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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya teknologi maka industri pada saat ini 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Karena pesatnya kemajuan teknologi, 

maka banyak sekali proses produksi yang membutuhkan proses pengelasan. 

Pengelasan (welding) adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara 

mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan 

dan dengan atau tanpa logarn tambahan dan menghasilkan sambungan yang 

kontinu. Pada proses pengelasan terdapat berbagai jenis mesin las yang dapat 

digunakan, salah satunya adalah las SMAW (Shielding Metal Arc Welding). 

(Ninien, 2011) 

Pada pengelasan SMAW elektroda memiliki peranan penting sebagai 

bahan penyambung antar dua logam yang akan dilas dan elektroda ini terdiri dari 

banyak ukuran, jenis dan dijual dalam berbagai macam merk. Agar mendapatkan 

hasil pengelasan yang baik maka elektroda yang digunakan harus disesuaikan 

dengan bahan yan akan dilas serta pemilihan parameter parameter pengelasan 

yang tepat juga akan meningkatkan kualitas dari hasil pengelasan tersebut. (setio, 

2012) 

Pemakaian pada baja karbon rendah untuk bahan pembentukan struktur 

ruang seperti struktur atap, tiang serta batang kisi menambah keuntungan, karena 

logam mempunyai daya tahan yang besar terhadap patahan yang disebabkan oleh 

berbagai beban bergerak mekanis. Salah satunya baja karbon rendah adalah baja 



2 

 

ST37. baja ST 37 banyak digunakan untuk konstruksi umum karena mempunyai 

sifat mampu las dan kepekaan terhadap retak las. Kepekaan retak yang rendah 

cocok terhadap proses las, dan dapat digunakan untuk pengelasan plat tipis 

maupun plat tebal. (Subardi, 2009) 

Dalam proses pengelasan terdapat berbagai masalah yang terjadi, karena 

banyak factor yang mempengaruhi kekuatan hasil pengelasan seperti tegangan 

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

listrik. berbagai hal harus diperhitugkan sebelum melakukan pengelasan, untuk 

mendapatkan hasil pengelasan yang baik seperti sifat mekanik, sifat fisik, 

komposisi, dan dimensi adalah menentukan prosedur pengelasan yang benar, agar 

mendapatkan hasil yang baik. Selain itu yang tidak kalah pentingnya untuk 

diperhatikan adalah pada penentuan arus logam lasan, hal ini nantinya akan 

menyebabkan timbulnya permasalahan terhadap perubahan-perubahan deformasi, 

retak las, kekuatan lasan dan sebagainya. 

Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut diusahakan menyesuaikan 

pada arus pengelasan agar memperoleh hasil yang baik. Sebagian besar pada 

pengelasan terlalu menyepelekan dalam hal penyambungan seperti jembatan, rel 

kereta api, ketel uap dan lain sebagainya, sebenarnya dalam penyambungan 

pengelasan pada specimen yang akan dilas sangat penting diperhatikan, apalagi 

fungsi dari kegunaannya. Jadi yang harus mendapatkan perhatian utama untuk 

meminimalisir terjadinya patahan pada sambungan lasan adalah mengatur besar 

arus pada pengelasan. Adanya penelitian agar para pengelas dan peneliti 

mengetahui karakteristik tentang pengaruh perbedaan arus lasan 60 A, 90 A, dan 
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120 A dengan menggunakan las SMAW agar memperoleh hasil sambungan yang 

baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah  

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

baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7016? 

2. Berapa arus pengelasan optimum untuk mendapatkan kekuatan tarik 

maksimum pada sambungan plat ST 37? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh arus pengelasan terhadap kekuatan tarik lasan 

baja paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7016. 

2. Untuk mengetahui arus pengelasan optimum untuk mendapatkan kekuatan 

tarik maksimum pada sambungan plat ST 37. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai peran nyata dalam pengembangan teknologi khususnya pengelasan, 

maka penulis berharap dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Sebagai literatur pada penelitian yang sejenisnya dalam rangka 

pengembangan teknologi khususnya bidang pengelasan. 
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2. Sebagai informasi bagi juru las untuk meningkatkan kualitas hasil pengelasan. 

3. Sebagai informasi penting guna meningkatkan pengetahuan bagi peneliti 

dalam bidang pengujian bahan, pengelasan dan bahan teknik. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat sangat kompleknya penelitian dalam pengelasan, maka penulis 

membatasi permasalahan agar pembahasannya dapat lebih terfokus. Adapun 

batasan-batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Material logam yang digunakan adalah pelat baja karbon ST 37. 

2. Tebal specimen 8 mm 

3. Elektroda yang digunakan adalah E7016 standar ASTM (American Society 

for Testing Material) yang didasarkan pada standar asosiasi las Amerika 

Serikat AWS (American Welding Society). 

4. Proses pengelasan yang digunakan adalah las dengan elektroda terbungkus 

atau SMAW (Shielded Metal Arc Welding). 

5. Sambungan las yang digunakan sambungan tumpul 

6. Kecepatan pengelasan diabaikan 

7. Pendingin menggunakan media udara ruang 

8. Pengujian yang dilakukan Pengujian tarik, dilakukan untuk spesimen 

tanpa pengelasan (raw material), spesimen hasil pengelasan dengan arus  

60 A, 90 A, dan 120 A. 

 


