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ABSTRAK  
 

 
Joko Santoso, 2006. TM, FT, UNNES “ Pengaruh arus Pengelasan Terhadap 
Kekuatan Tarik dan Ketangguhan  Las SMAW dengan Elektroda E7018”. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus pengelasan 
terhadap kekuatan tarik, ketangguhan, kekerasan dan struktur mikro las SMAW 
dengan elektroda E7018. Penelitian ini menggunakan bahan baja paduan rendah 
yang mengandung kadar C = 0,098 %, Si = 0,228 %, Mn = 1,489 %, S = 0,007 %, 
P=0,014 %, Ni = 0,151 %, Nb = 0,06, Cr=0,085%, V=0,05%, W=0,05 %, 
Ti=0,01%. Bahan diberi perlakuan pengelasan dengan variasi arus 100 Amper, 
130 Amper dan 160 Amper dengan menggunakan las SMAW DC polaritas 
terbalik dengan elektroda E7018 diameter 3,2 mm. DC polaritas terbalik yaitu 
pemegang elektroda dihubungkan dengan kutub positif dan logam induk 
dihubungkan dengan kutub negatif. Jenis kampuh yang digunakan adalah kampuh 
V dengan sudut 700. Spesimen dilakukan pengujian tarik, ketangguhan, kekerasan 
dan foto mikro. 

Kekuatan tarik sambungan las tertinggi terjadi pada kelompok spesimen 
160 Amper yaitu sebesar 684,7 MPa yang mengalami kenaikan sebesar 44,8 MPa 
atau sebesar 6,54 % dari raw materials. Kekuatan luluh tertinggi terjadi pada 
variasi arus 160 Amper yaitu 553,1 MPa yang menglami kenaikan sebesar 48,9 
MPa atau sebesar 8,84 %dari raw materials. Kekuatan tarik tertinggi untuk daerah 
lasan terjadi pada kelompok spesimen 100 Amper yaitu 688,9 MPa yang 
mengalami kenaikan sebesar 19,1 MPa atau sebesar 2,77 % dari kelompok 
spesimen 130 Amper dan sebesar 33,7 MPa atau sebesar 4,89 % dari arus 160 
Amper.  Ketangguhan pada daerah las tertinggi pada kelompok spesimen arus 100 
Amper yaitu sebesar 1,809 Joule/mm2, hal ini mengalami kenaikan 43,17 % dari 
raw materials. Kelompok arus 130 Amper dan 160 Amper mengalami kenaikan 
terhadap raw materials yaitu masing-masing sebesar 37,55 % dan 32,05%. 
Tingkat kekerasan tertinggi terjadi pada daerah HAZ sebesar 274 kg/mm2 dari 
variasi arus 130 Amper, hal ini terlihat pada struktur mikronya terihat lebih 
lembut dibandingkan variasi arus pengelasan yang lain. Sesuai hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa dengan variasi arus pengelasan terjadi perubahan 
struktur akibat pendinginan sehingga berpengaruh terhadap kekuatan bahan yaitu 
terjadi peningkatan terhadap raw materials.  
 
 
Kata kunci adalah arus, SMAW, kekuatan tarik, ketangguhan, E7018. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Pengembangan teknologi di bidang konstruksi yang semakin maju 

tidak dapat dipisahkan dari pengelasan karena mempunyai peranan penting 

dalam rekayasa dan reparasi logam. Pembangunan konstruksi dengan logam 

pada masa sekarang ini banyak melibatkan unsur pengelasan khususnya 

bidang rancang bangun karena sambungan las merupakan salah satu 

pembuatan sambungan yang secara teknis memerlukan ketrampilan yang 

tinggi bagi pengelasnya agar diperoleh sambungan dengan kualitas baik. 

Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi sangat luas meliputi 

perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, sarana transportasi, rel, pipa 

saluran dan lain sebagainya. 

Faktor yang mempengaruhi las adalah prosedur pengelasan yaitu suatu 

perencanaan untuk pelaksanaan penelitian yang meliputi cara pembuatan 

konstruksi las yang sesuai rencana dan spesifikasi dengan menentukan semua 

hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut. Faktor produksi pengelasan 

adalah jadwal pembuatan, proses pembuatan, alat dan bahan yang diperlukan, 

urutan pelaksanaan, persiapan pengelasan (meliputi: pemilihan mesin las, 

penunjukan juru las, pemilihan elektroda, penggunaan jenis kampuh) 

(Wiryosumarto, 2000).     

Pengelasan berdasarkan klasifikasi cara kerja dapat dibagi dalam tiga 

kelompok yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan dan pematrian. Pengelasan 

cair adalah suatu cara pengelasan dimana benda yang akan disambung 

dipanaskan sampai mencair dengan sumber energi panas. Cara pengelasan 

yang paling banyak digunakan adalah pengelasan cair dengan busur (las busur 

listrik) dan gas. Jenis dari las busur listrik ada 4 yaitu las busur dengan 

elektroda terbungkus, las busur gas (TIG, MIG, las busur CO2), las busur 

tanpa gas, las busur rendam. Jenis dari las busur elektroda terbungkus salah 

satunya adalah las SMAW (Shielding Metal Arc Welding). 



Mesin las SMAW menurut arusnya dibedakan menjadi tiga macam 

yaitu mesin las arus searah atau Direct Current (DC), mesin las arus bolak-

balik atau Alternating Current (AC) dan mesin las arus ganda yang 

merupakan mesin las yang dapat digunakan untuk pengelasan dengan arus 

searah (DC) dan pengelasan dengan arus bolak-balik (AC). Mesin Las arus 

DC dapat digunakan dengan dua cara yaitu polaritas lurus dan polaritas 

terbalik. Mesin las DC polaritas lurus (DC-) digunakan bila titik cair bahan 

induk tinggi dan kapasitas besar, untuk pemegang elektrodanya dihubungkan 

dengan kutub negatif dan logam induk dihubungkan dengan kutub positif, 

sedangkan untuk mesin las DC polaritas terbalik (DC+) digunakan bila titik 

cair bahan induk rendah dan kapasitas kecil, untuk pemegang elektrodanya 

dihubungkan dengan kutub positif dan logam induk dihubungkan dengan 

kutub negatif. 

Pilihan ketika menggunakan DC polaritas negatif atau positif adalah 

terutama ditentukan elektroda yang digunakan. Beberapa elektroda SMAW 

didisain untuk digunakan hanya DC- atau DC+. Elektroda lain dapat 

menggunakan keduanya DC- dan DC+. Elektroda E7018 dapat digunakan 

pada DC polaritas terbalik (DC+). Pengelasan ini menggunakan elektroda 

E7018 dengan diameter 3,2 mm, maka arus yang digunakan berkisar antara 

115-165 Amper. Dengan interval arus tersebut, pengelasan yang dihasilkan 

akan berbeda-beda (Soetardjo, 1997). 

Tidak semua logam memiliki sifat mampu las yang baik. Bahan yang 

mempunyai sifat mampu las yang baik diantaranya adalah baja paduan rendah.   

Baja ini dapat dilas dengan las busur elektroda terbungkus, las busur rendam 

dan las MIG (las logam gas mulia). Baja paduan rendah biasa digunakan untuk 

pelat-pelat tipis dan konstruksi umum (Wiryosumarto, 2000). 

 Penyetelan kuat arus pengelasan akan mempengaruhi hasil las. Bila 

arus yang diguanakan terlalu rendah akan menyebabkan sukarnya penyalaan 

busur listrik. Busur listrik yang terjadi menjadi tidak stabil.  Panas yang terjadi 

tidak cukup untuk melelehkan elektroda dan bahan dasar sehingga hasilnya 

merupakan rigi-rigi las yang kecil dan tidak rata serta penembusan kurang 



dalam. Sebaliknya bila arus terlalu tinggi maka elektroda akan mencair terlalu 

cepat dan akan menghasilkan permukaan las yang lebih lebar dan penembusan 

yang dalam sehingga menghasilkan kekuatan tarik yang rendah dan 

menambah kerapuhan dari hasil pengelasan (Arifin, 1997).   

Kekuatan hasil lasan dipengaruhi oleh tegangan busur, besar arus, 

kecepatan pengelasan, besarnya penembusan dan polaritas listrik. Penentuan 

besarnya arus dalam penyambungan logam menggunakan las busur 

mempengaruhi efisiensi pekerjaan dan bahan las. Penentuan besar arus dalam 

pengelasan ini mengambil 100 A, 130 A dan 160 A. Pengambilan 100 A 

dimaksudkan sebagai pembanding dengan interval arus diatas.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil 

judul : “ Pengaruh Arus Pengelasan Terhadap Kekuatan Tarik dan 

Ketangguhan Las SMAW Dengan Elektroda E7018.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan bahan baja paduan rendah yang diberi 

perlakuan pengelasan dengan variasi arus 100 Amper, 130 Amper dan 160 

Amper dengan menggunakan las SMAW DC polaritas terbalik dengan 

elektroda E7018 diameter 3,2 mm. Jenis kampuh yang digunakan adalah 

kampuh V dengan sudut 700. Spesimen  diuji tarik, ketangguhan, foto mikro 

dan uji kekerasan. 

  

C. Permasalahan 

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul 

adalah: 

a. Apakah ada pengaruh arus pengelasan terhadap kualitas kekuatan tarik 

baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018?  

b. Apakah ada pengaruh arus pengelasan terhadap kekuatan tarik daerah las 

baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018? 

c. Apakah ada pengaruh arus pengelasan terhadap ketangguhan baja paduan 

rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018? 



d. Apakah ada pengaruh arus pengelasan terhadap struktur mikro baja paduan 

rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018? 

e. Apakah ada pengaruh arus pengelasan terhadap kekerasan baja paduan 

rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh arus pengelasan terhadap kualitas 

kekuatan tarik baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan 

elektroda E7018.  

b. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh arus pengelasan terhadap 

kekuatan tarik lasan baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan 

elektroda E7018. 

c. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh arus pengelasan terhadap 

ketangguhan baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda 

E7018. 

d.  Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh arus pengelasan terhadap 

struktur mikro baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan 

elektroda E7018. 

e.  Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh arus pengelasan terhadap 

kekerasan baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda 

E7018.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebagai peran nyata dalam pengembangan teknologi khususnya 

pengelasan, maka penulis berharap dapat mengambil manfaat dari penelitian 

ini, diantaranya: 

a. Sebagai literatur pada penelitian yang sejenisnya dalam rangka 

pengembangan teknologi khususnya bidang pengelasan. 



b. Sebagai informasi bagi juru las untuk meningkatkan kualitas hasil 

pengelasan. 

c. Sebagai informasi penting guna meningkatkan pengetahuan bagi peneliti 

dalam bidang pengujian bahan, pengelasan dan bahan teknik. 

 

F. Penegasan Istilah 

Judul dalam penelitian ini memuat beberapa kata, untuk menghindari 

salah pengertian dalam judul ini, maka perlu adanya penegasan istilah untuk 

memperjelas makna dari judul skripsi ini, yaitu: 

a. Arus Pengelasan 

Arus adalah aliran pembawa muatan listrik, simbol yang 

digunakan adalah huruf besar I dalam satuan Amper (http://whatis 

.techtarget.com/definition). Pengelasan adalah penyambungan dua logam 

dan atau logam paduan dengan cara memberikan panas baik di atas atau di 

bawah titik cair logam tersebut baik dengan atau tanpa tekanan serta 

ditambah atau tanpa logam pengisi (Suharto, 1991). Yang dimaksud arus 

pengelasan disini adalah aliran pembawa muatan listrik dari mesin las 

yang digunakan untuk menyambung dua logam dengan mengalirkan panas 

ke logam pengisi atau elektroda.  

b. Kekuatan Tarik las SMAW 

Kekuatan tarik adalah sifat mekanik sebagai beban maksimum 

yang terus-menerus oleh spesimen selama uji tarik dan dipisahkan oleh 

daerah penampang lintang yang asli. Kekuatan tarik disebut juga tegangan 

tarik maksimal bahan (Kenyon, 1984). Las adalah salah satu cara untuk 

menyambung benda padat dengan jalan mencairkannya melalui 

pemanasan (Widharto, 2001). SMAW adalah suatu proses pengelasan 

busur listrik yang mana penggabungan atau perpaduan logam yang 

dihasilkan oleh panas dari busur listrik yang dikeluarkan diantara ujung 

elektroda terbungkus dan permukaan logam dasar yang dilas (Kou, 1987). 

Kekuatan tarik las SMAW adalah tegangan tarik maksimal  spesimen baja 



paduan rendah dari hasil las SMAW dengan variasi arus pengelasan 100 

Amper, 130 Amper, 160 Amper yang diperoleh saat pengujian tarik. 

c. Ketangguhan las SMAW 

Ketangguhan adalah kemampuan bahan dalam menerima beban 

tumbuk yang diukur dengan besarnya energi yang diperlukan untuk 

mematahkan batang uji dengan palu ayun (Kenyon, 1984). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan ketangguhan las SMAW adalah 

kemampuan spesimen baja paduan rendah dari hasil las SMAW dengan 

variasi arus pengelasan 100 Amper, 130 Amper, 160 Amper dalam 

menerima beban tumbuk dan menyerap energi yang diberikan kepadanya 

dari mesin uji ketangguhan impak. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI   

 
 
1. Pengertian Las 

Definisi pengelasan menurut DIN (Deutsche Industrie Norman) 

adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang 

dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair.  Dengan kata lain, las merupakan 

sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi 

panas. 

Mengelas menurut Alip (1989) adalah suatu aktifitas menyambung 

dua bagian benda atau lebih dengan cara memanaskan atau menekan atau 

gabungan dari keduanya sedemikian rupa sehingga menyatu seperti benda 

utuh. Penyambungan bisa dengan atau tanpa bahan tambah (filler metal) yang 

sama atau berbeda titik cair maupun strukturnya.  

  Pengelasan dapat diartikan dengan proses penyambungan dua buah 

logam sampai titik rekristalisasi logam, dengan atau tanpa menggunakan 

bahan tambah dan menggunakan energi panas sebagai pencair bahan yang 

dilas. Pengelasan juga dapat diartikan sebagai ikatan tetap dari benda atau 

logam yang dipanaskan. 

Mengelas bukan hanya memanaskan dua bagian benda sampai 

mencair dan membiarkan membeku kembali, tetapi membuat lasan yang utuh 

dengan cara memberikan bahan tambah atau elektroda pada waktu dipanaskan 

sehingga mempunyai kekuatan seperti yang dikehendaki. Kekuatan 

sambungan las dipengaruhi beberapa faktor antara lain: prosedur pengelasan, 

bahan, elektroda dan jenis kampuh yang digunakan. 

 

2. Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

   Logam induk dalam pengelasan ini mengalami pencairan akibat 

pemanasan dari busur listrik yang timbul antara ujung elektroda dan 

permukaan benda kerja. Busur listrik dibangkitkan dari suatu mesin las. 

Elektroda yang digunakan berupa kawat yang dibungkus pelindung berupa 



fluks. Elektroda ini selama pengelasan akan mengalami pencairan bersama 

dengan logam induk dan membeku bersama menjadi bagian kampuh las. 

Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda 

mencair dan membentuk butir-butir yang terbawa arus busur listrik yang 

terjadi. Bila digunakan arus listrik besar maka butiran logam cair yang 

terbawa menjadi halus dan sebaliknya bila arus kecil maka butirannya menjadi 

besar. 

 Pola pemindahan logam cair sangat mempengaruhi sifat mampu las 

dari logam. Logam mempunyai sifat mampu las yang tinggi bila pemindahan 

terjadi dengan butiran yang halus. Pola pemindahan cairan dipengaruhi oleh 

besar kecilnya arus dan komposisi dari bahan fluks yang digunakan. Bahan 

fluks yang digunakan untuk membungkus elektroda selama pengelasan 

mencair dan membentuk terak yang menutupi logam cair yang terkumpul di 

tempat sambungan dan bekerja sebagai penghalang oksidasi.  

 
Gambar 2-1. Las SMAW (Wiryosumarto, 2000) 

 

3. Elektroda Terbungkus 

Pengelasan dengan menggunakan las busur listrik memerlukan kawat 

las (elektroda) yang terdiri dari satu inti terbuat dari logam yang dilapisi 

lapisan dari campuran kimia. Fungsi dari elektroda sebagai pembangkit dan 

sebagai bahan tambah. 

Elektroda terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang berselaput (fluks) 

dan tidak berselaput yang merupakan pangkal untuk menjepitkan tang las. 



Fungsi dari fluks adalah untuk melindungi logam cair dari lingkungan udara, 

menghasilkan gas pelindung, menstabilkan busur. 

Bahan fluks yang digunakan untuk jenis E7018 adalah serbuk besi dan 

hidrogen rendah. Jenis ini kadang disebut jenis kapur. Jenis ini menghasilkan 

sambungan dengan kadar hidrogen rendah sehingga kepekaan sambungan 

terhadap retak sangat rendah, ketangguhannya sangat memuaskan.  

Hal yang kurang menguntungkan adalah busur listriknya kurang 

mantap, sehingga butiran yang dihasilkan agak besar dibandingkan jenis lain. 

Dalam pelaksanaan pengelasan memerlukan juru las yang sudah 

berpengalaman. Sifat mampu las fluks ini sangat baik maka biasa digunakan 

untuk konstruksi yang memerlukan tingkat pengaman tinggi. 

