
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelasan merupakan penyambungan antara dua buah logam atau lebih 

dengan menggunakan energi panas pada daerah yang akan disambung dengan 

tekanan maupun tidak menggunakan tekanan. Proses pengelasan Shielded 

Metal Arc Welding (SMAW) merupakan proses yang umum digunakan. 

Karena memiliki pertimbangan peralatan relatif murah, penggunaan yang 

fleksible, dan jenis logam yang dapat dilas lebih banyak. Pada baja tahan karat 

ferritik menghasilkan ketangguhan yg rendah setelah mengalami pengelasan. 

Ini karena struktur mikro di HAZ yang dekat dengan logam las mengalami 

pengkasaran atau pertumbuhan butir yang berlebihan sehingga dapat memicu 

retak terutama jika mengelas pelat tebal (>25mm). Untuk itu dalam proses 

pengelasannya perlu diperhatikan beberapa parameter proses pengelasan yang 

berhubungan dengan kualitas hasil las seperti tegangan dan arus, kekerasan, 

distorsi, tarik, kecepatan pengelasan, penggunaan elektroda,.Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi elektroda terhadap kekerasan, 

tarik, distorsi  pada Ferritic Stainless Steel setelah mengalami proses 

pengelasan SMAW ( Putra, 2011). 

Adapun faktor yang mempengaruhi las salah satunya adalah prosedur 

pengelasan yaitu suatu perencanaan dalam pelaksanaan penelitian yang 

meliputi cara pembuatan kontruksi las yang sesuai dengan rencana dan 

spesifikasi dengan menentukan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan 

tersebut faktor produksi pengelasan adalah pemilihan jenis mesin las, 

penujukan juru las,pemilihan elektroda,penggunaan jenis kampuh 

(wisyosumarto, 2000)  
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Penggunaan elektroda pada pengelasan dengan menggunakan las busur 

listrik memerlukan kawat las (elektroda) yang terdiri dari suatu inti terbuat dari 

suatu logam di lapisi oleh lapisan yang terbuat dari campuran zat kimia 

Pengelasan dengan menggunakan las busur listrik memerlukan kawat las 

(elektroda) yang terdiri dari suatu inti terbuat dari suatu logam di lapisi oleh 

lapisan yang terbuat dari campuran zat kimia Elektroda baja lunak dan baja 

paduan rendah untuk las busur listrik menurut klasifikasi AWS (American 

Welding Society) dinyatakan dengan tanda E XXXX yang artinya sebagai 

berikut : E menyatakan elektroda busur listrik, XX (dua angka) sesudah E 

menyatakan kekuatan tarik. X (angka ketiga) menyatakan posisi pangelasan. 

Angka 1 untuk pengelasan segala posisi. Angka 2 untuk pengelasan posisi datar 

di bawah tangan. X (angka keempat) menyatakan jenis fluks dan jenis arus 

yang cocok dipakai untuk pengelasan. Las busur listrik merupakan salah satu 

jenis las listrik dimana sumber pemanasan atau pelumeran bahan yang 

disambung atau di las berasal dari busur nyala listrik. Las busur listrik adalah 

proses penyambungan logam dengan pemanfaatan tenaga listrik sebagai 

sumber panasnya. Salah satu contoh pengelasan busur listrik FCAW adalah 

pengelasan listrik dengan inti elektroda terbungkus fluks (Anggaretno, dkk., 

2012) 

 Tegangan sisa adalah gaya elastis yang  dapat mengubah jarak antar atom 

dalam bahan tanpa adanya beban dari luar. Tegangan sisa ditimbulkan  karena 

adanya deformasi plastis yang tidak seragam  dalam suatu bahan, antara lain 

akibat perlakuan panas yang tidak merata atau perbedaan laju pendinginan 

pada bahan yang mengalami proses pengelasan. Walaupun tegangan sisa 

secara visual tidak nampak, namun sesungguhnya tegangan sisa tersebut juga 

bertindak sebagai beban yang tetap yang akan menambah nilai beban kerja 

yang diberikan dari luar (Muslich, 2007)  

 

 



3 
 

 

Distorsi ialah perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk yang 

diakibatkan oleh panas, yang diantaranya adalah akibat proses pengelasan. 

