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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 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 logam tambahan dan menghasilkan 

sambungan yang kontinu (Sonawan, 2004). 

Berdasarkan definisi dari Deutche Industrie Normen (DIN) las adalah 

ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan 

dalam keadaan lumer atau cair. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan lebih 

lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam 

dengan menggunakan energi panas (Wiryosumarto dan Okumura, 2000). 

Menurut Tarigan (2016) diameter elektroda yang dipakai saat dilakukan 

pengelasan pada spesimen dapat mempengaruhi besarnya nilai HRB nya. Dari 

hasil pengujian kekerasan diproleh nilai kekerasaan untuk spesimen Stainless 

Steel Aisi 304 dengan elektroda E 308L diameter 2,6 mm arus 85 A,95 A,105 

A,115 A, nilai kekerasan yang paling tinggi adalah 95 A (84,58 

HRB),sedangkan pada elektroda diameter 3,2 mm dengan arus sama dengan 

diameter 2,6 mm nilai kekerasan yang paling tinggi adalah dengan arus 85 A 

(85,86 HRB), maka sebaiknya dapat dipakai dalam pengelasan ini dengan 

elektroda diameter 3,2 mm arus 85 A, karena memiliki nilai kekerasan paling 

tinggi dibandingkan ketika memakai elektroda diameter 26 mm  

 

2.2 Klasifikasi Elektroda 

2.2.1 Elektroda  

Menurut Anggaretno, dkk., (2012) 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 
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terbuat dari campuran zat kimia. Gambar 1 adalah gambar elektroda las 

dengan lapisan pelindung elektroda.   

 

Gambar 2.1 Elektroda las 

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) menyataken 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. 

2.2.2 Elektroda Untuk Uji  
 

Sedangkan kawat las yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan karakteristik material dasar yang akan dilas dan metode proses 

pengelasan yang digunakan yaitu proses las FCAW  
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a) Elektroda untuk proses FCAW yaitu KISWEL AWS A5.20 E71T-1C 
dia 1,2 mm dengan pelindung gas CO2, berat satu rol 15 kg. dengan 
data sebagai berikut :  

 
 

 

 

 

 

b) Elektroda untuk GMAW yaitu A5.18 ER 70 S-G yang disesuaikan 
dengan standar AWS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Contoh Hasil Pengujian 

Pada penelitian sebelumnya Wibowo dkk., (2016) bahwa distorsi hasil 

pengelasan diukur dengan alat dial indicator pada tiap titik di grid line 

benda kerja pengukuran distorsi dilakukan diseluruh permukaan setelah 

suhu plat mencapai suhu kamar distorsi yang diselidiki pada 3 plat hasil 

pengelasan dengan variasi heat input (756 J/mm ; 846 J/mm and 936 

J/mm) bahwa perbedaan heat input menyebabkan terjadinya perubahan 
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distorsi hasil pengukuran menunjukkan nilai distorsi arah longitudinal 

pada heat input 756 J/mm, 846 J/mm and 936 J/mm berturut-turut adalah 

11,3 mm, 13,2 mm dan 14,1 mm, sehingga distorsi arah longitudinal 

minimal terjadi pada heat input 756 J/m demikian juga nilai distorsi arah 

transversal pada heat input 756 J/mm, 846 J/mm dan 936 J/mm, berturut-

turut adalah 3,6 mm, 3,9 mm dan 4,0 mm, sehingga distorsi arah 

transversal minimal terjadi pada heat input 756 J/mm dari keterangan 

diatas dapat menjadi acuan bahwa penurunan heat input akan 

memperkecil terjadinya distorsi arah longitudinal  

(distorsi lengkung) maupun arah transversal (distorsi sudut) hal ini 

dikarenakan heat input yang rendah akan mengurangi jumlah deposit 

logam las (diperlihatkan di struktur makro) sehingga penyusutan di 

bagian atas kampuh V baik arah longitudinal maupun arah transversal 

juga lebih kecil distorsi pengelasan tersebut juga berkaitan dengan 

distribusi temperatur yang terjadi pada daerah las memperlihatkan 

distribusi temperatur pada heat input 846 J/mm dan 936 J/mm, diukur 

pada arah transversal dengan jarak 4 mm, 10 mm, 30 mm dan 70 mm dari 

garis pusat las dapat dilihat bahwa grafik puncak terjadi saat sumber 

panas las bergerak dan terdekat dengan titik termokopel terpasang tiap 

titik termokopel memperlihatkan pemanasan sangat cepat sampai 

mencapai puncak kemudian mulai pendinginan dengan lebih lambat 

ketika sumber panas menjauhi titik termokopel sehingga sesuai dengan 

perumusan model double elipsoidal temperatur maksimal pada heat 

input 936 J/mm cenderung lebih tinggi dari heat input 846 J/mm hal ini 

berbanding lurus dengan hasil pengukuran distorsi yang menyatakan 

bahwa kenaikan heat input memperbesar terjadinya distorsi dengan 

demikian semakin tinggi temperatur maksimal saat pengelasan akan 

berakibat pada peningkatan distorsi khususnya distorsi lengkung distorsi 

lengkung di sebabkan oleh tegangan thermal (σs) yang lebih besar dari 

tegangan buckling kritis (σcr) dari bahan yang bekerja pada arah 
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longitudinal di daerah logam las tegangan thermal (σ𝑠) dipengaruhi salah 

satunya oleh heat input seperti ditunjukkan pada persamaan   

𝜎𝑠=𝜇𝛼𝑇(𝑞 /𝑣)𝑐𝜌ℎ.𝐸........... (2.1) 

