
0
C pada proses tempering dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuletan spesimen yang maksimal. 

 

B. Kajian Penelitian yang  Relevan 

Berbagai penelitian tentang pengaruh perlakuan panas terhadap kekuatan 

hasil pengelasan pada baja telah banyak dibuat dalam penelitian terdahulu. 

Adapun penelitian tersebut adalah: 

Suseno (2006: 74) dengan judul penelitian Pengaruh Perlakusn Panas 

Quenching dan Tempering Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Baja AISI 4140, 

menyatakan bahwa “perlakuan proses quenching dan tempering sangat 

berpengaruh terhadap sifat fisis dan mekanis baja AISI 4140 yang ditinjau 

dari kekuatan tarik, kekuatan luluh, perpanjangan, reduksi penampang, 

bentuk penampang patah, struktur mikro dan kekerasannya. Kekuatan tarik 

dan kekerasan mengalami peningkatan ketika spesimen di quenching pada 

suhu 850°C”. 

Rianto (2013: 7) dengan judul penelitian Pengaruh Temperatur 

Quenching Terhadap Kekerasan dan Ketangguhan Hasil Pengelasan Baja 

Keylos 50, menyatakan bahwa “Hasil uji ketangguhan impak menunjukkan 

terjadi peningkatan ketangguhan antara logam sebelum dilakukan pengelasan 

dengan logam yang telah dilakukan pengelasan”. 
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Erizal (2015: 6) dengan judul penelitian Analisa Struktur Mikro pada 

Daerah Las dan HAZ Hasil Pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 

pada Baja Karbon Medium dan Quenching Air Laut, menyatakan bahwa 

“Pengaruh media pendingin menggunakan air laut terhadap sifat fisik baja 

karbon medium dapat diketahui melalui hasil uji metalografi/uji mikro bahwa 

pada spesimen yang dilakukan quenching pada daerah logam HAZ tampak 

jelas batas butir ferit dan martensitnya dan pada daerah logam las tampak ferit 

dan martensitnya dominan, hal ini disebabkan karena media pendingin air laut 

memiliki sifat mendinginkan yang teratur dan cepat sehingga mengakibatkan 

ikatannya menjadi keras karena pada permukaan benda kerja tersebut akan 

meningkatkan zat arang”. 

Effendi (2004: 11) dengan judul penelitian Studi Pengaruh Heat Input 

Terhadap Ketangguhan Impact Las SMAW Posisi Vertikal Baja ST-60 

Temper, menyatakan bahwa “Nilai kekerasan baja terjadi penurunan dan 

kenaikan kekerasan dikarenakan pada daerah tersebut adanya perbedaan 

komposisi kimia logam las (baja lunak) dan logam induk (baja sedang) karena 

martensit timbul jika %C lebih dari 0.3%, dengan semakin banyak heat input 

maka HAZ akan semakin melebar, kekerasannya akan menjadi naik seiring 

dengan besarnya masukan panas dan laju pendinginan. 

Chennaiah (2016: 54) dengan judul penelitian Influence of Heat Input 

and PWHT on the Microstructure and Mechanical Properties in Dissimilar 

(IS 2062-EN8) Welded Joints, menyatakan bahwa unsur paduan dalam 

material IS 2062 tidak ada perubahan sifat fisik secara drastis tetapi terjadi 
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perubahan pada sifat mekanik karena mendapat pengaruh oleh jenis bahan 

tambah pada pengelasan, heat input, dan preheating setelah pemanasan atau 

pengelasan. 