Akibat pemanasan ini akan terjadi pertumbuhan butir, peregangan dan 

penyusutan logam yang berlangsung dengan cepat dan tidak seragam, sehingga 

mengakibatkan perubahan bentuk dan ukuran (distorsi). Terjadinya distorsi ini 

mengakibatakan permukaan pelat menjadi melengkung atau bergelombang, 

sehingga terjadi penyimpangan dimensi dari yang direncanakan. Hal ini dapat 

mempersulit proses pengerjaan selanjutnya. Pada tahap distorsi ini tidak 

diketahui apakah pemilihan persiapan penyambungan menimbulkan efek besar 

terhadap distorsi pengelasan (Vintoro, 2013) 

Sifat mekanik adalah kemampuan dan perilaku dari suatu bahan ketika 

menerima suatu pola pembebanan tertentu. Sifat material yang termasuk dalam 

sifat mekanik adallah kekuatan tarik, kekuatan luluh, kekerasan, keuletan, 

ketangguhan, ketahanan aus, ketahanan creep, ketahanan terhadap rambat 

retak, ketahanan pada temperatur tinggi. Dalam aplikasinya sifat yang dimiliki 

oleh bahan tidaklah harus unggul seluruhnya. Namun cukup beberapa sifat saja 

dan sifat tersebut memang relevan dengan persyaratan aplikasinya. Sifat yang 

harus dipenuhi tentu saja didasarkan pada optimasi sifat-sifat yang dimiliki dan 

kondisi aplikasinya. Beberapa sifat mekanik bahan menunjukan adanya 

kecenderungan dengan perilaku yang sering berlawanan. Ketika suatu bahan 

harus memiliki keuletan tingggi, maka bahan tersebut cenderung memiliki 

keuletan tinggi, maka bahan tersebut cenderung memiliki kekuatan yang 

relative rendah, dengan demikian pemilihan suatu bahan akan menjadi 

optimasi antara beberapa sifat yang dimiliki dengan pola pembebananya 

(Andraviz, 2011) 

Pada penelitian sebelumnya (Arizal, 2016) bahwa elektroda AWS E 71T-

1C di peroleh distorsi paling rendah 0,04 mm,kekerasan 259,271 

kg/mm2,tegangan tarik luluh (yield) sebesar 360,761dan tegangan maximum 

sebesar 463,286 Mpa. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan 
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penelitian dengan menggunakan elektroda yang berbeda, dengan variabel yang 

sama 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas maka dapat di peroleh permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh variasi elektroda  terhadap pengujian distorsi. 

2. Bagaimana pengaruh variasi elektroda terhadap pengujian  sifat mekanik. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi elektroda  terhadap pengujian distorsi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variasi elektroda terhadap pengujian sifat  

mekanik. 

1.4 Metodologi Penelitian  

1. Metode Observasi, dengan melakukan pengujian pada spesimen. 

2. Metode literatur, dengan melakukan kajian-kajian pustaka atau refrensi 

yang berkaitan dengan penelitian. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan laporan tugas akhir ini lebih mengarah ke tujuan 

penelitian dengan membatasi pokok permasalahan sebagai berikut :  

1. pengelasan FCAW ( Flux Cored Arc Welding) sistem semi otomatis. 

2. Material yang di gunakan adalah plat baja A36 

3. Pengujian yang dilakukan adalah sifat mekanik (uji kekerasan dan uji tarik) 

dan distorsi dengan variabel kecepatan 7 mm/s. 

4. pengelasan menggunakan elektroda terbungkus type AWS A5.18 ER70 S-G 

dan E 71 T 1C 

5. Tidak membahas perpindahan panas. 

1.6  Manfaat Penelitian 

1. Mendapatkan hasil pengaruh variasi elektroda dengan las FCAW 

terhadapdistorsi dan sifat mekanik pada baja karbon A36. 

2. Hasil penelitian di harapkan menjadi tolak ukur untuk penerapan pengelasan 

dengan las FCAW.  