Dengan  

μ = faktor kekakuan longitudinal 

αT = difusivitas panas  

q = heat input 

v = kecepatan las 

cρ = panas spesifik per volume  

h = tebal bahan 

E = modulus elastisitas bahan  

Sedangkan tegangan buckling kritis (𝜎𝑐𝑟) banyak dipengaruhi oleh 

parameter bahan dan dimensi benda las seperti ditunjukkan pada 

persamaan 

𝜎𝑐𝑟=𝑘𝜋2 𝐸 ℎ212(1−𝑣2)𝑤2.......... (2.2) 

Dengan : 

 k = konduktivitas panas 

h = ketebalan plat 

v = kecepatan las 

w = lebar strip las 

E = modulus elastisitas bahan.  

Hasil pengukuran distorsi dengan variasi heat input :  

(a) 756 J/mm, (b) 846 J/mm, (c) 936 J/mm 

Berdasarkan didapatkan bahwa semakin besar heat input maka tegangan 

thermal semakin besar. Namun demikian tegangan yang melawan yaitu 

tegangan buckling kritis cenderung sama untuk parameter bahan dan 

dimensi yang sama dengan demikian kenaikan heat input akan diikuti 

oleh kenaikan tegangan thermal dan menyebabkan distorsi lengkung 

yang lebih besar. 

Struktur mikro hasil pengelasan baja karbon A36 dapat diklasifikasikan 

dalam 4 zona yaitu : welding zone (WZ), coarse grain heat affected zone 
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(CG-HAZ), fine grain heat affected zone (FG-HAZ) and unaffected base 

metal (BM). Berdasarkan batas WZ dengan CG-HAZ dapat 

dinampakkan pada struktur makro dan diperjelas dengan tampilan 

struktur mikro pada keempat zona tersebut bahwa mikrostruktur logam 

induk (BM) memiliki struktur butiran oval memanjang yang sesuai 

dengan arah pengerolan selanjutnya pada daerah FG-HAZ terlihat 

butiran yang lebih halus dari BM yang ditunjukkan hal ini terjadi akibat 

rekristalisasi butir setelah proses pengelasan daerah FG-HAZ ini 

diperkirakan berjarak 6 - 10 mm dari garis pusat las bila dihubungkan 

dengan grafik temperatur pada jarak tersebut pembentukan butiran halus 

pada FG-HAZ ini diperkirakan dibawah suhu 900 ºC ditampilkan butiran 

struktur mikro dengan diameter yang besar atau disebut daerah CG-HAZ 

demikian juga yang memperlihatkan batas yang sangat jelas antara CG-

HAZ dengan WZ. Butiran kasar pada daerah CG-HAZ ini disebabkan 

pertumbuhan butir pada suhu tertentu dan cenderung memperlihatkan 

struktur Bainite memperlihatkan struktur mikro daerah WZ, 

menampilkan adanya struktur Acicular ferrite (AF), grain boundary 

ferrite (GF) dan Bainite yang cenderung memiliki kekuatan lebih tinggi 

dari Ferrite pada logam induk Pengaruh heat input pada struktur mikro 

memperlihatkan pada heat input 936 J/mm cenderung meningkatkan 

struktur Bainite namun mengurangi struktur AF dibanding heat input 

lainnya bahwa semakin besar heat input akan mengurangi fraksi volume 

Af dengan demikian heat input mempengaruhi fraksi volume Bainite dan 

AF yang terjadi pada daerah WZ  menampilkan struktur makro pada las, 

yang sangat jelas terlihat bahwa semakin besar heat input mempengaruhi 

penetrasi las dan volume deposit logam las. Hal ini berkaitan dengan 

distorsi bahwa semakin besar heat input semakin memperbesar distorsi. 

Sifat mekanis sambungan las dilakukan dengan menganalisa kekerasan, 

kekuatan tarik dan ketangguhan sambungan las. Hasil pengukuran 

kekerasan ditampilkan dalam grafik distribusi kekerasan dengan 

membagi tingkat kekerasan dalam 4 zona las. Dalam grafik terlihat 
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bahwa nilai kekerasan pada daerah BM adalah sekitar 140 – 150 HV. 