Dari beberapa penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

proses perlaukan panas hasil lasan, penentuan temperatur optimal quenching 

dan tempering secara tepat dan optimal sangatlah penting dalam pelaksanaan 

penyambungan plat baja dengan pengelasan MIG agar didapatkan kualitas 

sambungan yang baik dan memiliki daya kekerasan dan struktur mikro yang 

bagus, karena pengaruh quenching dan tempering terhadap hasil lasan 

memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kualitas uji kekerasan 

dan struktur mikro sambungan lasan dan belum ada standar baku temperatur 

yang dianjurkan untuk proses perlakuan panas ini. Sehingga hasil penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui temperatur quenching dan tempering ideal 

yang dapat digunakan untuk perlakuan panas pasca pengelasan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Proses perlakuan panas atau heat treatment pasca pengelasan yang 

dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya, selama ini belum ada yang 

menganalisis pengaruh quenching dan tempering terhadap hasil sambungan 

las baja terhadap kekerasan dan struktur mikro sambungan lasan 

menggunakan mesin las MIG maka dalam menindaklanjuti hal tersebut, 

peneliti mempunyai gagasan dan pendapat perlu adanya penelitian yang 

membahas tentang pengaruh quenching dan tempering dalam proses 
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pengelasan baja sebagai tindak lanjut dari penentuan perlakuan quenching 

dan tempering pada proses penyambungan baja menggunakan las MIG agar 

diperoleh hasil nilai kekerasan dan struktur mikro yang baik. 

Dalam menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan memenuhi standar 

yang baik perlu dilakukan penelitian dan pengujian, salah satunya adalah 

pengujian kekerasan vickers di laboratorium uji bahan, yang dimulai 

pembuatan spesimen, proses pengelasan, proses perlakuan panas, dan 

pengujian. Proses perlakuan panas akan merubah sifat-sifat mekanik baja, 

hasil dari pengujian kekerasan vickers akan diperoleh penghitungan kekuatan 

bahan terhadap daya luas penampang yang menerima pembebanan. Dalam 

penelitian ini peneliti membahas mengenai pembebanan kekerasan secara 

vickers terhadap sambungan las plat baja akibat proses perlakuan panas 

quenching dan tempering. Adapun yang didapat dari hasil uji kekerasan yautu 

berupa nilai kekerasan dari material baja yang telah dilas lalu diberi perlakuan 

panas quenching dan tempering. Pada penelitian ini baja yang digunakan 

adalah baja ST-60 dengan tingkat kandungan karbon kategori sedang, 

berdasarkan kadar karbonnya maka suhu pengerasan terletak pada suhu 

±850°C, pencapaian suhu tersebut yaitu dengan proses pengelasan 

menggunakan mesin las MIG. Baja yang telah mengalami pemanasan hingga 

temperatur pengerasan lalu didinginkan secara kejut atau quenching di dalam 

air maka austenit berubah menjadi martensit. 

Suhu pemanasan tempering untuk baja bukan paduan rendah antara suhu 

200°C sampai 550°C atau merupakan tingkatan tempering sedang, dilakukan 
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agar mendapatkan keuletan yang baik dan baja menjadi lebih lunak. 

Temperatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 550°C.  

Pengujian struktur mikro juga dilakukan dalam penelitian ini dengan 

maksud untuk mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanik dari material yang 

telah dilakukan pengelasan dan perlakuan panas quenching dan tempering. 

Struktur austenit yang diperoleh selama proses pengelasan akan didinginkan 

secara cepat atau quenching untuk memperoleh struktur martensit. Dengan 

tingkat kekerasan dari struktur martensit hasil sambungan las akan menjadi 

sangat keras, untuk menurunkan tingkat kekerasan dan mendapatkan keuletan 

sambungan las yang baik maka dilakukan proses tempering. Langkah dari 

pengujian struktur mikro meliputi penghalusan permukaan dengan proses 

machining dan pengamplasan, pemolesan dengan pasta atau alumina dengan 

tujuan menghilangkan goresan yang masih tersisa, lalu di etsa menggunakan 

nital 2,5%, dan proses pengujian dengan mikroskop optik di Laboratorium 

Uji Bahan. 