Spesifikasi elektroda untuk baja karbon berdasarkan jenis dari lapisan 

elektroda (fluks), jenis listrik yang digunakan, posisi pengelasan dan polaritas 

pengelasan terdapat tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 2-1. Spesifikasi Elektroda Terbungkus dari Baja Lunak (Wiryosumarto, 
2000). 

 



 
  

Berdasarkan jenis elektroda dan diameter kawat inti elektroda dapat 

ditentukan arus dalam ampere dari mesin las seperti pada tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2-2. Spesifikasi Arus Menurut Tipe Elektroda dan Diameter dari 
Elektroda (Soetardjo, 1997). 

Diameter Tipe elektroda dan amper yang digunakan 
Mm Inch E 6010 E 6014 E 7018 E 7024 E 7027 E 7028 
2,5 3/32 - 80-125 70-100 70-145 -  - 
3,2 1/8 80-120 110-160 115-165 140-190 125-185 140-190 
4 3/32 120-160 150-210 150-220 180-250 160-240 180-250 
5 3/16 150-200 200-275 200-275 230-305 210-300 230-250 

5,5 7/32 - 260-340 360-430 275-375 250-350 275-365 
6,3 1/4 - 330-415 315-400 335-430 300-420 335-430 
8 5/16  - 90-500 375-470  -  -  - 

 
  

Elektroda adalah bagian  ujung (yang berhubungan dengan benda 

kerja) rangkaian penghantar arus listrik sebagai sumber panas (Alip, 

1989). E7018 adalah suatu jenis elektroda yang mempunyai spesifikasi 

tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan E7018 menurut 

Soedjono, (1994) adalah  

E  :  Elektroda las listrik (E7018 diameter 3,2 mm) 

70  :  Tegangan tarik minimum dari hasil pengelasan (70.000 Psi) atau 

sama dengan 492 MPa. 

1  :  Posisi pengelasan (angka 1 berarti dapat dipakai dalam semua posisi 

pengelasan). 

8  :  Menunjukkan jenis selaput serbuk besi hidrogen rendah dan interval  

arus las yang cocok untuk pengelasan. 

 



 
 

Gambar 2-2. Elektroda terbungkus (Arifin, 1997) 
 
 

4. Besar Arus Listrik  

Besarnya arus pengelasan yang diperlukan tergantung pada diameter 

elektroda, tebal bahan yang dilas, jenis elektroda yang digunakan, geometri 

sambungan, diameter inti elektroda, posisi pengelasan. Daerah las mempunyai 

kapasitas panas tinggi maka diperlukan arus yang tinggi. 

Arus las merupakan parameter las yang langsung mempengaruhi 

penembusan dan kecepatan pencairan logam induk. Makin tinggi arus las 

makin besar penembusan dan kecepatan pencairannya. Besar arus pada 

pengelasan mempengaruhi hasil las bila arus terlalu rendah maka perpindahan 

cairan dari ujung elektroda yang digunakan sangat sulit dan busur listrik yang 

terjadi tidak stabil. Panas yang terjadi tidak cukup untuk melelehkan logam 

dasar, sehingga menghasilkan bentuk rigi-rigi las yang kecil dan tidak rata 

serta penembusan kurang dalam. Jika arus terlalu besar, maka akan 

menghasilkan manik melebar, butiran percikan kecil, penetrasi dalam serta 

peguatan matrik las tinggi.  
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5. Baja Paduan Rendah  

Baja paduan rendah adalah baja paduan yang mempunyai kadar 

karbon sama dengan baja lunak, tetapi ditambah dengan sedikit unsur-unsur 

paduan. Penambahan unsur ini dapat meningkatkan kekuatan baja tanpa 

mengurangi keuletannya. Baja paduan banyak digunakan untuk kapal, 

jembatan, roda kerta api, ketel uap, tangki-tangki dan dalam permesinan. 

Baja paduan rendah dibagi menurut sifatnya yaitu baja tahan suhu 

rendah, baja kuat dan baja tahan panas (Wiryosumarto, 2000).  

a. Baja tahan suhu rendah. Baja  ini mempunyai kekuatan tumbuk yang 

tinggi dan suhu transisi yang renda, karena itu dapat digunakan dalam 

kontruksi untuk suhu yang lebih rendah dari suhu biasa.  

b. Baja kuat. Baja ini dibagi dalam dua kelompok yaitu kekuatan tinggi dan 

kelompok ketangguhan tinggi. Kelompok kekuatan tinggi mempunyai 

sifat mampu las yang baik karena kadar karbonnya rendah. Kelompok ini 

sering digunakan dalam kontruksi las. Kelompok yang kedua mempunyai 

ketangguhan dan sifat mekanik yang sangat baik. Kekuatan tarik untuk 

baja kuat berkisar antara 50 sampai 100 kg/mm2.  

c. Baja tahan panas adalah baja paduan yang tahan terhadap panas, asam dan 

mulur. Baja tahan panas yang terkenal adalah baja paduan jenis Cr-Mo 

yang tahan pada suhu 6000C.  

Pengelasan yang banyak digunakan untuk baja paduan rendah adalah 

las busur elektroda terbungkus, las busur rendam dan las MIG (las logam gas 

mulia). Perubahan struktur daerah las selama pengelasan, karena danya 

pemanasan dan pendinginan yang cepat menyebabkan daerah HAZ menjadi 

keras. Kekerasan yang tertinggi terdapat pada daerah HAZ. 

 
6. Struktur Mikro Daerah Las-lasan 

Daerah las-lasan terdiri dari tiga bagian yaitu: daerah logam las, daerah 

pengaruh panas  atau  heat affected zone disingkat menjadi HAZ dan logam 

induk yang tak terpengaruhi panas. 

 



a. Daerah logam las  

Daerah logam las adalah bagian dari logam yang pada waktu 

pengelasan mencair dan kemudian membeku. Komposisi logam las terdiri 

dari komponen logam induk dan bahan tambah dari elektroda. Karena 

logam las dalam proses pengelasan ini mencair kemudian membeku, 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 (columnar grains). Struktur ini berawal dari logam induk 

dan tumbuh ke arah tengah daerah logam las (Sonawan, 2004). 

 

 
 

                  Gambar 2-3. Arah pembekuan dari logam las (Wiryosumarto, 2000) 

Dari Gambar 2-3 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 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 

macam struktur mikro tersebut juga dapat terbentuk, jika ukuran butir 

austenitnya besar. Waktu pendinginan yang lama akan meningkatkan 

ukuran batas butir ferit, selain itu waktu pendinginan yang lama akan 



menyebabkan terbentuk ferit Widmanstatten. 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 1000-6500C. 

b) Ferit Widmanstatten atau ferrite with aligned second phase, struktur 

mikro ini terbentuk pada suhu 750-6500C 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 6500C dan mempunyai ketangguhan paling tinggi 

dibandingkan struktur mikro yang lain. 

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

terbentuk pada suhu 400-5000C. 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 2-4. Struktur mikro acicular ferrite (AF) dan grain boundary ferrite (GF) 

atau ferit batas butir (Sonawan, 2004) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2-5. Struktur mikro ferit Widmanstatten (ASM, 1989) 

                                                    

Gambar 2-6. Struktur mikro martensit      Gambar 2-7. Struktur mikro ferit dan                       

(Sonawan, 2004)                               perlit (Sonawan, 2004) 

                

              
Gambar 2-8. Struktur mikro bainit    Gambar 2-9. Struktur mikro daerah columnar 

              (ASM, 1989)                                            (ASM, 1989) 

b. Daerah pengaruh panas atau 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. 

 
Gambar 2-10. Transformasi fasa pada logam hasil pengelasan. 

(Sonawan, 2004) 
 

c. 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 utama tersebut masih ada satu 

daerah pengaruh panas, yang disebut batas las (Wiryosumarto, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-11. Perubahan sifat fisis pada sambungan las cair (Malau, 2003) 
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7. Diagram CCT (continuous cooling transformation) 

Pada proses pengelasan, transformasi austenit menjadi ferit merupakan 

tahap yang paling penting karena akan mempengaruhi struktur logam las, hal 

ini disebabkan karena sifat-sifat mekanis material ditentukan pada tahap 

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi austenit menjadi 

ferit adalah masukan panas, komposisi kimia las, kecepatan pendinginan dan 

bentuk sambungan las.  

Struktur mikro dari baja pada umumnya tergantung dari kecepatan 

pendinginannya dari suhu daerah austenit sampai suhu kamar. Karena 

perubahan struktur ini maka dengan sendirinya sifat-sifat mekanik yang 

dimiliki baja juga akan berubah. Hubungan antara kecepatan pendinginan dan 

struktur mikro yang terbentuk biasanya digambarkan dalam diagram yang 

menghubungkan waktu, suhu dan transformasi, diagram tersebut dikenal 

dengan diagram CCT (continuous cooling transformation).  

               

Gambar 2-12. Diagram CCT untuk baja ASTM 4340 (Wiryosumarto,2000) 

Contoh diagram CCT ditunjukkan dalam gambar di atas, dari diagram 

di atas dapat dilihat bahwa bila kecepatan pendinginan naik berarti waktu 

pendinginan dari suhu austenit turun, struktur akhir yang terjadi berubah 

campuran ferit-perlit ke campuran ferit-perlit-bainit-martensit, ferit-bainit-



martensit, kemudian bainit-martensit dan akhirnya pada kecepatan yang tinggi 

sekali struktur akhirnya adalah martensit (Wiryosumarto, 2000). 

 

8. Heat Input 

Pencairan logam induk dan logam pengisi memerlukan energi yang 

cukup. Energi yang dihasilkan dalam operasi pengelasan dihasilkan dari 

bermacam-macam sumber tergantung pada proses pengelasannya. Pada 

pengelasan busur listrik, sumber energi berasal dari listrik yang diubah 

menjadi energi panas. Energi panas ini sebenarnya hasil kolaborasi dari arus 

las, tegangan las dan kecepatan pengelasan. Parameter ketiga yaitu kecepatan 

pengelasan ikut mempengaruhi energi pengelasan karena proses 

pemanasannya tidak diam akan tetapi bergerak dengan kecepatan tertentu. 

Kualitas hasil pengelasan dipengaruhi oleh energi panas yang berarti 

dipengaruhi tiga parameter yaitu arus las, tegangan las dan kecepatan 

pengelasan. Hubungan antara ketiga parameter itu menghasilkan energi 

pengelasan yang sering disebut heat input. Persamaan dari heat input hasil 

dari penggabungan ketiga parameter dapat dituliskan sebagai berikut: 

HI(HeatInput)= 
(v) pengelasanKecepatan 

(I) pengelasan Arus x (E) pengelasanTegangan ……..(2-1) 

Dari persamaan itu dapat dijelaskan beberapa pengertian antara lain, 

jika kita menginginkan masukan panas yang tinggi maka parameter yang 

dapat diukur yaitu arus las dapat diperbesar atau kecepatan las diperlambat. 

Besar kecilnya arus las dapat diukur langsung pada mesin las. Tegangan las 

umumnya tidak dapat diatur secara langsung pada mesin las, tetapi 

pengaruhnya terhadap masukan panas tetap ada. 

Untuk memperoleh masukan panas yang sebenarnya dari suatu proses 

pengelasan, persamaan satu dikalikan dengan efisiensi proses pengelasan (η) 

sehingga persamaannya menjadi: 

HI(HeatInput)=η x 
(v) pengelasan Kecepatan

(I) pengelasan Arus x (E) pengelasan Tegangan ……(2-2) 



Efisiensi masing-masing proses pengelasan dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini: 

       Tabel 2-3. Efisiensi proses pengelasan (Malau, 2003) 
Proses pengelasan Efisiensi (%) 

SAW (Submerged Arc Welding) 95 

GMAW (Gas Metal Arc Welding) 90 

FCAW (Flux Cored Arc Welding) 90 

SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 90 

GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) 70 

 

 

9.  Pengujian Ketangguhan 

Ketangguhan adalah tahanan bahan terhadap beban tumbukan atau 

kejutan (takikan yang tajam secara drastis menurunkan ketangguhan).  Tujuan 

utama dari pengujian  impak adalah untuk mengukur kegetasan atau keuletan 

bahan terhadap beban tiba-tiba dengan cara mengukur energi potensial sebuah 

palu godam yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Pengujian impak adalah 

pengujian dengan menggunakan beban sentakan (tiba-tiba). Metode yang 

sering digunakan adalah metode Charpy dengan menggunakan benda uji 

standar. 

Pada pengujian pukul takik (impact test) digunakan batang uji yang 

bertakik (notch).  Pada metode Charpy, batang uji diletakkan mendatar dan 

ujung-ujungnya ditahan kearah mendatar oleh penahan yang berjarak 40 mm. 

Bandul akan berayun memukul batang uji tepat dibelakang takikan. Untuk 

pengujian ini akan digunakan sebuah mesin dimana sebuah batang dapat 

berayun dengan bebas. Pada ujung batang dipasang pemukul yang diberi 

pemberat. Batang uji diletakkan di bagian bawah mesin dan takikan tepat 

pada bidang lintasan pemukul. 

  



                    

Gambar 2-13. Pengujian ketangguhan Charpy (Supardi, 1996) 

Keterangan : 

1. Pendulum                                         4.  Batang pembawa jarum 

2. Piring busur derajat                         5.  Badan mesin uji 

3. Jarum penunjuk sudut                     6.  Tempat benda uji dipasang 

Kerja yang dilakukan untuk mematahkan benda kerja adalah   

W= G . L (cos β - cos α) ……………………………..(2-3) 

Dimana W = kerja patah dalam Joule 

G = beban yang digunakan dalam kg 

L = panjang lengan ayun dalam m 

 β = sudut jatuh dalam derajat 

α  = sudut awal dalam derajat 

Bila diketahui luas penampang di bawah takikan (A).... mm2, dapat 

disimpulkan perolehan nilai ketangguhan batang uji dihitung sebagai berikut: 

Nilai Ketangguhan= 2mm / Joule
(A)kan bawah taki di Penampang Luas

(W)Patah  Kerja …..(2-4) 

 

10. Kampuh V 

Sambungan kampuh V dipergunakan untuk menyambung logam atau 

plat dengan ketebalan 6-15 mm. Sambungan ini terdiri dari sambungan 

kampuh V terbuka dan sambungan kampuh V tertutup. Sambungan kampuh V 

terbuka dipergunakan untuk menyambung  plat dengan ketebalan 6-15 mm 
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dengan sudut kampuh antara 600-800, jarak akar 2 mm, tinggi akar 1-2 mm     

( Sonawan, 2004).                

 

               
Gambar 2-14. Kampuh V (Sonawan, 2004) 

 

11. Pengujian Komposisi  

Pengujian komposisi adalah pengujian yang dilakukan dengan maksud 

untuk mengetahui kadar unsur-unsur yang terkandung dalam bahan. Pada baja 

unsur yang berpengaruh dalam penguatan baja yang dominan adalah karbon. 

Dan unsur-unsur lain yang berpengaruh antara lain: 

a. S bersifat menurunkan keuletan pada terak. 

b. Mo (Molibden) dan W (tungsten) bersifat mengendalikan kegetasan pada 

perlakuan temper. 

c. Kadar P yang rendah dapat menaikkan kuat tarik baja, tetapi P bersifat 

membuat baja getas pada suhu rendah. 

d. P, Mo dan V (Vanadium) membawa sifat penurunan keuletan pada baja. 

e. Ni dan Mn bersifat memperbaiki keuletan baja, Mn juga bersifat mengikat 

karbida sehingga perlit dan ferlit menjadi halus. 

Proses pengujian komposisi berlangsung dengan pembakaran bahan 

menggunakan elektroda dimana terjadi suhu rekristalisasi, dari suhu 

rekristalisasi terjadi penguraian unsur yang masing-masing beda warnanya. 

Penentuan kadar (%) berdasar sensor perbedaan warna. Proses pembakaran 

elektroda ini sekitar 3 detik. Pengujian komposisi dapat dilakukan untuk 

menentukan jenis bahan yang digunakan dengan melihat persentase unsur 

yang ada.  

 

 



12. Pengujian Tarik 

Proses pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik 

benda uji. Pengujian tarik untuk kekuatan tarik daerah las dimaksudkan untuk 

mengetahui apakan kekuatan las mempunyai nilai yang sama, lebih rendah 

atau lebih tinggi dari kelompok raw materials. Pengujian tarik untuk kualitas 

kekuatan tarik dimaksudkan untuk mengetahui berapa nilai kekuatannya dan 

dimanakah letak putusnya suatu sambungan las. Pembebanan tarik adalah 

pembebanan yang diberikan pada benda dengan memberikan gaya tarik 

berlawanan arah pada salah satu ujung benda.  

Penarikan gaya terhadap beban akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan bentuk (deformasi) bahan tersebut. Proses terjadinya deformasi 

pada bahan uji adalah proses pergeseran butiran kristal logam yang 

mengakibatkan melemahnya gaya elektromagnetik setiap atom logam hingga 

terlepas ikatan tersebut oleh penarikan gaya maksimum. 

 Pada pengujian tarik beban diberikan secara kontinu dan pelan–pelan 

bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan mengenai 

perpanjangan yang dialami benda uji dan dihasilkan kurva tegangan-

regangan. 

 

Gambar 2-15. Kurva tegangan-regangan ( Wiryosumarto, 2000) 
 



Pada pengujian tarik beban diberikan secara kontinu dan pelan–pelan 

bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan mengenai 

perpanjangan yang dialami benda uji dan dihasilkan kurva tegangan-

regangan. 

Tegangan dapat diperoleh dengan membagi beban dengan luas 

penampang mula benda uji.  

 σu Ao
Fu

=  ……………………………………..(2-5) 

Dimana:  σu= Tegangan nominal (kg/mm2) 

Fu = Beban  maksimal (kg) 

Ao = Luas penampang mula dari penampang batang (mm2) 

Regangan (persentase pertambahan panjang) yang diperoleh dengan 

membagi perpanjangan panjang ukur (ΔL) dengan panjang ukur mula-mula 

benda uji.  

Χ100
Lo

LoLΧ100%
Lo
ΔLε −

== %…………………..(2-6) 

Dimana:  ε    = Regangan (%) 

L   = Panjang akhir (mm) 

Lo = Panjang awal (mm) 

Pembebanan tarik dilakukan terus-menerus dengan menambahkan 

beban sehingga akan mengakibatkan perubahan bentuk pada benda berups 

pertambahan panjang dan pengecilan luas permukaan dan akan 

mengakibatkan kepatahan pada beban. Persentase pengecilan yang terjadi 

dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

q = 100%100 1 Χ
−

=Χ
Δ

Ao
AAo

Ao
A

%…………………(2-7) 

Dimana:   q   = Reduksi penampang (%) 

Ao = Luas penampang mula (mm2) 

A1 = Luas penampang akhir (mm2)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2-16. Batas elastis dan tegangan luluh 0,2 % (Smith,1984) 

 

13. Pengujian Kekerasan 

Proses pengujian logam kekerasan logam dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. 

Harga kekerasan bahan tersebut dapat dianalisis dari besarnya pembebanan 

yang diberikan terhadap luasan bidang yang menerima pembebanan. 

Pengujian kekerasan logam ini secara garis besar ada 3 jenis yaitu cara 

goresan, penekanan, cara dinamik. Proses pengujian yang mudah dan cepat 

dalam memperoleh angka kekerasan yaitu penekanan. Penentuan kekerasan 

penekanan ada 3 cara yaitu Brinell, Vickers, dan Rockwell. Pada penelitian ini 

digunakan cara mikro Vickers dengan menggunakan penekan berbentuk 

piramida intan. Besar sudut antara permukaan piramida yang saling 

berhadapan 1360. pada pengujian ini bahan ditekan dengan gaya tertentu dan 

terjadi cetakan pada bahan uji dari intan.  

Pengujian ini sering dinamakan uji kekerasan piramida intan, karena 

menggunakan bentuk piramida intan. Nilai kekerasannya disebut dengan 

Tegangan luluh 

Batas elastis 

Tegangan luluh 0,2% 

Regangan 

Te
ga

ng
an

 



kekerasan HV atau VHN (Vickers Hardness Number), didefinisikan sebagai 

beban dibagi luas permukaan bekas penekanan. 
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Dimana : F = Beban (kg) 

L = Panjang diagonal rata-rata (mm) 

θ = Sudut piramida 1360  

 

14. Foto Struktur  Mikro 

Struktur bahan dalam orde kecil sering disebut struktur mikro. Struktur 

ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan alat 

pengamat struktur mikro. Penelitian ini menggunakan mikroskop cahaya. 

Persiapan yang dilakukan sebelum mengamati struktur mikro adalah 

pengefraisan spesimen, pengampelasan, pemolesan dan pengetsaan. Setelah 

dipilih, bahan uji diratakan kedua permukaannya dengan menggunakan mesin 

frais, dalam pendinginan harus selalu terjaga agar tidak timbul panas yang 

mempengaruhi struktur mikro. Setelah rata digosok dengan menggunakan 

ampelas mulai dari yang kasar sampai yang halus. Arah pengampelasan tiap 

tahap harus diubah, pengampelasan yang lama dan penuh kecermatan akan 

menghasilkan permukaan yang halus dan rata. Bahan yang halus dan rata itu 

diberi autosol untuk membersihkan noda yang menempel pada bahan. 

Langkah terakhir sebelum dilihat struktur mikro adalah dengan mencelupkan 

spesimen kedalam larutan etsa dengan penjepit tahan karat dan permukaan 

menghadap keatas. Kemudian spesimen dicuci, dikeringkan dan dilihat 

stuktur mikronya.  

 

15. Kerangka Berfikir 

Pengelasan merupakan salah satu proses penyambungan logam. Pada 

proses pengelasan banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dari hasil 

pengelasan diantaranya: mesin las yang digunakan, bahan yang digunakan, 

prosedur pengelasan, cara pengelasan, arus pengelasan dan juru las. 



Kualitas dari hasil pengelasan dapat diketahui dengan cara 

memberikan gaya atau beban pada hasil lasan tersebut. Gaya atau beban yang 

diberikan dapat berupa pengujian tarik dan ketangguhan pada bahan tersebut. 

Las SMAW adalah suatu proses pengelasan busur listrik yang mana 

penggabungan atau perpaduan logam yang dihasilkan oleh panas dari busur 

listrik yang dikeluarkan diantara ujung elektroda terbungkus dan permukaan 

logam dasar yang dilas dengan menggunakan arus listrik sebagai sumber 

tenaga. Jenis arus listrik yang digunakan ada 2 yaitu arus searah (DC) dan arus 

bolak-balik (AC). Pengelasan dengan arus searah pemasangan kabel pada 

mesin las ada 2 macam yaitu polaritas lurus (DC-) dan polaritas terbalik 

(DC+). Pada polaritas terbalik (DC+) panas yang diberikan mesin las ⅓ untuk 

memanaskan benda dan ⅔ untuk memanaskan elektroda.  

Logam induk dalam pengelasan ini mengalami pencairan akibat 

pemanasan dari busur listrik yang timbul antara ujung elektroda dan 

permukaan benda kerja. Busur listrik dibangkitkan dari suatu mesin las. 

Elektroda yang digunakan berupa kawat yang dibungkus pelindung berupa 

fluks. Elektroda ini selama pengelasan akan mengalami pencairan bersama 

dengan logam induk dan membeku bersama menjadi bagian kampuh las. 

Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda 

mencair dan membentuk butir-butir yang terbawa arus busur listrik yang 

terjadi. Bila digunakan arus listrik besar maka butiran logam cair yang 

terbawa menjadi halus dan sebaliknya bila arus kecil maka butirannya menjadi 

besar. 

Pengelasan dengan menggunakan las SMAW DC polaritas terbalik 

besarnya arus bermacam-macam sesuai dengan jenis elektroda. Penyetelan 

arus pengelasan akan berpengaruh pada panas yang ditimbulkan dalam 

pencairan logam dan penetrasi logam cairan tersebut. 

Arus yang tinggi akan mengakibatkan panas yang tinggi, penembusan 

atau penetrasi yang dalam dan kecepatan pencairan logam yang tinggi. Arus 

yang kecil menghasilkan panas yang rendah dan tidak cukup untuk 



melelehkan elektroda dan bahan logam. Penembusan, panas dan kecepatan 

pencairan logam akan berpengaruh pada kualitas hasil pengelasan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian, 

sehingga pelaksanaan dan hasil penelitian bisa untuk dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang berpengaruh. 

Eksperimen dilaksanakan dilaboratorium dengan kondisi dan peralatan 

yang diselesaikan guna memperoleh data tentang pengaruh arus pengelasan 

terhadap kekuatan tarik dan ketangguhan las SMAW dengan elektroda E7018. 

 

A. Dimensi Benda Uji 

Spesifikasi benda uji yang digunakan dalam eksperimen ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan adalah plat baja karbon rendah 

2. Ketebalan plat 11 mm 

3. Elektroda yang digunakan adalah jenis E7018 dengan diameter 3,2 mm. 

4. Posisi pengelasan dengan menggunaklan posisi bawah tangan. 

5. Arus pengelasan yang digunakan adalah 100 A, 130 A, 160 A. 

6. Kampuh yang digunakan jenis kampuh V terbuka, jarak celah plat 2 mm, 

tinggi akar 2 mm dan sudut kampuh 700. 

7. Bentuk spesimen benda uji mengacu standar JIS Z 2201 1981 untuk 

pengujian tarik. 

8. Bentuk spesimen benda uji standar JIS Z 2202 1980 untuk pengujian 

ketangguhan. 

 

B. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan November tahun 2005. Adapun 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian komposisi dilakukan di PT Itokoh Ceperindo Klaten. 



2. Proses pengelasan dilakukan di Balai Latihan Kerja Semarang 

3. Pembuatan bentuk spesimen benda uji dilakukan di laboratorium Teknik 

Mesin Universitas Gadjah Mada. 

4. Pengujian tarik, ketangguhan dan kekerasan dilakukan di laboratorium 

Teknik Mesin S1 Universitas Gadjah Mada. 

5. Foto struktur mikro di laboratorium Teknik Mesin D3 Universitas Gadjah 

Mada. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi, 2002). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hasil pengelasan material baja 

karbon rendah las SMAW dengan elektroda E7018. 

Sampel adalah sebagian data atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti (Suharsimi, 2002). Sampel dalam penelitian ini adalah hasil pengelasan 

material baja karbon rendah las SMAW dengan elektroda E7018. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah masing-masing kelompok arus pengelasan 

adalah 10 buah. 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan Penelitian 

1. Persiapan Bahan 

                  Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah baja karbon 

rendah dengan ukuran panjang 1800 mm, lebar 100 mm, tebal 11 mm. 

Elektroda jenis E7018 dengan diameter 3,2 mm. 

2. Persiapan Alat-alat 

a. Mesin uji komposisi 

b. Mesin gergaji beserta kelengkapannya 

c. Mesin skrap 

d. Mesin frais 

e. Peralatan pengelasan 

f. Mesin las SMAW DC 



g. Penggaris 

h. Mesin amplas 

i. Kikir 

j. Mesin uji foto struktur mikro 

k. Mesin uji kekerasan 

l. Mesin Uji Tarik Hydrolic Servo Pulser 

m. Mesin  uji ketangguhan 

n. Stopwatch 

o. Pengukur sudut 

b. Pengujian Komposisi 

Uji komposisi dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia yang 

terkandung dalam bahan yang digunakan. Proses pengujian komposisi 

adalah untuk mengetahui seberapa besar unsur pembentuk bahan, 

misalnya C, Si, Cu, Mn, S, dan unsur lainnya. Langkah–langkah pengujian 

komposisi adalah sebagai berikut: 

1. Potong bahan yang akan digunakan untuk spesimen sepanjang 30 mm, 

lebar 10 mm dan tebal 10 mm, dibersihkan permukaannya sampai 

halus dan rata. 

2. Bahan tersebut diletakkan pada bed dan dibakar dengan semacam 

elektroda hingga bahan yang terkandung mengalami pencairan atau 

rekristalisasi. Proses rekritalisasi dari alat uji ini akan menangkap 

warna dengan sensor cahaya, sensor cahaya menerima dan diteruskan 

dalam program komputer yang akan mencatat hasilnya. Langkah ini 

dilakukan sebanyak tiga kali dan dirata-rata kemudian dicetak, 

sehingga dalam print out-nya akan terlihat tiga kali perhitungan. 

c. Pembuatan Kampuh V terbuka 

Pembuatan kampuh V terbuka dengan menggunakan mesin frais. 

Bahan yang telah dipersiapkan dipotong dengan mesin gergaji, dengan 

ukuran 30 cm sebanyak empat buah dan 25 cm sebanyak dua buah., 

setelah bahan dipotong kemudian permukaan digambar dengan spidol, 

tepi permukaan diukur sedalam dua mm dan di ukur sudut 350. Setelah 



bahan digambar bahan dicekam dan dilakukan pengefraisan dengan sudut 

350. 

 
Gambar 3-1. Kampuh V terbuka 

d. Jenis filler metal 

Jenis filler metal yang digunakan dalam pengelasan ini adalah AWS 

A5.1 E7018. Kandungan maksimal tipe logam las menurut spesifikasi 

AWS adalah sebagai berikut : 

Tabel 3-1. kandungan tipe logam las AWS A5.1 E7018 (Hobart 
Brothers Company) 

C Mn P S Si Cr V Ni Mo 
0,15 1,6 0,035 0,035 0,75 0,20 0,08 0,30 0,3 

 

e. Proses Pengelasan Benda 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengelasan adalah: 

1. Mempersiapkan mesin las SMAW DC sesuai dengan pemasangan 

polaritas terbalik. 

2. Mempersiapkan benda kerja yang akan dilas pada meja las. 

3. Posisi pengelasan dengan menggunakan posisi pengelasan mendatar 

atau bawah tangan. 

4. Kampuh yang digunakan jenis kampuh V terbuka, dengan sudut 700, 

dengan lebar celah 2 mm. 

5. Mempersiapkan elektroda sesuai dengan arus dan ketebalan plat, 

dalam penelitian ini dipilih elektroda jenis E7018 dengan diameter 

elektroda 3,2 mm. 

6. Menyetel ampere meter yang digunakan untuk mengukur arus pada 

posisi jarum nol, kemudian salah satu penjepitnya dijepitkan pada 

kabel yang digunakan untuk menjepit elektroda. Mesin las dihidupkan 

dan elektroda digoreskan sampai menyala. Ampere meter diatur pada 

angka 100 A. Selanjutnya mulai dilakukan pengelasan untuk spesimen 



dengan arus 100 A, bersamaan dengan hal itu dilakukan pencatatan 

waktu pengelasan. 

7. Menyetel ampere meter yang digunakan untuk mengukur arus pada 

posisi jarum nol, kemudian salah satu penjepitnya dijepitkan pada 

kabel yang digunakan untuk menjepit elektroda. Mesin las dihidupkan 

dan elektroda digoreskan sampai menyala. Ampere meter diatur pada 

angka 130 A. Selanjutnya mulai dilakukan pengelasan untuk spesimen 

dengan arus 130 A, bersamaan dengan hal itu dilakukan pencatatan 

waktu pengelasan. 

8. Menyetel ampere meter yang digunakan untuk mengukur arus pada 

posisi jarum nol, kemudian salah satu penjepitnya dijepitkan pada 

kabel yang digunakan untuk menjepit elektroda. Mesin las dihidupkan 

dan elektroda digoreskan sampai menyala. Ampere meter diatur pada 

angka 160 A. Selanjutnya mulai dilakukan pengelasan untuk spesimen 

dengan arus 160 A, bersamaan dengan hal itu dilakukan pencatatan 

waktu pengelasan. 

f. Pembuatan Spesimen  

1) Mengacu standar JIS Z 2201 1981 untuk pengujian kualitas kekuatan 

tarik bahan. 

Setelah proses pengelasan selesai maka dilanjutkan pembuatan 

spesimen sesuai JIS Z 2201 1981, yang nantinya akan diuji tarik, 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Meratakan alur hasil pengelasan dengan mesin frais. 

b) Bahan dipotong-potong dengan ukuran panjang 200 mm dan lebar    

22 mm. 

c) Membuat gambar pada kertas yang agak tebal atau mal mengacu 

ukuran standar JIS Z 2201 1981. 

d) Gambar atau mal ditempel pada bahan selanjutnya dilakukan 

pengefraisan sesuai dengan bentuk gambar dengan menggunakan 

pisau frais diameter 60 mm. 



e) Bahan yang sudah terbentuk tersebut dirapikan permukaannya 

dengan kikir yang halus, selanjutnya benda diampelas sampai 

halus. 

2) Mengacu standar JIS Z 2201 1981untuk pengujian kekuatan lasan. 

Setelah proses pengelasan selesai maka dilanjutan pembuatan 

spesimen sesuai JIS Z 2201 1981, yang nantinya akan diuji tarik untuk 

kekuatan las, langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Meratakan alur hasil pengelasan dengan mesin frais. 

b. Bahan dipotong-potong dengan ukuran panjang 200 mm dan lebar    

18 mm. 

c. Membuat gambar pada kertas yang agak tebal atau mal mengacu 

sesuai dengan ukuran standar JIS  Z 2201 1981. 

d. Gambar atau mal ditempel pada bahan selanjutnya dilakukan 

pengefraisan sesuai dengan bentuk gambar dengan menggunakan 

pisau frais diameter 60 mm. 

e. Bahan yang sudah terbentuk tersebut dirapikan permukaannya 

dengan kikir yang halus, selanjutnya benda diampelas sampai 

halus. 

3) Mengacu standar JIS Z 2202 1980 

Setelah proses pengelasan selesai maka dilanjutan pembuatan 

spesimen sesuai JIS Z 2202 1980, yang nantinya akan diuji 

ketangguhan, langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Meratakan alur pengelasan menggunakan mesin frais. 

b) Bahan dipotong  dengan lebar 58 x 12 x 12  mm. Setelah itu 

difrais untuk mendapatkan ukuran sesuai standar JIS Z 2202 1980. 

c) Setelah proses selesai kemudian benda kerja dirapikan dengan 

kikir dan dihaluskan menggunakan ampelas. 

d) Setelah diampelas untuk mendapatkan permukaan yang lebih 

halus maka diberi autosol. 



e) Benda yang telah diberi autosol dimasukkan kedalam cairan etza 

dan kemudian dibilas dengan alkohol dan air sehingga kita dapat 

melihat daerah logam lasnya. 

f) Setelah didapat daerah logam lasnya maka pada daerah itu diberi 

takikan sesuai dengan sesuai dengan standar JIS Z 2202 1980. 