Melalui penelitian pengaruh quenching dan tempering terhadap 

kekerasan dan struktur mikro sambungan las logam las plat baja ST-60 

dengan pengelasan MIG ini akan didapat pembahasan tentang temperatur 

quenching dan tempering dalam melaksanakan perlakuan panas benda kerja 

hasil lasan sehingga diperoleh kekerasan dan struktur mikro yang baik. Hasil 

analisis uji kekerasan dan struktur mikro sambungan lasan dengan las MIG 

pasca mendapat perlakuan panas quench dan tempering juga dapat digunakan 
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sebagai pengetahuan dalam melakukan perlakuan panas pada benda kerja 

hasil lasan agar mendapatkan kekerasan dan struktur mikro yang bagus. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Ada pengaruh quenching dan tempering terhadap struktur mikro 

sambungan logam las plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG 

(Metal Inert Gas) 

2. Ada pengaruh quenching dan tempering terhadap kekerasan 

sambungan logam las plat baja ST-60 dengan pengelasan MIG 

(Metal Inert Gas) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal yaitu: 

1. Dalam proses perlakuan panas baja ST-60 setelah dilakukan proses 

penyambungan menggunakan pengelasan MIG, memiliki struktur mikro 

yang bervariasi, pada raw material terdapat unsur perlit dan ferit, pada 

spesimen pengelasan tanpa perlakuan bagian base metal terdapat 

kandungan perlit dan ferit, daerah HAZ terdapat bainit dan grain 

boundary ferit, untuk daerah logam las terdapat ferit windsmataten. Pada 

spesimen quenching dan tempering untuk daerah base metal terdapat 

martensit, daerah HAZ muncul accicular ferit, pada logam las banyak 

terdapat acicular ferit. 

2. Pada spesimen hasil las tanpa perlakuan mengalami peningkatan nilai 

kekerasan sebesar 10,9% pada daerah logam las, sebesar 44,5% pada 

daerah HAZ, dan 19,9% pada daerah logam induk. Sedangkan untuk 

spesimen dengan perlakuan quenching dan tempering mengalami 

kenaikan kekerasan sebesar, 31,1% pada daerah logam las, 52,5% pada 

daerah HAZ, dan 20,3% pada daerah logam induk. Peningkatan nilai 

kekerasan dibandingkan dengan nilai kekerasan raw material yaitu 

sebesar 196,67 kg/mm². 
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3. Pengaruh perlakuan panas quenching dan tempering benda setelah dilas 

MIG terhadap struktur mikro baja ST-60 dapat diketahui bahwa spesimen 

yang mengalami perlakuan pada daerah HAZ tampak jelas butir 

martensitnya, lalu pada daerah logam las terdapat acicular ferrite yang 

dominan hal tersebut disebabkan pendinginan cepat yang menjadikan 

sifat yang keras, lalu proses penemperan untuk mengurangi tingkat 

kerapuhan, sehingga baja tetap layak digunakan. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian tentang 

pengaruh perlakuan panas quenching dan tempering terhadap kekerasan dan 

struktur mikro sambungan logam las plat baja ST-60 menggunakan las MIG 

adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan untuk mendapatkan nilai kekerasan benda yang tinggi dalam 

melakukan perlakuan panas setelah pengelasan terutama quenching 

menggunakan temperatur air 5°C-10°C sangat baik digunakan. 

2. Tujuan perlakuan panas setelah pengelasan dapat dicapai dengan 

memperhatikan kadar karbon dan unsur lainnya dari bahan yang akan 

diberi perlakuan. 

3. Dimensi spesimen disesuaikan dengan alat uji yang akan dipakai agar 

tidak terjadi pembuangan bahan yang terlalu banyak. Saat proses 

pencelupan material gunakan wadah penampung air dengan ukuran yang 

cukup untuk menampung spesimen dicelupkan secara menggantung dan 

vertikal.  
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4. Perlu dilakukan riset lanjutan menggunakan media pendingin yang lebih 

bervariasi untuk mengetahui perbandingan kualitas dan efektifitas antara 

pendingin air dan lainnya. 
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