 
Gambar 3-2. Spesimen JIS Z 2201 1981 

   
Gambar 3-3. Spesimen JIS Z 2201 1981 

 
Gambar 3-4. Spesimen JIS 2202 1980 

g. Pengujian Tarik 

Prosedur dan pembacaan hasil pada pengujian tarik adalah sebagai 

berikut. Benda uji dijepit pada ragum uji tarik, setelah sebelumnya 

diketahui penampangnya, panjang awalnya dan ketebalannya. 

Langkah pengujian sebagai berikut : 



1. Menyiapkan kertas milimeter block dan letakkan kertas tersebut pada 

plotter. 

2. Benda uji mulai mendapat beban tarik dengan menggunakan tenaga 

hidrolik diawali 0 kg hingga benda putus pada beban maksimum yang 

dapat ditahan benda tersebut. 

3. Benda uji yang sudah putus lalu diukur berapa besar penampang dan 

panjang benda uji setelah putus. 

4. Gaya atau beban yang maksimum ditandai dengan putusnya benda uji 

terdapat pada layar digital dan dicatat sebagai data. 

5. Hasil diagram terdapat pada kertas milimeter block yang ada pada 

meja plotter. 

6. Hal terakhir yaitu menghitung kekuatan tarik, kekuatan luluh, 

perpanjangan, reduksi penampang dari data yang telah didapat dengan 

menggunakan persamaan yang ada. 

                                             
Gambar  3-5.  Mesin uji tarik hydrolic servo pulser 

                Keterangan gambar : 

1. Batang hidrolik            3.  Ragum atas              5.  Pembacaan skala           

2. Dudukan ragum           4.  Ragum bawah          6.  Meja plotter 

h. Pengujian Ketangguhan 

Prosedur dan pembacaan hasil pada pengujian ketangguhan adalah 

sebagai berikut: 

1 

2 

3 

4 

6

5



1. Menyiapkan peralatan mesin impact Charpy. 

2. Menyiapkan benda uji yang akan dilakukan pengujian sesuai standar 

ukuran yang telah ditetapkan. 

3. Meletakkan benda uji pada anvil dengan posisi takikan membelakangi 

arah ayunan palu Charpy. 

4. Menaikkan palu Charpy pada kedudukan 1560 (sudut α) dengan 

menggunakan handle pengatur kemudian dikunci. 

5. Putar jarum penunjuk sampai berimpit pada kedudukan 1560. 

6. Lepaskan kunci sehingga palu Charpy berayun membentur benda uji. 

7. Memperhatikan dengan mencatat sudut β dan nilai tenaga patah. 

 

                                                 
Gambar 3-6. Alat pengujian ketangguhan 

Keterangan : 

1. Piring busur derajat                     6.  Beban (pendulum)  

2. Jarum penunjuk sudut                7.  Tempat benda uji dipasang 

3. Batang pembawa jarum              8.  Badan mesin uji 

4. Tuas perangkat                            9. Lengan 

5. Pengunci palu 

i. Foto Struktur Mikro 

Sebelum melakukan pengujian foto struktur mikro benda uji perlu 

dipoles dahulu. Pemolesan dengan menggunakan ampelas grade 80 
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sampai 1500. Setelah spesimen diampelas dengan ukuran 1500 sampai 

halus kemudian diberi autosol agar spesimen lebih halus lagi. 

Spesimen yang telah diproses dilanjutkan dengan pengujian foto 

struktur mikro, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Spesimen dibersihkan menggunakan kain, karena spesimen lebih besar 

dari tempat etsa maka pengetsaan menggunakan kapas yang dibasahi 

cairan etsa kemudian dioleskan pada permukaan yang dikehendaki. 

Setelah selesai dioles dengan cairan etsa kemudian dibilas dengan 

alkohol. 

2. Letakkan spesimen pada landasan mikroskop optik, aktifkan mesin, 

dekatkan lensa pembesar untuk melihat permukaan spesimen. 

Pengambilan foto struktur mikro dengan perbesaran 200x dan 500x. 

Lihatlah struktur mikro apabila kurang jelas atau kabur, fokuskan 

lensa agar terlihat dengan jelas. 

3. Sebelum gambar diambil, film dipasang pada kamera yang telah 

disetel sedemikian rupa dengan menggunakan film asa 200. Usahakan 

pada saat pengambilan foto tidak ada hal apapun yang membuat 

mikroskop optik bergerak, karena apabila mikroskop optik bergerak 

akan mempengaruhi hasilnya. 

 
Gambar 3-7. Mesin foto struktur mikro 

Keterangan gambar : 

1.   Landasan spesimen                          4.  Lensa untuk melihat 

   2.   Lengan pengatur kedudukan            5.  Tuas pengatur perbesaran 
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3.   Lensa pengatur perbesaran 

j. Pengujian Kekerasan 

Spesimen yang telah di foto mikro, selanjutnya digunakan untuk 

pengujian kekerasan. Spesimen sebelumnya dipoles terlebih dahulu 

dengan menggunakan autosol, kemudian  dietsa jenis HNO3.  

Langkah pengujian : 

1. Memasang indentor piramida intan. Penekanan piramida intan 1360 

dipasang pada tempat indentor mesin uji, kencangkan secukupnya 

agar penekan intan tidak jatuh. 

2. Memberi garis warna pada daerah logam las, HAZ dan logam 

induk yang akan diuji. 

3. Meletakkan benda uji di atas landasan. 

4. Menentukan beban utama sebesar 1kgf. 

5. Menentukan titik yang akan diuji. 

6. Menekan tombol indentor. 

    
Gambar 3-8. Mesin pengujian kekerasan mikro Vickers 

Keterangan gambar : 

1. Lensa 
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2. Indentor Vickers 

3. Landasan spesimen 

4. Tuas penggerak maju-mundur spesimen 

5. Pengukur diagonal bekas injakan indentor 

6. Tuas penggerak kiri-kanan spesimen 

7. Tombol indentor 

  

E. ANALISIS DATA 

Setelah data diperoleh selanjutnya adalah menganalisa data dengan cara 

mengolah data yang sudah terkumpul. Data dari hasil pengujian dimasukkan 

kedalam persamaan-persamaan yang ada sehingga diperoleh data yang bersifat 

kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka. Teknik analisa data pengaruh 

arus pengelasan terhadap kekuatan tarik dan ketangguhan las SMAW dengan 

elektroda E 7018 berupa perbandingan prosentase dan rata-rata antara data-data 

yang mengalami variasi arus pengelasan. 



F. DIAGRAM ALIR PENELITIAN 

Uraian langkah-langkah penelitian diatas dapat dijabarkan ke dalam 

diagram alir penelitian sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3-9. Diagram Alir Penelitian 

Arus 100 A 

Pembuatan kampuh 

Uji komposisi 

Pengelasan 

Arus 130 A Arus 160 A 

Raw materials 

Pembuatan Spesimen 

Pengujian Tarik, Pengujian Ketangguhan, Pengujian 
Kekerasan Vickers, Foto Struktur Mikro 

Analisis Data  

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Baja paduan rendah 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian   

     1. Uji Komposisi Material 

Hasil pengujian komposisi kimia material pada penelitian ini 

dimasukkan dalam Tabel 4-1 sebagai berikut: 

   Tabel 4-1. Komposisi Kimia Material dalam % berat 
C Si Mn S P Ni Nb Cr V W Ti 

0,098 0,228 1,489 0,007 0,014 0,151 0,06 0,085 0,05 0,05 0,01
 
 Menurut Wiryosumarto (2000), baja paduan rendah adalah 

sekelompok baja paduan yang mempunyai kadar karbon sama dengan baja 

lunak, tetapi ditambah dengan sedikit unsur-unsur paduan. Hasil pengujian 

komposisi kimia material diatas menunjukkan kadar karbonnya adalah 0,098%, 

dan terdapat unsur-unsur paduan dengan % berat yang rendah, maka baja ini 

diklasifikasikan menjadi baja paduan rendah (low alloy steel). 

     2. Hasil Foto Struktur Mikro  

a.  Struktur mikro  raw materials 

 

      
                           (a)                                                                (b) 

Gambar 4-1  Foto struktur mikro raw materials 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

 Struktur mikro pada gambar di atas didominasi butir-butir ferit yang 

berwarna putih (terang), sedangkan fasa perlit lebih sedikit (berwarna gelap). 

Butir ferit cenderung lebih halus sedangkan butir perlit lebih kasar. Butir perlit 

ferit  perlit  ferit  perlit  



cenderung keras karena mengandung karbon, sedangkan butir ferit cenderung 

lunak.   

b. Struktur mikro logam las 

 

 

       
                                    (a)                                                             (b) 

Gambar 4-2  Foto struktur mikro logam las variasi 100 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

 Pada gambar (a) di atas menunjukkan struktur mikro ferit acicular, 

ferit batas butir dan ferit Widmanstatten. Pada gambar ini foto struktur mikro 

untuk ferit batas butir terlihat kecil dan struktur untuk ferit acicular berbutir 

lembut dan mendominasi area. Jumlah ferit Widmanstatten pada gambar ini 

cukup banyak dan terdapat pada sepanjang garis struktur kolumnar. Pada 

gambar (b) menunjukkan struktur mikro ferit batas butir, ferit Widmanstatten 

dan ferit batas butir. Pada gambar ini terlihat lebih besar dan menyebar. Pada 

gambar (a) struktur kolumnar yang terbentuk kecil dan lembut. 

Pada gambar struktur mikro logam las 130 Amper bagian (a) dapat 

ketahui bahwa struktur mikronya adalah ferit acicular, ferit Widmanstatten dan 

ferit batas butir. Ferit acicular mendominasi area diantara ferit batas butir. Ferit 

acicular terlihat lebih besar dibanding ferit acicular yang ada pada gambar 

spesimen 100 Amper. Pada gambar (b) menunjukkan adanya struktur mikro 

ferit acicular (FA), ferit Widmanstatten (FW), dan ferit batas butir (FBB).  

Ferit batas butir yang terbentuk terlihat mendominasi area. Pada gambar (a) 

struktur kolumnar yang terbentuk lebih besar dari struktur logam las spesimen 

100 Amper. 

FBB ferit batas butir FWferit acicular FA FW 



  

 

       
                   (a)                                                             (b) 

Gambar 4-3 Foto struktur mikro logam las variasi 130 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

 

 

      
  

                   (a)                                                                 (b) 

Gambar 4-4 Foto struktur mikro logam las variasi 160 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

 Pada gambar (a) tampak struktur yang terbentuk adalah ferit 

Widmanstatten, ferit acicular, dan ferit batas butir atau grain boundary ferrite. 

Pada daerah ini struktur kolumnar paling besar dibanding spesimen 130 Amper 

dan 100 Amper. Pada gambar (b) menunjukkan struktur ferit batas butir dan 

ferit acicular. Ferit batas butir yang terbentuk besar dan memanjang.   

 

 

 

ferit batas butirferit acicular 

ferit Widmanstatten ferit batas butir 

ferit acicular 

FA 
 FBB FW ferit batas butir ferit acicular FW 



c. Struktur mikro batas las dan HAZ 
 

 

            
                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4-5. Foto struktur mikro batas las dan HAZ arus 100 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

Gambar (a) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit acicular, 

ferit batas butir dan ferit Widmanstatten. Ferit batas butir yang terbentuk kecil 

dan memanjang dan ferit acicular berupa bilah-bilah yang menyilang dan 

berbutir lembut. Gambar (b) menunjukkan ferit Widmanstten yang berbentuk 

garis-garis miring. Ferit acicular terbentuk diantara ferit batas butir. 

 

 

      
                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4-6. Foto struktur mikro batas las dan HAZ arus 130 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

Gambar (a) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit acicular, 

ferit batas butir dan ferit Widmanstatten. Ferit batas butir yang terbentuk lebih 

besar dan lebih jelas dibandingkan dengan arus 100 Amper. Ferit batas butir 

FA FW FBB FW FBB FA 

FA FW FBB FA FBB FW 



terbentuk memanjang pada daerah las. Ferit acicular berupa bilah-bilah yang 

menyilang dan berbutir lembut dan menyebar diantara ferit batas butir. Gambar 

(b) menunjukkan ferit Widmanstten yang berbentuk garis-garis miring pada 

daerah batas HAZ. 

 

 

      
                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4- 7. Foto struktur mikro batas las dan HAZ arus 160 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

Gambar (a) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit acicular, 

ferit batas butir dan ferit Widmanstatten. Ferit batas butir yang terbentuk lebih 

besar dan seperti akar pohon. Ferit acicular berupa bilah-bilah yang menyilang 

dan berbutir lembut dan menyebar diantara ferit batas butir. Gambar (b) 

menunjukkan ferit Widmanstten, ferit acicular dan ferit batas butir yang 

terbentuk terlihat lebih jelas. 

a. Struktur mikro HAZ 
 

Gambar (a) pada foto struktur mikro 100 Amper menunjukkan struktur 

yang terbentuk adalah ferit halus dan ferit kasar. Gambar (b) menunjukkan 

bahwa terdapat struktur mikro ferit kasar, ferit poligonal dan ferit halus. Ferit 

poligonal yang terbentuk berbutir besar. 

 
 
 
 
 
 

FW FBB FA FBB FA FW 



 

 

       
                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4-8. Foto struktur mikro HAZ arus 100 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

 

 

        
                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4-9. Foto struktur mikro HAZ arus 130 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

Gambar (a) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit halus, 

bainit dan ferit kasar. Struktur yang terbentuk  lebih halus dibandingkan 

dengan struktur arus 100 A mper. Gambar (b) menunjukkan bahwa terdapat 

struktur mikro ferit kasar, ferit poligonal dan ferit halus. Ferit poligonal yang 

terbentuk berbutir besar. 

 

 

 

ferit halus ferit kasar ferit 
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                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4-10. Foto struktur mikro HAZ arus 160 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

Gambar (a) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit halus dan 

ferit kasar. Struktur yang terbentuk  paling kasar dibandingkan daerah HAZ 

yang lain. Gambar (b) menunjukkan bahwa terdapat struktur mikro   ferit 

poligonal.     

      e. Struktur mikro batas HAZ dan logam induk 

 

 

     
                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4-11. Foto struktur mikro batas HAZ dan logam induk arus 100 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

Gambar (a) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit dan ferit 

halus. Struktur mikro disini terlihat untuk ferit pada batas logam induk tersusun 

padat. Pada gambar (b) menunjukkan ferit yang terbentuk berwarna terang, 

ferit kasar ferit halus Ferit poligonal 

ferit  ferit halus ferit 
ferit halus 



sedangkan ferit halus mempunyai butiran yang lembut dan mengisi diantara 

struktur ferit. 

 

 

     
                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4-12. Foto struktur mikro batas HAZ dan logam induk arus 130 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

Gambar (a) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit dan ferit 

halus. Struktur mikro disini terlihat untuk ferit pada batas logam induk tersusun 

agak renggang dibandingkan struktur HAZ pada arus 100 Amper. Pada gambar 

(b) menunjukkan ferit yang terbentuk berwarna terang, sedangkan ferit halus 

mempunyai butiran yang lembut dan mengisi diantara struktur ferit. 

 

 

          
                            (a)                                                                  (b)  

Gambar 4-13. Foto struktur mikro batas HAZ dan logam induk arus 130 Amper 
(a) perbesaran 200x dan (b) perbesaran 500x 

Ferit halus ferit Ferit halus ferit 

ferit halus ferit ferit halus ferit 



Gambar (a) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit dan ferit 

halus. Struktur mikro disini terlihat untuk ferit pada batas logam induk tersusun 

paling renggang dibandingkan struktur HAZ pada variasi arus yang lain. Pada 

gambar (b) menunjukkan ferit yang terbentuk berwarna terang, sedangkan ferit 

halus mempunyai butiran yang lembut dan mengisi diantara struktur ferit. 

 

3. Hasil Uji Kekerasan 

Pengujian kekerasan menghasilkan data dari nilai kekerasan dari 

specimen kelompok raw materials dan kelompok variasi arus pengelasan. Nilai 

kekerasan dari setiap spesimen dimasukkan kedalam Tabel 4-2 dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4-2. Hasil Uji Kekerasan Vickers  dalam satuan kg/mm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Nomor pada kolom titik (tabel 4-2) angka 1-31 menunjukkan posisi titik 

pengujian kekerasan mikro Vickers, dapat dilihat pada gambar 4-14 dibawah ini : 

Spesimen Titik  Daerah 

Arus 100 A 
 

Arus 130 A 
   

Arus 160 A 
   

1 197 204 185 
2 199 205 189 
3 199 214 189 
4 197 214 194 
5 197 214 195 
6 189 226 193 
7 197 210 212 
8 195 211 214 
9 196 211 212 
10 191 217 212 
11 220 220 249 
12 184 217 231 
13 

Logam las 

205 219 229 
 Rata-rata 197,38 214 208 
14 Batas 227 251 251 
15 234 274 251 
16 229 272 251 
17 229 263 248 
18 224 239 229 
19 223 229 234 
20 

HAZ 

229 220 234 
 Rata-rata 228 249,5 241,17 
21 Batas 234 221 241 
22 225 205 219 
23 226 212 223 
24 214 214 221 
25 224 219 223 
26 214 217 220 
27 219 208 212 
28 219 209 212 
29 214 219 203 
30 212 213 207 
31 

Logam 
induk 

217 208 203 
 Rata-rata 218,4 212,4 214,3 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-14. Posisi titik pengujian kekerasan 
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Gambar 4-15. Nilai Kekerasan Arus 100 Amper 

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik 1 sampai 13 adalah nilai 

kekerasan untuk daerah logam las, nilai rata-ratanya adalah 197,38 kg/mm2. 

Titik 14 pada grafik menunjukkan nilai kekerasan dari batas logam las dan 

HAZ, nilai kekerasannya adalah 227 kg/mm2. Titik 15 sampai 20 merupakan 

daerah HAZ  yang mempunyai nilai kekerasan rata-rata sebesar 228 kg/mm2. 

Titik 21 merupakan daerah batas antara HAZ dengan logam induk yang 

mempunyai nilai kekerasan 234 kg/mm2. Titik  22 sampai 31 merupakan 

daerah logam induk yang mempunyai nilai kekerasan rata-rata adalah 218,4 

kg/mm2. Nilai kekerasan tertinggi pada spesimen dengan  variasi arus 100 

Amper terletak di daerah HAZ yaitu sebesar 234 kg/mm2.  
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Gambar 4-16.  Nilai Kekerasan Arus 130 Amper 

 Nilai kekerasan arus 130 Amper, titik 1 sampai 13 adalah nilai 

kekerasan untuk daerah logam las, nilai rata-ratanya adalah 214 kg/mm2. Titik 

14 pada grafik menunjukkan nilai kekerasan dari batas logam las dan HAZ, 

nilai kekerasannya adalah 251 kg/mm2. Titik 15 sampai 20 merupakan daerah 

HAZ  yang mempunyai nilai kekerasan rata-rata sebesar 249,5 kg/mm2.  

Titik 21 merupakan daerah batas antara HAZ dengan logam induk 

yang mempunyai nilai kekerasan 221 kg/mm2. Titik  22 sampai 31 merupakan 

daerah logam induk yang mempunyai nilai kekerasan rata-rata adalah 212,4 

kg/mm2. Nilai kekerasan tertinggi pada spesimen dengan variasi arus 130 

Amper terletak di daerah HAZ yaitu sebesar 274 kg/mm2. 
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Gambar 4-17.  Nilai Kekerasan Arus 160 Amper 

  



 Nilai kekerasan arus 160 Amper, Titik 1 sampai 13 adalah nilai 

kekerasan untuk daerah logam las, nilai rata-ratanya adalah 208 kg/mm2. Titik 

14 pada grafik menunjukkan nilai kekerasan dari batas logam las dan HAZ, 

nilai kekerasannya adalah 251 kg/mm2. Titik 15 sampai 20 merupakan daerah 

HAZ yang mempunyai nilai kekerasan rata-rata sebesar 241,17 kg/mm2.  

Titik 21 merupakan daerah batas antara HAZ dengan logam induk 

yang mempunyai nilai kekerasan 241 kg/mm2. Titik daerah HAZ nilai rata-

ratanya lebih besar dibandingkan daerah batas antara HAZ dan logam induk. 

Titik  22 sampai 31 merupakan daerah logam induk yang mempunyai nilai 

kekerasan rata-rata adalah 214,3 kg/mm2. Nilai kekerasan tertinggi pada 

spesimen dengan  variasi arus 100 Amper terletak di daerah batas HAZ -logam 

las dan HAZ yaitu sebesar 251 kg/mm2.  
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Gambar 4-18. Grafik  Nilai Kekerasan 

Gambar di atas merupakan gabungan nilai kekerasan hasil pengelasan 

dengan variasi arus 100 Amper, 130 Amper dan 160 Amper. Nilai kekerasan 

arus 130 Amper merupakan nilai kekerasan spesimen paling tinggi diantara 

variasi arus 100 Amper dan arus 160 Amper.  

4. Hasil Uji Kekuatan Tarik 

 Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanis dari 

material baja  paduan rendah sebagai material uji dalam penelitian ini. Hasil 

pengujian tarik pada umumnya adalah parameter kekuatan (kekuatan tarik dan 

kekuatan luluh), parameter keliatan atau keuletan yang ditunjukkan dengan 



adanya persentase perpanjangan dan persentase kontraksi atau reduksi 

penampang. 

Pengujian dengan menggunakan mesin servopulser pada skala beban 

10 ton dan suhu kamar. Spesimen pengujian terdiri dari pengujian tarik untuk 

kualitas kekuatan tarik baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan 

elektroda E7018 dan kekuatan tarik daerah las baja paduan rendah. 

a. Data-data hasil pengujian tarik pada kelompok raw materials dan kelompok 

variasi arus pengelasan yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan 

kedalam persamaan yang ada. Data-data tersebut selanjutnya dapat dilihat 

dari Tabel 4-3. 

Tabel 4-3. Hasil Pengujian Tarik Untuk Kualitas Kekuatan Tarik Baja Paduan 
Rendah 

Spesimen Parameter  
Raw 
materials  

Arus 100 A Arus 130 A Arus 160 A 

647,7 - 645,9 666,1 
643,3 512,8 655,4 663,6 

σu (MPa) 

628,9 631,6 640,1 724,5 
Rata-rata 639,9 572,2 647,1 684,7 

512,7 - 526,1 544,6 
500,8 437,6 534,6 526,6 

σy (MPa) 

493,2 525,5 546,2 588,2 
Rata-rata 504,2 481,5 535,6 553,1 

29,5 - 12,9 19,85 
31 9,3 15,78 20,20 

e (%) 

26 10,75 12,4 20,05 
Rata-rata 28,83 10,02 13,69 20,03 

69,35 - 40,02 43,82 
66,78 28,98 33,87 60,25 

q (%) 

69,38 30,71 24,61 31,34 
Rata-rata 68,50 29,84 32,83 45,14 

Data dari Tabel 4-3 hasil pengujian tarik selanjutnya dimasukkan ke 

dalam diagram batang seperti di bawah ini: 



       

639.9

572.2

647.1

684.7

500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700

MPa

Raw materials Arus 100 A Arus 130 A Arus 160 A

Spesimen

 
Gambar 4-19. Diagram untuk Kualitas Tarik Baja Paduan Rendah 

 Nilai kekuatan tarik untuk kelompok raw materials adalah 639,9 

MPa. Nilai kekuatan tarik untuk kelompok 100 Amper adalah 572,2 MPa, ini 

berarti mengalami penurunan sebesar 67,7 MPa dari kelompok raw materials. 

Nilai kekuatan tarik untuk kelompok 130 A adalah 647,1 MPa, hal ini berarti 

mengalami kenaikan sebesar 7,2 MPa  dari kelompok raw materials dan 

sebesar 74,9 MPa dari kelompok 100 Amper. Nilai kekuatan tarik untuk 

kelompok 160 Amper adalah 684,7 MPa, hal ini berarti mengalami kenaikan 

sebesar 44,8 MPa dari kelompok raw materials, mengalami kenaikan sebesar 

112,5 MPa dari kelompok 100 Amper dan juga mengalami kenaikan sebesar 

37,6 MPa dari kelompok 130 Amper. 

Data dari gambar 4-20 menunjukkan nilai tegangan luluh untuk 

kelompok spesimen raw materials sebesar 504,2 MPa. Nilai tegangan luluh 

untuk kelompok 100 Amper sebesar 481,5  MPa, hal ini berarti mengalami 

penurunan sebesar 22,7 MPa dari kelompok raw materials. Nilai tegangan 

luluh untuk kelompok 130 A sebesar 535,6 MPa, hal ini berarti mengalami 

peningkatan sebesar 31,4 MPa dari kelompok raw materials, dan juga 

mengalami kenaikan sebesar 54,1 dari kelompok 100 Amper. Nilai tegangan 

luluh untuk kelompok 160 Amper adalah sebesar 553,1 MPa, hal ini berarti 

mengalami kenaikan dari kelompok lain yaitu untuk kelompok raw materials 

sebesar 48,9  MPa, kelompok 100 Amper sebesar 71,6 MPa dan kelompok 130 

Amper sebesar 17,5 MPa. 
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Gambar 4-20. Diagram untuk Tegangan Luluh 
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Gambar 4-21. Diagram Perpanjangan 

 Nilai perpanjangan untuk kelompok raw materials adalah sebesar 

28,83 %. Nilai Perpanjangan untuk kelompok yang mengalami perlakuan 

pengelasan semua mengalami penurunan dibandingkan kelompok raw 

materials. Besarnya perpanjangan untuk kelompok 100 Amper menurun 

sebesar 65,24 % dari raw materials. Nilai perpanjangan untuk kelompok 130 

Amper mengalami penurunan sebesar 52,51 % dari raw materials. Nilai 

perpanjangan untuk kelompok 160 Amper mengalami penurunan sebesar 30,52 

% dari raw materials. 
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Gambar 4-22.  Diagram Reduksi Penampang 

 Nilai reduksi penampang pada kelompok raw materials sebesar     

68,5 %. Reduksi penampang untuk kelompok yang mengalami perlakuan 

pengelasan semua mengalami penurunan dibandingkan kelompok raw 

materials. Besarnya reduksi penampang untuk kelompok 100 Amper menurun 

sebesar 51,18 % dari raw materials. Nilai reduksi penampang   untuk 

kelompok 130 Amper mengalami penurunan sebesar 52,07 % dari raw 

materials. Nilai reduksi penampang  untuk kelompok 160 Amper mengalami 

penurunan sebesar 34,10 % dari raw materials. 

b. Data-data hasil pengujian tarik untuk kualitas lasan pada kelompok variasi 

arus pengelasan yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan kedalam 

persamaan yang ada. Data-data tersebut selanjutnya dapat dilihat dari Tabel 

4-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabel 4-4. Hasil Pengujian untuk Kekuatan Tarik Daerah Las Baja Paduan    
Rendah   

Spesimen No Parameter 
Arus 100  A Arus 130 A  Arus 160 A  

1 688,8 642,9 664,2 
2 689 687 656,4 
3 

σu (MPa) 

 679,5 645,1 
Rata-rata 688,9 669,8 655,2 
1 608,6 558,3 545,8 
2 590,2 578,2 531,3 
3 

σy (MPa) 

 594,8 559,7 
Rata-rata 599,4 577,1 545,6 
1 18,80 13,35 25,3  
2 18,56 18 20,4 
3 

e (%) 

 17 24,4 
Rata-rata 18,68 16,12 23,37 
1 36,49 36,26 57,47 
2 44,48 39,14 56,68 
3 

q (%) 

 39,82 58,26 
Rata-rata 40,48 38,41 57,47 

 
Data dari Tabel 4-4 hasil pengujian tarik selanjutnya dimasukkan ke 

dalam diagram batang seperti di bawah ini : 
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Gambar 4-23 Diagram Kekuatan Tarik Daerah Las 

 Data dari hasil eksperimen menunjukkan nilai kekuatan tarik daerah 

las untuk kelompok 100 Amper adalah 688,9 MPa. Kekuatan tarik daerah las 

untuk kelompok lainnya mengalami penurunan dibanding kelompok ini. Nilai 

kekuatan tarik untuk kelompok 130 Amper sebesar 669,8 MPa, ini berarti 

mengalami penurunan sebesar 19,1 MPa atau 2,78 % dari kelompok 100 



Amper. Nilai kekuatan tarik untuk kelompok 160 Amper mengalami 

penurunan sebesar 33,7 MPa atau 4,89 % dari kelompok 100 Amper dan 

mengalami penurunan terhadap kelompok 130 Amper sebesar 14,6 MPa atau 

2,18 %.  
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Gambar 4-24. Diagram  Tegangan Luluh 

Data dari hasil eksperimen menunjukkan nilai tegangan luluh daerah 

las untuk kelompok 100 Amper adalah 599,4 MPa. Nilai tegangan luluh daerah 

las untuk kelompok lainnya mengalami penurunan dibanding kelompok ini. 

Nilai tegangan luluh untuk kelompok 130 Amper sebesar 577,1 MPa, ini 

berarti mengalami penurunan sebesar 22,3 MPa atau 3,72 % dari kelompok 

100 Amper. Nilai tegangan luluh untuk kelompok 160 Amper mengalami 

penurunan sebesar 53,8 MPa atau 8,98 % dari kelompok 100 Amper dan 

mengalami penurunan terhadap kelompok 130 Amper sebesar 31,5 MPa atau 

5,46 %. 

 Nilai pertambahan panjang yang terjadi pada spesimen raw materials, 

kelompok spesimen arus 100 Amper, kelompok spesimen arus 130 Amper dan 

kelompok spesimen arus 160 Amper. Data dari hasil pengujian tarik kita 

dapatkan nilai pertambahan panjang untuk kelompok 160 Amper sebesar 23,37 

%. Pertambahan panjang yang terjadi pada kelompok arus pengelasan 100 

Amper dan 130 Amper mengalami penurunan dibanding kelompok spesimen 

arus 160 Amper. 
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Gambar 4-25.  Diagram Perpanjangan 

Kelompok spesimen arus 100 Amper mengalami penurunan 

pertambahan panjang sebesar 20,07 % terhadap kelompok spesimen arus 160 

Amper, dan mengalami kenaikan pertambahan panjang sebesar 13,7 % dari 

kelompok 130 Amper. Kelompok spesimen arus 130 Amper mengalami 

penurunan pertambahan panjang sebesar 31,02 % terhadap kelompok spesimen 

arus 160 Amper. 
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Gambar 4-26. Diagram untuk reduksi penampang 

 Nilai reduksi penampang pada kelompok spesimen arus 160 Amper  

sebesar 57,47 %. Nilai Reduksi penampang untuk kelompok lain, semua 

mengalami penurunan dibandingkan kelompok. spesimen arus 160 Amper  

Besarnya reduksi penampang untuk kelompok 100 Amper mengalami 

penurunan sebesar  29,56 % dan mengalami kenaikan terhadap kelompok arus 



130 Amper sebesar 5,11 %. Nilai reduksi penampang untuk kelompok 130 

Amper mengalami penurunan sebesar 33,16% dari kelompok spesimen arus 

160 Amper.   

5. Hasil Uji Ketangguhan Impak 

Eksperimen untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan ketangguhan 

antara bahan yang mengalami perlakuan pengelasan dengan logam induk. Hasil 

dari pengujian ketangguhan impak berupa tenaga yang diserap (W) dalam 

satuan Joule dan nilai pukul takik (K) dalam satuan Joule/mm2. Hasil yang 

diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4-5 di bawah ini : 

   Tabel 4-5. Hasil Pengujian Ketangguhan Impak 
No Parameter  Tenaga patah (J) Ketangguhan 

(Joule/mm2) 

1 80 0,999 

2 84 1,058 

3 

Raw materials 

83 1,027 

Rata-rata  82,33 1,028 

1 149,6 1,84 

2 147,3 1,80 

3 

Arus 100 A 

143 1,787 

Rata-rata  146,63 1,809 

1 138 1,725 

2 128 1,607 

3 

Arus 130 A 

128 1,605 

Rata-rata  131,33 1,646 

1 121 1,51 

2 121 1,51 

3 

Arus 160 A 

122 1,52 

Rata-rata  121,33 1,513 

 
Data-data dari Tabel 4-5 diatas dapat selanjutnya dimasukkan ke 

dalam diagram seperti di bawah ini: 
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Gambar 4-27. Diagram Tenaga Patah 

  Nilai tenaga patah untuk kelompok raw materials sebesar 82,33 

Joule. Nilai tenaga patah pada kelompok pengelasan mengalami kenaikan 

terhadap raw materials. Kelompok dengan arus 100 Amper mengalami 

kenaikan sebesar    43,85 % dari raw materials. Kelompok dengan arus 130 

Amper mengalami kenaikan sebesar 37,31 % dari kelompok raw materials. 

Kelompok dengan arus 160 Amper mengalami kenaikan nilai tenaga patah 

sebesar 32,14 % dari kelompok raw materials. 
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 Gambar  4-28. Diagram Ketangguhan Impak  

Data dari gambar menunjukkan nilai tenaga patah kelompok raw 

materials, kelompok spesimen arus 100 Amper, kelompok spesimen arus 130 

Amper dan kelompok spesimen arus 160 Amper. Nilai Ketangguhan untuk 

kelompok raw materials sebesar 1,028 Joule/mm2. Nilai tenaga patah pada 



kelompok pengelasan mengalami kenaikan terhadap raw materials. Kelompok 

dengan arus 100 Amper mengalami kenaikan sebesar 43,17 % dari raw 

materials. Kelompok dengan arus 130 Amper mengalami kenaikan sebesar 

37,55 % dari kelompok raw materials. Kelompok dengan arus 160 Amper 

mengalami kenaikan nilai tenaga patah sebesar 32,05 % dari kelompok raw 

materials. 

 

B. Pembahasan  

Data dari hasil penelitian diketahui ada perbedaan struktur mikro, 

kekerasan, kekuatan tarik, ketangguhan dari kelompok raw materials dan 

kelompok yang dikenai proses pengelasan dengan tiga variasi arus,  yaitu 

sebesar 100 Amper, 130 Amper dan 160 Amper. 

Data dari hasil pegujian kelompok raw materials mempunyai 

ketangguhan paling kecil dibanding kelompok variasi arus dan pengujian tarik 

bahan baja paduan mempunyai nilai kekuatan yang terendah kedua setelah 

kelompok variasi arus 100 Amper. Struktur mikro yang ada pada raw 

materials adalah ferit dan perlit yang mempunyai butiran yang besar. Struktur 

ferit mempunyai kekuatan dan keuletan yang cukup, sedangkan struktur perlit 

mempunyai sifat yang keras dan kurang ulet. Pada gambar 4-1 (a) struktur ferit 

mendominasi area. Untuk pengujian tarik kelompok raw materials mempunyai 

nilai kekuatan yang tinggi, karena mengandung unsur Mn yang besar yaitu 

1,489 % dan kandungan unsur silikon (Si) sebesar 0,228 %. Fungsi dari unsur 

Mn adalah dapat mengikat karbon (C) membentuk karbida mangan (Mn3C) 

yang dapat menaikkan kekuatan, ketangguhan baja dan meningkatkan 

kekerasan. Fungsi dari kandungan unsur silikon adalah pembentuk ferit yang 

sangat kuat dan juga untuk menguatkan baja. Nilai perpanjangan dan reduksi 

penampang untuk raw materials tertinggi dibanding kelompok variasi arus 

pengelasan. 

Pengujian yang pertama adalah pengujian tarik untuk variasi arus 

pengelasan 100 Amper. Nilai kekuatan tarik, tegangan luluh, reduksi 

penampang dan perpanjangan untuk kualitas baja paduan rendah mempunyai 



nilai yang paling kecil diantara variasi arus pengelasan dan raw materials. 

Pada kelompok variasi 100 Amper, arus yang terjadi terlalu rendah 

menyebabkan sukarnya penyalaan busur listrik dan busur listrik yang terjadi 

tidak stabil. Panas yang dihasilkan tidak cukup untuk melelehkan elektroda 

dan raw materials serta penembusan yang terjadi kurang maksimal. Pada 

pengujian tarik untuk kualitas lasan, kelompok ini mempunyai nilai kekuatan 

tarik dan tegangan luluh tertinggi diantara kelompok variasi arus pengelasan 

yang lain. Nilai perpanjangan dan reduksi penampang yang lebih tinggi dari 

kelompok arus 130 Amper dan lebih rendah dari kelompok arus 160 Amper.   

Pengujian yang kedua adalah pengujian tarik dan pengujian impak 

untuk variasi arus pengelasan 130 Amper. Nilai kekuatan tarik dan tegangan 

luluh untuk kualitas baja karbon rendah mempunyai nilai yang yang lebih 

besar dibanding  kelompok variasi arus 100 Amper dan kelompok raw 

materials, tetapi lebih rendah dibanding kelompok 160 Amper. Nilai reduksi 

penampang dan perpanjangan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding 

kelompok arus 100 Amper dan lebih rendah dibanding kelompok variasi arus 

pengelasan 160 Amper dan raw materials. Pada kelompok ini, arus yang 

terjadi cukup stabil dibanding kelompok 100 Amper. Arus yang stabil ini 

menyebabkan penembusan dan nyala busur yang baik. Pada pengujian tarik 

untuk kualitas lasan, kelompok ini mempunyai nilai kekuatan tarik dan 

tegangan luluh lebih tinggi dari kelompok variasi arus pengelasan 100 Amper 

dan lebih rendah dari kelompok variasi arus pengelasan 160 Amper. Nilai 

pertambahan panjang dan reduksi penampang mempunyai nilai yang paling 

kecil dibanding kelompok variasi arus pengelasan 100 Amper dan 160 Amper.   

Pengujian yang ketiga adalah pengujian tarik dan pengujian impak 

untuk variasi arus pengelasan 160 Amper. Nilai kekuatan tarik dan tegangan 

luluh untuk kualitas baja karbon rendah mempunyai nilai yang paling tinggi 

diantara variasi arus pengelasan dan raw materials. Nilai untuk perpanjangan 

dan reduksi penampang kelompok ini lebih rendah dibandingkan kelompok 

raw materials dan lebih tinggi diantara variasi arus pengelasan. Arus 

pengelasan 160 Amper termasuk dalam interval arus yang diijinkan untuk 



elektroda E7018 diameter 3,2 mm yaitu antara 115 sampai 165 Amper. Pada 

pengelasan ini busur yang terjadi lebih besar dibandingkan arus 130 Amper. 

Percikan busur terlihat lebih besar dan peleburan elektroda lebih cepat. Nilai 

yang dihasilkan dari pengujian  tarik untuk kualitas lasan lebih kecil 

dibandingkan kelompok variasi arus pengelasan yang lain.  

Data dari hasil pengujian ketangguhan impak diketahui bahwa nilai 

untuk raw materials mengalami penurunan dibanding dengan variasi arus 

pengelasan, ini karena panas yang dihasilkan saat pengelasan menyebabkan 

bahan makin ulet sehingga ketangguhan yang dihasilkan makin tinggi. Nilai 

ketangguhan impak untuk arus 100 Amper lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok spesimen variasi arus pengelasan 130 Amper dan 100 Amper, 

karena struktur mikro ferit acicular lembut yang berupa bilah-bilah menyilang 

lebih optimal, sehingga menahan rambatan retak yang terjadi. Ini berbanding 

lurus dengan pernyataan Lancaster (1996), bahwa semakin lembut ferit 

acicular mempunyai ketangguhan yang semakin tinggi.   

Pada daerah HAZ terjadi kekerasan yang tinggi, hal ini disebabkan 

adanya struktur ferit kasar, bainit dan ferit halus. Nilai kekerasan yang paling 

tinggi terjadi pada pengelasan arus 130 Amper, karena pendinginan yang lebih 

cepat dari kelompok 160 Amper yang mempunyai nilai kekerasan yang lebih 

rendah. Dari pendinginan yang sangat cepat ini pada daerah HAZ terbentuk 

struktur mikro bainit yang mempunyai nilai kekerasan yang lebih tinggi 

dibandingkan ferit, tetapi lebih rendah dari martensit.  Pendinginan yang cepat 

menyebabkan struktur HAZ yang berbatasan dengan logam las terlihat lebih 

kasar dibandingkan struktur mikro daerah HAZ dengan logam induk. Pada 

daerah HAZ yang mempunyai struktur mikro kasar mempunyai nilai 

kekerasan yang lebih besar dibandingkan HAZ halus. 

 



BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Nilai kekuatan tarik dan tegangan luluh untuk spesimen kualitas kekuatan 

tarik baja paduan rendah kelompok pengelasan arus 160 Amper paling 

tinggi dibandingkan kelompok variasi arus pengelasan 100 Amper dan 130 

Amper serta kelompok raw materials. Nilainya mengalami kenaikan 

sebesar 44,84 MPa untuk nilai kekuatan tarik dan 84 MPa untuk nilai 

tegangan luluh terhadap kelompok raw materials. Nilai perpanjangan dan 

reduksi penampang mengalami kenaikan dibanding kelompok 100 Amper 

dan kelompok 130 Amper, tetapi mengalami penurunan dibandingkan 

kelompok raw materials.  

2. Nilai kekuatan tarik dan tegangan luluh untuk spesimen kekuatan tarik 

daerah lasan kelompok 100 Amper paling tinggi dibandingkan kelompok 

variasi arus pengelasan 130 Amper dan 160 Amper. Nilainya mengalami 

kenaikan terhadap spesimen arus pengelasan 160 Amper sebesar 3,72 % 

untuk kekuatan tarik dan 8,98 % untuk nilai tegangan luluh.    

3. Nilai tenaga patah dan ketangguhan impak untuk spesimen kelompok 100 

Amper mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan kelompok variasi arus 

pengelasan 130 Amper, 160 Amper dan kelompok raw materials. Nilai 

rata-ratanya sebesar 146,63 Joule dan 1,809 Joule/mm2, nilainya 

mengalami kenaikan sebesar 43,85 % untuk tenaga patah dan 43,15 % 

untuk pukul takik terhadap spesimen raw materials.  

4. Struktur mikro daerah logam las 160 Amper mempunyai daerah struktur 

kolumnar yang paling besar dibandingkan kelompok variasi pengelasan 

yang lain. Struktur yang terdapat pada daerah logam las adalah ferit batas 

butir, ferit acicular, ferit poligonal dan ferit Widmanstatten. Struktur pada  

daerah HAZ adalah ferit kasar dan ferit halus. Struktur perlit dan ferit 

terdapat pada daerah logam induk tak terpengaruh panas. 



5. Nilai kekerasan tertinggi terdapat pada spesimen variasi arus pengelasan 

130 Amper sebesar 274 kg/mm2 terletak pada daerah HAZ. Nilainya 

mengalami kenaikan sebesar 8,39 % terhadap nilai kekerasan pada 

spesimen variasi arus pengelasan 160 Amper dan sebesar 14,59 % dari 

nilai kekerasan pada spesimen variasi arus pengelasan 100 Amper.  

 
B. Saran  

1.  Perlu dilakukan penelitian lanjutan setelah selesai pengelasan hendaknya 

benda kerja dilakukan postweld heat treatment untuk meminimalis 

terjadinya retak dan mengurangi tegangan sisa yang terjadi.  

2. Jika mengelas  dengan elektroda E7018 sebaiknya menggunakan arus dari 

115 sampai 165, karena jika kurang maka penembusan yang terjadi akan 

kecil dan jika lebih dari 165 Amper akan menyebabkan busur listrik yang 

tejadi tinggi sekali sehingga  akan menyebabkan pencairan logam induk 

besar. 

3. Sebaiknya dilakukan pemanasan elektroda terlebih dahulu sebelum 

dilakukan pengelasan untuk menghilangkan hidrogen yang ada pada flux, 

karena hidrogen akan menyebabkan las-lasan menjadi berkualitas jelek.  
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Lampiran 2. Hasil Uji Komposisi Kimia  
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Lampiran 3. Tabel Hasil Pengujian Tarik untuk Kekuatan Tarik Lasan Baja 
Paduan Rendah 

Parameter  σu (MPa) σy (MPa) ε (%) q (%) 
688,8 608,6 18,8 36,49 100 Amper 
689 590,2 18,56 44,48 

Rata-rata 688,9 599,4 18,68 40,48 
642,9 558,3  13,36 36,26 
687 578,2 18 39,14 

130 Amper 

679,5 594,8 17 39,82 
Rata-rata 669,8 577,1 16,12 38,41 

664,2 545,8 25,32 57,41 
656,4 531,3 20,4 56,68 

160 Amper 

645,1 559,7 24,4 58,26 
Rata-rata 655,2 545,6 23,37 57,47 
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Lampiran 4. Perhitungan Kekuatan Tarik Daerah Las Baja Paduan Rendah 

1. Perhitungan Kekuatan Tarik Maksimal 

 σu =
0

U

A
P  

Dimana : Pu = Beban (kg) 

σu= Tegangan ultimate (MPa) 

A0= luas mula-mula (mm2) 

1.  Variasi arus 100 A 

a. Pu= kg 4610
100
46,1 xkg 10000 =      

      σu= 68,88
mm 66,93
kg 4610

2 = kg/mm2= 688,8 MPa 

b. Pu=10000 kg x 4520
100

2,45
= kg      

      σu= 90,68
mm65,60
kg4520

2 = kg/mm2=689 MPa 

Rata-rata= 68,89
2

kg/mm68,90)(68,88 2

=
+ kg/mm2=688,9 MPa 

2.   Variasi arus 130 A 

a. Pu=10000 kg x 4290
100

9,42
= kg      

       σu= 29,64
72,66

4290
2 =

mm
kg  kg/mm2= 642,9 MPa 

b. Pu=10000kgx 4660
100

6,46
= kg       

       σu= 7,68
83,67

4660
2 =

mm
kg  kg/mm2= 687 MPa 

c. Pu=10000 kg x 4420
100

2,44
= kg     

        σu= 67,95
mm 65,05
kg 4420

2 =  kg/mm2= 679,5 MPa 
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Rata-rata= 98,66
3

kg/mm 67,95)68,7(64,29 2

=
++ kg/mm2= 669,8 MPa 

3.   Variasi arus 160 A 

a. Pu=10000 kgx 4720
100

2,47
= kg     

        σu= 66,42
mm 71,06
kg4720

2 =  kg/mm2= 664,2 MPa 

b. Pu=10000 kg x 4270
100

7,42
= kg       

       σu= 65,64
mm65,05
kg4270

2 =  kg/mm2= 656,4 MPa 

c. Pu=10000 kg x 4340
100

4,43
= kg      

      σu= 64,51
mm67,84
kg4340

2 =  kg/mm2= 645,1 MPa 

Rata-rata= 265,5
3

kg/mm 64,51)65,64(66,42 2

=
++ kg/mm2= 655,2 MPa 

  

2. Perhitungan Tegangan Luluh 

tu
%Pu   mm  1 =                                     

P x 
100

mm 1ty x  Py =  

 
A
P

  
o

y
y =σ  

Dimana :  

P =  Beban yang digunakan (kg) 

Py = Beban yield (kg) 

Pu = Beban ultimate (kg) 

A0= Luas  penampang mula-mula (mm2) 

tu = Tinggi  ultimate (mm) 

ty = Tinggi yield (mm) 

σy = Tegangan yield (MPa) 



 

 

7

1. Variasi arus 100 A 

a. 1 mm =
172

%1,46 =0,268 % 

ty = 152 mm 

Py= 6,407310000
100

268,0152
=xx  kg                

σy= 60,86
mm 66,93

kg 4073,6
2 = kg/mm2 

    = 608,6 MPa 

b. 1 mm = 
169

%2,45  =0,267 % 

ty = 145 mm 

Py= 5,387110000
100

267,0145
=xx kg 

σy= 02,59
6,65

5,3871
2 =

mm
kg kg/mm2 

            = 590,2 MPa 

Rata-rata = 599,4
2

MPa 1198,8
2

MPa 590,2)(608,6
==

+ MPa 

2.  Variasi arus 130 A 

a. 1 mm = 
160

%9,42  =0,268 % 

  ty = 139 mm 

Py= 2,372510000
100

268,0139
=xx  kg               

σy= 55,83
mm66,76

kg3725,2
2 = kg/mm2 

        = 558,3  MPa 

b.  1 mm = 
176

%6,46  =0,265 % 

ty = 148 mm 

Py= 392210000
100

265,0148
=xx  kg             
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σy= 57,82
mm 67,83
kg 3922

2 = kg/mm2 

      = 578,2  MPa 

c. 1 mm = 
167

%2,44  =0,265 % 

ty = 146 mm 

Py= 386910000
100

265,0146
=xx  kg           

σy= 59,48
mm 65,05
kg 3869

2 = kg/mm2 

        = 594,8  MPa 

Rata-rata = 577,1
3

MPa 1731,3
3

MPa 594,8)578,2(558,3
==

++ MPa 

 

3.  Variasi arus 160 A 

     Perbandingan 1:2  

.a. 1 mm= =
290
%2,47

x
0,272 % 

ty = 74 mm 

Py= 3877,6kg x10000
100

74x2x0,268
=  kg            

σy= 854,5
mm 71,04

kg 3877,6
2 = kg/mm2 

        = 545,8 MPa 

b.  1 mm = 
279
%7,42

x
 =0,27 % 

ty = 64 mm 

Py= 3456kg x10000
100

64x2x0,27
=  kg                

σy= 53,13
mm 65,05
kg 3456

2 = kg/mm2 

        =531,3  MPa 
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c. 1 mm = 
283
%4,43

x
 =0,261 % 

 ty = 72 mm 

Py= 3765,6kg x10000
100

72x2x0,261
=  kg                 

σy= 55,97
mm 67,28

kg 3765,6
2 = kg/mm2 

       = 559,7  MPa 

Rata-rata = 545,6
3

MPa 1636,8
3

MPa 559,7)531,3(545,8
==

++  MPa 

 

 3. Perhitungan Perpanjangan 

ε = %100%100
0

0

0

x
L

LLx
L
L −

=
Δ  

 Dimana : ε   = elongation (%) 

L  = Panjang setelah ditarik (mm) 

L0 = Panjang sebelum ditarik (mm) 

 

1.   Variasi arus 100 A 

a. ε = % 18,80% x100
mm20
mm 3,76% 100 x 

mm 20
mm 20)(23,76

==
−  

b. ε = 18,55%% x100
mm20
mm 3,71% x100

mm 20
mm 20)(23,71

==
−  

Rata-rata = %68,18
2

)%55,188,18(
=

+  

2.   Variasi arus 130 A  

a. ε = 13,36%x100%
mm20
mm 2,67x100%

20mm
mm 20)(22,67

==
−  

b. ε = % 18% x100
20mm

mm 3,6% x100
mm 20

mm 20)(23,6
==

−  

c. ε = 17%x100%
mm20
mm 3,4x100%

mm 20
mm 20)(23,40

==
−  
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Rata-rata = %12,16
3

)%171836,13(
=

++  

3.   Variasi arus 160 A  

a. ε = % 25,3x100%
mm20
mm 5,06x100%

mm 20
mm 20)(25,06

==
−  

b. ε = 20,4%x100%
mm20
mm 4,08x100%

20mm
20)mm(24,08

==
−  

c. ε = 24,4%x100%
mm20
mm 6,1x100%

mm 20
mm 20)(24,88

==
−  

Rata-rata = %37,23
3

)%4,244,2032,25(
=

++  

 

4. Perhitungan Reduksi Penampang 

 q= %100%100
0

10

0

x
A

AAx
A
A −

=
Δ  

Dimana : A0 = Luas mula-mula (mm2) 

A1 = Luas setelah ditarik (mm2) 

q  = Reduksi penampang (%) 

 

1.  Variasi arus 100 A  

a. % 36,49% x100
mm 66,93
mm 24,42% x100

mm 66,93
mm 42,51)(66,93q 2

2

2

2

==
−

=  

b. q = % 44,48% x100
mm 65,60
mm 29,18% x100

mm 65,60
mm 36,42)(65,60

2

2

2

2

==
−  

Rata-rata= %485,40
2

)%48,4449,36(
=

+  

2.  Variasi arus 130 A   

a.  % 36,26% x100
mm 66,72
mm 24,19% x100

mm 66,72
mm 42,53)(66,72q 2

2

2

2

==
−

=  

b. q = % 39,14% x100
mm 67,83
mm 26,55% x100

mm 67,83
mm 41,28)(67,83

2

2

2

2

==
−  
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c. q = % 39,82% x100
mm 65,05
mm 25,9% x100

mm 65,05
mm 39,15)(65,05

2

2

2

2

==
−  

Rata-rata= %41,38
3

)%82,3914,3926,36(
=

++  

3.  Variasi arus 160 A  

a. % 57,47% x100
mm 71,06
mm 40,84% x100

mm 71,06
mm 30,22)(71,06q 2

2

2

2

==
−

=  

b. q = % 56,68% x100
mm 65,05
mm 36,87% x100

mm 65,05
mm 41,28)(65,05

2

2

2

2

==
−  

c. q= % 58,26% x100
mm 67,28

mm 39,2% x100
mm 67,28

mm 28,18)(67,28
2

2

2

2

==
−  

Rata-rata= %47,57
3

)%26,5868,5647,57(
=

++  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12

Lampiran 5. Tabel Hasil Pengujian Tarik untuk Kekuatan Tarik Baja 
Paduan  Rendah 

Parameter  σu (MPa) σy (MPa) ε (%) q (%) 

647,7 512,7 29,5 69,35 

643,3 500,8 31 66,78 

Raw materials 

628,9 493,2 26 69,38 

Rata-rata 639,9 504,2 28,83 68,50 

512,8 437,6 9,3 36,17 100 Amper 

631,6 525,5 10,75 30,71 

Rata-rata 519,5 445,2 8,66 33,44 

645,9 526,1 12,90 40,02 

655,4 534,6 15,78 33,87 

130 Amper 

640,1 546,2 12,40 24,61 

Rata-rata 647,1 535,6 13,69 32,83 

666,1 544,6 19,85 43,82 

663,6 526,6 20,20 60,25 

160 Amper 

724,5 588,2 20,05 31,34 

Rata-rata 684,7 553,1 20,03 45,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13

Lampiran 6. Perhitungan untuk Kualitas Kekuatan Tarik Baja Paduan 

Rendah 

1. Perhitungan Kekuatan Tarik Maksimal 

    σu =
0

U

A
P  

    Dimana : Pu = Beban (kg) 

σu= Tegangan ultimate (MPa) 

A0= luas mula-mula (mm2) 

1. Raw materials 

a. Pu=10000 kg x 6410
100

1,64
= kg   

        σu= 64,77
mm 98,97
kg 6410

2 =  kg/mm2 = 647,7 MPa 

b. Pu=10000kg x 6410
100

1,64
= kg 

      σu= 64,33
mm 99,64
kg 6410

2 =  kg/mm2   =643,3 MPa 

c. Pu=10000 kgx 6210
100

1,62
= kg       

σu= 62,89
mm 98,75
kg 6210

2 =  kg/mm2 = 628,9 MPa 

Rata-rata= 963,9
3

kg/mm 62,89)64,33(64,77 2

=
++ kg/mm2= 639,9 MPa 

2. Variasi arus  100 A 

a. Pu=10000kg x 5140
100

4,51
= kg       

      σu= 51,28
mm100,24
kg5140

2 = kg/mm2 = 512,8 MPa 

b.  Pu=10000 kg x 6040
100

4,60
= kg     

      σu= 63,16
mm95,63
kg6040

2 =  kg/mm2 = 631,6 MPa 
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Rata-rata= 57,22
2

m63,16)kg/m(51,28 2

=
+ kg/mm2= 572,2 MPa 

3. Variasi arus 130 A 

a. Pu=10000 kg x 6680
100

8,66
= kg       

     σu= 964,5
mm 103,42
kg 6680

2 =  kg/mm2  = 645,9 MPa 

b. Pu=10000 kg x 6690
100

9,66
= kg    

      σu= 65,54
mm 102,08
kg 6690

2 = kg/mm2 = 655,4 MPa 

c. Pu=10000 kg x 6620
100

2,66
= kg    

           σu= 164,0
mm 103,42
kg 6620

2 =  kg/mm2 = 640,1 MPa 

      Rata-rata= 164,7
3

kg/mm 64,01)65,54(64,59 2

=
++ kg/mm2= 647,1 MPa 

4. Variasi arus 160 A 

a. Pu=10000kg x 6740
100

4,67
= kg  

       σu= 66,61
mm 101,19
kg 6740

2 =  kg/mm2 = 666,1 MPa 

b. Pu=10000kgx 6730
100

3,67
= kg    

       σu= 66,36
mm 101,41
kg 6730

2 =  kg/mm2   = 663,6 MPa 

c. Pu=10000kg x 7380
100

8,73
= kg   

     σu= 72,45
mm 101,86
kg 7380

2 =  kg/mm2 = 724,5 MPa 

Rata-rata= 68,47
3

kg/mm 72,45)66,36(66,61 2

=
++ kg/mm2= 684,7 MPa 
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2. Perhitungan Tegangan Luluh 

tu
 %Pu   mm  1 =                  

Px 
100

mm 1ty x  Py =  

 
A
P

  
o

y
y =σ  

Dimana : P =  Beban yang digunakan (kg) 

Py = Beban yield (kg) 

Pu = Beban ultimate (kg) 

A0= Luas  penampang mula-mula (mm2) 

tu = Tinggi  ultimate (mm) 

ty = Tinggi yield (mm) 

σy = Tegangan yield (MPa) 

 

1. Raw materials 

Perbandingan 1:2 

a. 1  mm = 
2120

%1,64
x

 =0,267 % 

 ty = 95 mm 

Py = 5074kg x10000
100

95x2x0,267
=  kg      

σy = 51,27
mm 98,97
kg 5074

2 = kg/mm2  

         = 512,7 MPa 

b.  1  mm = 
2118

%1,64
x

 =0,272 % 

 ty = 93 mm 

Py= 5050kg x10000
100

93x2x0,272
=  kg      

σy= 50,08
mm 99,64
kg 5050

2 = kg/mm2 

         = 500,8 MPa 
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c. 1  mm = 
2116

%1,62
x

 =0,268 % 

 ty=91 mm 

Py= 4870kg x10000
100

91x2x0,268
=  kg  

σy= 49,32
mm 98,97
kg 4870

2 = kg/mm2 

         = 493,2 MPa 

 

Rata-rata = 22
2

kg/mm 50,42kg/mm 
3

151,27
3

kg/mm 49,32)50,68(51,27
==

++  

               =504,2 MPa  

2.  Variasi arus 100 A 

     Perbandingan 1:2  

 a.  1 mm = 
296
%4,51

x
 =0,268 % 

ty=82 mm 

Py= 4387kg x10000
100

82x2x0,27
=  kg         

σy= =2mm 100,24
kg 4387  43,76 kg/mm2 

        = 437,6  MPa 

b.  1 mm = 
2114

%4,60
x

 =0,265% 

 ty=95 mm 

Py= 5025,5kg x10000
100

95x2x0,265
=  kg    

σy= 52,55
95,63mm
5025,5kg

2 = kg/mm2  

        = 525,5 MPa 

Rata-rata= 481,5kg/mm 48,15
2

96,31kg/mm
2

kg/mm 52,55)(43,76 2
22

===
+ MPa 



 

 

17

3. Variasi arus 130 A 

     Perbandingan 1:2  

a. 1 mm = =
2124

%8,66
x

0,269 % 

  ty=101 mm 

    Py= 5440,87kg x10000
100

9101x2x0,26
= kg         

    σy= 52,61
mm 103,42

kg 5440,87
2 = kg/mm2  

        = 526,1 MPa 

b.  1 mm = 
2125

%9,66
x

 =0,268 % 

     ty=102 mm 

Py= 5457kg x10000
100

8102x2x0,26
=  kg         

σy= 2
2 kg/mm 53,46

mm 102,08
kg 5457

=  

        =534,6 MPa 

c. 1 mm = 
2123

%2,66
x

 =0,269 % 

    ty=105 mm 

   Py= 5649kg x10000
100

9105x2x0,26
=  kg    

   σy= 54,62
mm 103,42
kg 5649

2 = kg/mm2  

      = 546,2 MPa 

 

Rata-rata = 22
2

53,56kg/mmkg/mm
3

160,69
3

m54,62)kg/m53,46(52,61
==

++  

               = 535,6 MPa 

4. Variasi arus  160 A 

Perbandingan 1:2  
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.a. 1 mm = =
2126

%4,67
x

0,267 % 

  ty = 103 mm 

Py= 5510,5kg x10000
100

7103x2x0,26
= kg        

σy= 54,46
mm 101,19

kg 5510,5
2 = kg/mm2 

        = 544,6 MPa 

b.  1 mm = 
2126

%9,66
x

 =0,265 % 

 ty = 100 mm 

Py= 5340kgx10000
100

5100x2x0,26
=  kg                        

σy= 52,66
mm101,41
kg5340

2 = kg/mm2 

        =526,6 MPa 

c.  1 mm = 
2138

%8,73
x

 =0,267 % 

 ty = 112 mm 

Py= 2599kgx10000
100

7112x2x0,26
=  kg     

σy= 58,82
mm101,86
kg5992

2 = kg/mm2 

         = 588,2 MPa 

 

Rata-rata = 22
2

kg/mm 55,31kg/mm 
3

165,94
3

kg/mm 58,82)52,66(54,46
==

++  

               =553,1 MPa 

 

 3. Perhitungan Perpanjangan  

ε = %100%100
0

0

0

x
L

LLx
L
L −

=
Δ  
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dimana : ε   = elongation (%) 

L  = Panjang setelah ditarik (mm) 

L0 = Panjang sebelum ditarik (mm) 

1. Raw materials 

a. ε = % 29,5% x100
mm40
mm 11,8% x100

mm 40
mm 40)(51,8

==
−  

b. ε = % 31% x100
mm40
mm 12,4% x100

mm 40
mm 40)(52,4

==
−  

c. ε = 26% x100
mm40
mm 10,4% x100

mm 40
mm 40)(50,4

==
− % 

Rata-rata = %83,28
3

)%26315,29(
=

++  

2. Variasi arus 100 A 

a. ε = % 9,3% x100
mm40
mm 3,72% x100

mm 40
mm 40)(43,72

==
−  

b. ε = % 10,75% x100
mm40
mm 4,3% x100

mm 40
 mm 40)(44,3

==
−  

Rata-rata = 10,02%
2

% 20,02
2

% 10,75)(9,3
==

+  

3. Variasi arus 130 A 

a. ε = % 12,90% x100
mm40
mm 5,16% x100

mm 40
mm ) 40(45,16

==
−  

b. ε = % 15,78% x100
mm40
mm 6,31% x100

mm 40
mm 40)(46,31

==
−  

c. ε = % 12,40% x100
mm40
mm 4,96% x100

mm  40
mm 40)(44,96

==
−  

Rata-rata = %69,13
3

)%40,1278,1590,12(
=

++  

4. Variasi arus 160 A 

a. ε = 19,85%x100%
mm40
mm 7,94x100%

mm 40
mm 40)(47,94

==
−  

b. ε = 20,20%x100%
mm40
mm 8,08x100%

mm 40
mm 40)(48,08

==
−  
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c. ε = 20,05%x100%
mm40
mm 8,02x100%

mm 40
mm 40)(48,02

==
−  

Rata-rata = %03,20
3

)%05,2020,2085,19(
=

++  

 

4. Perhitungan Reduksi Penampang 

 q= %100%100
0

10

0

x
A

AAx
A
A −

=
Δ  

Dimana : A0 = Luas mula-mula (mm2) 

A1 = Luas setelah ditarik (mm2) 

q  = Reduksi penampang (%) 

1. Raw materials 

a. q= % 69,35% x100
mm 98,97
mm 68,64% x100

mm 98,97
mm 30,33)(98,97

2

2

2

2

==
−  

b. q= % 66,78% x100
mm 99,64
mm 66,54% x100

mm 99,64
mm 33,1)(99,64

2

2

2

2

==
−  

c.  q= % 69,38% x100
mm 98,75
mm 68,51% 100x 

mm 98,75
mm 30,24)(98,75

2

2

2

2

==
−  

Rata-rata= %50,68
3

)%38,6978,6635,69(
=

++   

  

2. Variasi arus 100 A 

a. q= %17,36%100
24,100
11,26%100

24,100
)98,6324,100(

2

2

2

2

==
− x

mm
mmx

mm
mm  

b. q= %71,30%100
63,95
37,29%100

63,95
)18,2863,95(

2

2

2

2

==
− x

mm
mmx

mm
mm  

Rata-rata= %44,33
3

)%71,3017,36(
=

+  

3. Variasi arus 130 A 

a. % 40,02% x100
mm 103,42
mm 41,39% x100

mm 103,42
mm 62,03)(103,42q 2

2

2

2

==
−

=  
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b. q= % 33,87% x100
mm 102,08
mm 34,58% x100

mm 102,08
mm 67,5)(102,08

2

2

2

2

==
−  

c. q= % 24,61% x100
mm 103,42
mm 41,39% x100

mm 103,42
mm 77,97)(103,42

2

2

2

2

==
−  

Rata-rata= %83,32
3

)%61,2487,3302,40(
=

++  

3.  Variasi arus 160 A  

a. % 43,82% x100
mm 101,19
mm 44,34% x100

mm 101,19
mm 56,85)(101,19q 2

2

2

2

==
−

=  

b. q= % 60,25% x100
mm 101,41

mm 61,1% x100
mm 101,41

mm 40,31)(101,41
2

2

2

2

==
−  

c. q= % 31,34% x100
101,86mm
31,92mm% x100

mm 101,86
mm 69,94)(101,86

2

2

2

2

==
−  

Rata-rata= %14,45
3

)%34,3125,6082,43(
=

++  
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Lampiran 7. Tabel Hasil Pengujian Ketangguhan Impact 
No Parameter  Sudut 

Awal 

(α) 

Sudut 

Jatuh(β)

a 

(mm)

t 

(mm) 

A 

(mm) 
Tenaga 

patah 

(J) 

Keliatan 

(Joule/mm2) 

1 1560 840 8,07 9,92 80,05 80 0,999 

2 1560 800 7,9 10,05 79,39 84 1,058 

3 

Raw 

materials 
1560 810 8,08 10 80,8 83 1,027 

Rata-rata  1560  80,08 82,33 1,028 

1 1560 40 8.12 10 81,2 149,6 1,84 

2 1560 150 8.1 10.1 81,81 147,3 1,80 

3 

Arus 100 

A 
1560 24,50 8.02 9.98 80,04 143 1,787 

Rata-rata 156   81,02 146,63 1,809 

1 1560 320 8 10 80 138 1,725 

2 1560 440 7.96 9,96 79,64 128 1,607 

3 

Arus 130 

A 
1560 440 8 9,97 79,76 128 1,605 

Rata-rata 1560  79,8 131,33 1,646 

1 1560 510 8 10,05 80,4 121 1,51 

2 1560 510 8 10 80 121 1,51 

3 

Arus 160 

A 

1560 500 8 10 80 122 1,52 

Rata-rata 1560  80,13 121,33 1,513 

 
Keterangan : 

a  = tinggi dibawah takikan (mm) 

t   = lebar spesimen (mm) 

A = luas spesimen dibawah takikan (mm2) = a x t 
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Lampiran 8. Perhitungan Ketangguhan (Nilai Pukul Takik) 

K =
0A

W  

Dimana :  K = Nilai pukul takik (Joule/mm2) 

A0= Luas penampang  mula dibawah takikan (mm2) 

W =Tenaga patah (Joule) 

1.  Perhitungan   ketangguhan untuk raw materials 

        a.   K1= 2mm80,05
Joule80  = 0,999 Joule/mm2 

b.   K2= 2mm79,39
Joule84  = 1,058 Joule/mm2 

c.   K3 = 2mm80,8
Joule83  = 1,027 Joule/mm2 

  K rata-rata = 
3

Joule/mm 1,027)1,058(0,999 2++   

                    =
3

Joule/mm 3,84 2

 = 1,028 Joule/mm2 

 

2.  Perhitungan ketangguhan untuk pengelasan variasi arus 100 A 

a.   K1= 2mm81,2
Joule149,6  = 1,84 Joule/mm2 

b.   K2= 281,81
3,147

mm
Joule  = 1,80 Joule/mm2 

c.   K3 = 2mm 80,04
Joule143  = 1,787 Joule/mm2 

 

  K rata-rata =  
3

Joule/mm 1,787)1,80(1,84 2++  =
3

Joule/mm 5,427 2

 

                    = 1,809 Joule/mm2 

3.  Perhitungan   ketangguhan untuk pengelasan variasi arus 130 A 

a.   K1= 2mm 80
Joule 138  = 1,725 Joule/mm2 
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b.   K2= 2mm79,64
Joule128  = 1,607 Joule/mm2 

c.   K3 = 2mm 79,26
Joule 128  = 1,605 Joule/mm2 

K rata-rata =
3

Joule/mm 1,605)1,607(1,725 2++   

                  =
3

Joule/mm 4,937 2

 = 1,646 Joule/mm2 

4.  Perhitungan ketangguhan untuk pengelasan variasi arus 160 A 

a.   K1= 2mm80,4
Joule121  = 1,51 Joule/mm2 

b.   K2= 2mm80
Joule121  = 1,51 Joule/mm2 

c.    K3 = 2mm8
Joule122  = 1,52 Joule/mm2 

  K rata-rata =  
3

Joule/mm 1,52)1,51(1,51 2++  =
3

Joule/mm 4,54 2

  

                    = 1,513 Joule/mm2 
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Lampiran 9. Tabel Hasil Pengujian Kekerasan Arus 100 A 
D1 D2 Drata-rata Titik  Daerah 

(µm) (µm) 
Drata-

rata 
(µm) 

(mm) 
Kekerasan 

(VHN 
dalam 

kg/mm2) 
1 Logam las 98 96 97 97 x10-3 197 

2 Logam las 97 96 96,5 96,5 x10-3 199 

3 Logam las 96 97 96,5 96,5x10-3 199 

4 Logam las 97 97 97 97x10-3 197 

5 Logam las 97 97 97 97 x10-3 197 

6 Logam las 99 99 99 99 x10-3 189 

7 Logam las 97 97 97 97 x10-3 197 

8 Logam las 97 98 97,5 97,5x10-3 195 

9 Logam las 98 97 97,5 97,5x10-3 196 

10 Logam las 98 96,5 97,25 97,25 x10-3 191 

11 Logam las 98,5 98,5 98,5 98,5x10-3 220 

12 Logam las 100 100,5 100,25 100,25 x10-3 184 

13 Logam las 95 95 95 95 x10-3 205 

14 Batas 88,5 92 90,25 90,25 x10-3 227 

15 HAZ 89 89 89 89 x10-3 234 

16 HAZ 89 91 90 90x10-3 229 

17 HAZ 89 91 90 90x10-3 229 

18 HAZ 91 91 91 91  x10-3 224 

19 HAZ 91 91,5 91,25 91,25x10-3 223 

20 HAZ 90 90 90 90 x10-3 229 

21 Batas 88 90 89 89 x10-3 234 

22 Logam induk 90 91,5 90,75 90,75 x10-3 225 

23 Logam induk 91,5 89,5 90,5 90,5 x10-3 226 

24 Logam induk 92 94 93 93 x10-3 214 

25 Logam induk 91 91 91 91 x10-3 224 

26 Logam induk 92,5 93,5 93 93 x10-3 214 

27 Logam induk 91 93 92 92 x10-3 219 

28 Logam induk 91 93 92 92x10-3 219 

29 Logam induk 95 91 93 93 x10-3 214 

30 Logam induk 92 95 93,5 93,5 x10-3 212 

31 Logam induk 92,5 92,5 92,5 92,5 x10-3 217 
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Lampiran 10. Tabel Hasil Pengujian Kekerasan Arus 130 A 
D1 D2 Drata-rata Titik  Daerah 

(µm) (µm) 
Drata-

rata 
(µm) 

(mm) 
Kekerasan 

(VHN 
dalam 

kg/mm2) 
1 Logam las 95,5 95 95,25 95,25 x10-3 204 

2 Logam las 95 95 95 95 x10-3 205 

3 Logam las 93 93 93 93x10-3 214 

4 Logam las 93 93 93 93x10-3 214 

5 Logam las 93 93 93 93 x10-3 214 

6 Logam las 90,5 90,5 90,5 90,5 x10-3 226 

7 Logam las 94,5 93,5 94 94 x10-3 210 

8 Logam las 92 95,5 93,75 93,75x10-3 211 

9 Logam las 92,5 95 93,75 93,75x10-3 211 

10 Logam las 92,5 92,5 92,5 92,5 x10-3 217 

11 Logam las 91 92,5 91,75 91,75x10-3 220 

12 Logam las 92,5 92.5 92,5 92.5 x10-3 217 

13 Logam las 91 93 92 92 x10-3 219 

14 Batas 86 86 86 86 x10-3 251 

15 HAZ 80,5 84 82,75 82,75 x10-3 274 

16 HAZ 84 81 82,5 82,5 x10-3 272 

17 HAZ 84 84 84 84 x10-3 263 

18 HAZ 88 88 88 88  x10-3 239 

19 HAZ 90 90 90 90x10-3 229 

20 HAZ 90 93,5 91,75 91,75 x10-3 220 

21 Batas 92 91 91,5 91,5 x10-3 221 

22 Logam induk 97 93 95 95 x10-3 205 

23 Logam induk 94 93 93,5 93,5 x10-3 212 

24 Logam induk 93 93 93 93 x10-3 214 

25 Logam induk 93 91 92 92 x10-3 219 

26 Logam induk 92 93 92,5 92,5 x10-3 217 

27 Logam induk 93 96 94,5 94,5 x10-3 208 

28 Logam induk 93 96,5 94,75 94,75x10-3 209 

29 Logam induk 92 92 92 92 x10-3 219 

30 Logam induk 92 94,5 93,25 93,25 x10-3 213 

31 Logam induk 94,5 94,5 94,5 94,5 x10-3 208 
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Lampiran 11. Tabel Hasil Pengujian Kekerasan Arus 160 A 
D1 D2 Drata-rata Titik  Daerah 

(µm) (µm) 
Drata-rata 

(µm) (mm) 
Kekerasan 

(VHN 
dalam 

kg/mm2) 
1 Logam las 100 100 100 100 x10-3 185 

2 Logam las 99 99 99 99 x10-3 189 

3 Logam las 98 100 99 99 x10-3 189 

4 Logam las 98 97,5 97,75 97,75x10-3 194 

5 Logam las 95 100 97,5 97,5 x10-3 195 

6 Logam las 98 98 98 98 x10-3 193 

7 Logam las 95 95 95 95 x10-3 212 

8 Logam las 93 93 93 93x10-3 214 

9 Logam las 95 95 95 95 x10-3 212 

10 Logam las 95 95 95 95 x10-3 212 

11 Logam las 84 88,5 86,25 86,25 x10-3 249 

12 Logam las 89,5 89,5 89,5 89,5 x10-3 231 

13 Logam las 90,5 89,5 90 90 x10-3 229 

14 Batas 86 86 86 86 x10-3 251 

15 HAZ 86 86 86 86 x10-3 251 

16 HAZ 86 86 86 86 x10-3 251 

17 HAZ 87 86 86,5 86,5 x10-3 248 

18 HAZ 90 90 90 90 x10-3 229 

19 HAZ 88 90 89 89 x10-3 234 

20 HAZ 88 90 89 89 x10-3 234 

21 Batas 87,5 88 87,75 87,75x10-3 241 

22 Logam induk 92 92 92 92 x10-3 219 

23 Logam induk 90,5 92 91,25 91,25 x10-3 223 

24 Logam induk 90 93 91,5 91,5 x10-3 221 

25 Logam induk 93 89,5 91,25 91,25 x10-3 223 

26 Logam induk 93 90,5 91,75 91,75 x10-3 220 

27 Logam induk 94 93 93,5 93,5 x10-3 212 

28 Logam induk 95 92 93,5 93,5x10-3 212 

29 Logam induk 96 95 95,5 95,5 x10-3 203 

30 Logam induk 96,5 93 94,75 94,75 x10-3 207 

31 Logam induk 97 94 95,5 95,5 x10-3 203 
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Lampiran 12.a. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan tarik bahan baja 
paduan rendah  raw materials, spesimen 1 

 
 
        
                                                                       Keterangan : 
          P %                                                           P    =  10000 kg 

         120                                                             L1     = 51,80 mm 

L0    = 40 mm 

           95                                                             ε     = 29,5 % 

A0   = 98,97 mm2 

A1    = 30,33 mm2 

 q    = 69,35 % 

σu    = 647,7 MPa 

σy    = 512,7 MPa 

1 mm = 0,267 % 

 
 
            
 
 
              0 
                  Pertambahan panjang (mm)ΔL 
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Lampiran 12.b. Hasil pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah raw materials, spesimen 2 

  
        
 
            P % 
                                                                              Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 52,4 mm 

L0    = 40 mm 

ε     = 31 % 

A0   = 99,64 mm2 

A1    = 33,1 mm2 

 q    = 66,78 % 

σu    = 643,3 MPa 

σy    = 500,8 MPa 

1 mm = 0,272 % 

                                                                                      
 
 
 
              0 
               Pertambahan panjang (mm)     ΔL 
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Lampiran 12.c. Hasil pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah raw materials, spesimen 3 

  
 
               
  
              P %                                                               Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 50,4 mm 

L0    = 40 mm 

ε     = 26 % 

A0   = 98,75 mm2 

A1    = 30,24 mm2 

 q    = 69,38 % 

σu    = 628,9 MPa 

σy    = 493,2 MPa 

1 mm = 0,268 % 

 
          
                  
 
 
               0 
                   Pertambahan panjang (mm)  ΔL 
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Lampiran 13.a. Hasil pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah 100 Amper, spesimen 1 

             
 

 
 
         P %                                                                             
                                                                                             Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 43,72 mm 

L0    = 40 mm 

ε     = 9,3 % 

A0   = 100,24 mm2 

A1    = 63,98 mm2 

 q    = 36,17 % 

σu    = 688,8 MPa 

σy    = 608,6 MPa 

1 mm = 0,268 % 

        
 
 
 
 
 
            0                                                               
                 Pertambahan panjang (mm)              ΔL 
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 Lampiran 13.b. Hasil pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah 100 Amper, spesimen 2 

  
                                                                                            Keterangan : 

                                                                                              P    =  10000 kg 

L1     = 44,3 mm 

               P  %                                                                             L0    = 40 mm 

ε    = 10,75 % 

A0   = 95,63 mm2 

 A1    = 66,26 mm2 

 q    = 30,17 % 

σu    = 631,6 MPa 

σy    = 525,5 MPa 

1 mm = 0,265 % 

 

           
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
                     0 
                         Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 14.a. Hasil pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah 130 Amper, spesimen 1 

 
 
        
 
 
                 P %                                                                          Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 45,16 mm 

L0    = 40 mm 

ε     = 12,90 % 

                                                                                                      A0   = 103,42 mm2 

                                                                                                     A1    = 62,01 mm2 

 q    = 40,02 % 

σu    = 645,9 MPa 

σy    = 526,1 MPa 

1 mm = 0,269 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 0 
                     Pertambahan panjang (mm)  ΔL 
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Lampiran 14.b. Hasil pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah 130 Amper, spesimen 2 

  
                          
                 
 
      P  %                                                           Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 46,31 mm 

L0    = 40 mm 

ε    = 15,78 % 

A0   = 102,08 mm2 

A1    = 67,5mm2 

 q    = 33,87 % 

σu    = 655,4 MPa 

σy    = 534,6 MPa 

1 mm = 0,268 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
           0 
               Pertambahan panjang (mm)  ΔL 
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Lampiran 14.c. Hasil pengujian tarik untuk kualitaskekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah 130 Amper, spesimen 3 

  
 
 
                 
               
     P %                                                                   

Keterangan : 
        P    =  10000 kg 

L1     = 44,96 mm 

L0    = 40 mm 

ε     = 12,40 % 

A0   = 103,42 mm2 

A1    = 77,97 mm2 

 q    = 24,61 % 

σu    = 640,1 MPa 

σy    = 546,2 MPa 

1 mm = 0,269 % 

 

 
 
 
 
 
           0      
               Pertambahan panjang (mm)     ΔL    
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Lampiran 15.a. Hasil pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah 160 Amper, spesimen 1 

        
                
            
                  P %                                                             Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 47,94 mm 

L0    = 40 mm 

ε     = 19,85 % 

A0   = 101,19 mm2 

A1    = 56,85 mm2 

 q    = 43,82 % 

σu    = 666,1 MPa 

σy    = 544,6 MPa 

1 mm = 0,267 % 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       0 
                            Pertambahan panjang (mm) ΔL    
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Lampiran 15.b. Hasil pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah 160 Amper, spesimen 2 

 
          
                      
                    
         P %                                                                    Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 48,08 mm 

L0    = 40 mm 

ε     = 20,20 % 

A0   = 101,4 mm2 

A1    = 40,31 mm2 

 q    = 60,25 % 

σu    = 663,6 MPa 

σy    = 526,6 MPa 

1 mm = 0,265 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             0 
                 Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 15.c. Hasil pengujian tarik untuk kulitas kekuatan tarik bahan 
baja paduan rendah 160 Amper, spesimen 3 

  
                  
                        
                 
                    P %                                                           Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 48,02 mm 

L0    = 40 mm 

ε     = 20,05 % 

A0   = 101,86 mm2 

A1    = 69,94 mm2 

 q    = 31,34 % 

σu    = 724,5 MPa 

σy    = 588,2 MPa 

1 mm = 0,267 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       0 
                           Pertambahan panjang (mm) ΔL 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39

Lampiran 16.a. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan lasan bahan baja 
paduan rendah 100 Amper, spesimen 1 

  
 
                 
                 P %                                                      Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 23,76 mm 

L0    = 20 mm 

ε     = 18,80 % 

A0   = 66,93 mm2 

A1    = 42,51 mm2 

 q    = 36,49 % 

σu    = 688,8 MPa 

σy    = 608,6 MPa 

1 mm = 0,268 % 

 
                   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                 0 
                      Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 16.b. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan lasan bahan baja 
paduan rendah 100 Amper, spesimen 2 

 
  
        P %                                          Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 23,71 mm 

L0    = 20 mm 

ε     = 18,55 % 

A0   = 65,60 mm2 

A1    = 36,42 mm2 

 q    = 44,48 % 

σu    = 689 MPa 

σy    = 590,2 MPa 

1 mm = 0,267 % 

 
.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            0 
                Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 17.a. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan lasan bahan baja 
paduan rendah 130 Amper, spesimen 1 

  
     
          
       
            P %                                                Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 22,67 mm 

L0    = 20 mm 

ε     = 13,35 % 

A0   = 66,72 mm2 

A1    = 42,53 mm2 

 q    = 36,26 % 

σu    = 642,9 MPa 

σy    = 558,3 MPa 

1 mm = 0,267 % 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               0 
                   Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 17.b. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan lasan bahan baja 
paduan rendah 130 Amper, spesimen 2 

  
                                                                          
                                                                            
                 P %                                                      Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1     = 23,6 mm 

L0    = 20 mm 

ε     = 18 % 

A0   = 67,83 mm2 

A1    = 41,28 mm2 

 q    = 39,14 % 

σu    = 687 MPa 

σy    = 578,2 MPa 

1 mm = 0,265 % 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     0 
                         Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 17.c. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan lasan bahan baja 
paduan rendah 130 Amper, spesimen 3 

  
 
                                                                         Keterangan : 
              P %                                                          P    =  10000 kg 

L1     = 23,4 mm 

L0    = 20 mm 

ε     = 17 % 

A0   = 65,05 mm2 

A1    = 39,15 mm2 

 q    = 39,82 % 

σu    = 679,5 MPa 

σy    = 594,8 MPa 

1 mm = 0,265 %         

           
  
 
 
 
 
 
 
 
                   0 
                      Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 18.a. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan lasan bahan baja 
paduan rendah 160 Amper, spesimen 1 

  
 
                                                                              Keterangan : 

P    =  10000 kg 

L1    = 25,06 mm 

             P %                                                                   L0    = 20 mm 

ε     = 25,3 % 

A0   = 71,06 mm2 

A1    = 30,22 mm2 

 q    = 57,47 % 

σu    = 664,2 MPa 

σy    = 545,8 MPa 

1 mm = 0,272 % 

     

              
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
                  0 
                     Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 18.b. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan lasan bahan baja 
paduan rendah 160 Amper, spesimen 2 

  
 
           
                                                                             Keterangan : 

P    =  10000 kg 

               P %                                                              L1     = 24,08 mm 

L0    = 20 mm 

ε     = 20,4 % 

A0   = 65,05 mm2 

A1    = 41,28 mm2 

 q    = 56,68 % 

σu    = 656,4 MPa 

σy    = 531,3 MPa 

 1 mm = 0,27 % 

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
                   0 
                       Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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Lampiran 18.c. Hasil pengujian tarik untuk kekuatan lasan bahan baja 
paduan rendah 160 Amper, spesimen 3 

  
 
                                                                Keterangan : 

P    =  10000 kg 

             P %                                                  L1     = 24,88 mm 

L0    = 20 mm 

ε     = 24,4 % 

A0   = 67,28 mm2 

A1    = 28,18 mm2 

 q    =  58,26 % 

σu    = 645,1 MPa 

σy    = 551,8 MPa 

1 mm = 0,261 % 

 
            
            
 
                
 
 
 
 
 
              0 
                   Pertambahan panjang (mm) ΔL 
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