Sedangkan daerah FG-HAZ, CG-HAZ dan WZ berturut-turut adalah 150 

– 180 HV, 155 – 210 HV dan 175 -220 HV. Berdasarkan nilai kekerasan 

dari 4 zona diatas, terlihat bahwa kekerasan paling tinggi terletak di 

daerah CG-HAZ hal ini dikarenakan daerah HAZ kasar ini telah 

terbentuk struktur Bainite, yang memiliki kekuatan dan kekerasan tinggi. 

Sedangkan pada daerah butiran halus (FG-HAZ) secara degradasi 

menurun kekerasannya. hal ini menunjukkan bahwa heat input las sangat 

mempengaruhi kekerasan terutama pada daerah CG-HAZ distribusi 

kekerasan pada heat input 756 J/mm, 846 J/mm, dan 936 J/mm 

perbandingan nilai kekerasan pada 3 variasi heat input menunjukkan 

kekerasan rata-rata daerah WZ, CG-HAZ dan FG-HAZ tertinggi pada 

heat input 936 J/mm, dan terendah pada heat input 756 J/mm dengan 

demikian kenaikan heat input akan cenderung menaikkan nilai kekerasan 

bahan kekuatan tarik sambungan las dilakukan dengan uji tarik arah 

transversal dan arah horisontal hasil pengujian tarik arah transversal 

menunjukkan kekuatan tarik sambungan las dengan variasi heat input 

cenderung memiliki nilai yang sama yaitu sekitar 480±7 MPa. hal ini 

disebabkan patahan uji tarik terjadi pada daerah logam induk (BM) bukan 

di logam las atau HAZ menunjukkan patahan semua benda uji ada di 

daerah BM dengan demikian nilai kekuatan tarik arah transversal 

merupakan kekuatan tarik logam induk (BM) kekuatan tarik las arah 

transversal pada heat input 756 J/mm, 846 J/mm, dan 936 J/mm 
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2.2.4  Jenis Pengelasan  

Secara proses, pengelasan dapat di bedakan atas beberapa macam antara 

lain : 

A. Pengelasan Flux Cored Arc Welding (FCAW) 

Pengelasan FCAW adalah Las busur listrik yang kawat lasnya 

terdapat fluk (pelindung inti tengah). Las FCAW adalah kombinasi 

antara proses  pengelasan GMAW, SMAW dan SAW. Dalam 

pengelasan FCAW ini sumber energi menggunakan arus listrik DC 

atau AC yang diambil dari pembangkit listrik atau melalui trafo dan 

atau rectifier (Jones, 2015). 

 

 

Gambar 2.2  Skema Las FCAW 

Pengelasan FCAW merupakan salah satu jenis las listrik yang proses 

kerjanya memasok filler elektroda atau kawat las secara mekanis 

terus menerus ke dalam busur listrik. Kawat las atau Elektroda yang 

digunakan untuk pengelasan FCAW terbuat dari logam tipis yang 

digulung cylindrical kemudian dalamnya di isi dengan flux yang 

sesuai dengan kegunaannya. Proses Pengelasan FCAW ini 

sebenarnya sama dengan pengelasan GMAW, namun membedakan 

adalah kawat las atau elektrodanya yang berbentuk tubular yang 

berisi fluks sedangkan GMAW berbentuk Solid (Jones, 2015).  
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Berdasarkan metode pelindung, Pengelasan FCAW dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

1) Self shielding FCAW (Pelindungan sendiri) yaitu merupakan 

proses melindungi logam las yang mencair dengan menggunakan 

gas dari hasil penguapan atau reaksi dari inti fluks. 

2) Gas shielding FCAW (perlindungan gas) adalah perlindungan 

dengan dual gas, yaitu melindungi logam las yang mencair 

dengan menggunakan gas sendiri juga ditambah gas pelindung 

yang berasal dari luar sistem. 

Dua metode di atas sama-sama menghasilkan terak las yang berasal 

dari flux dalam kawat las yang berfungsi untuk melindungi logam 

las saat proses pembekuan. Namun, perbedaan metode di atas 

terletak pada tambahan sistem pemasok gas dan welding torch 

(welding gun) yang digunakan. 

Pengelasan FCAW berdasarkan cara pengoperasiannya dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

1) Otomatis (machine automatic). 

2) Semi otomatis (semi automatic). 

Sifat-sifat utama (Principal features) yang dimiliki FCAW dalam 

proses pengelasan: 

1) FCAW mempunyai sifat metalurgy las yang bisa dikontrol 

dengan pemilihan fluks. 

2) Las FCAW mempunyai produktivitas yang tinggi, karena dapat 

pasokan elektroda las yang kontinu. 

3) Saat pembentukan manik atau rigi-rigi las yang cair dapat 

dilindungi oleh slag yang tebal. 

Pengelasan FCAW umumnya menggunakan gas Co2 atau campuran 

Co2 dengan Argon sebagai gas pelindung. Tetapi untuk menghindari 

logam las terkontaminasi udara luar atau menghindari porosity maka 

harus dilakukan pemilihan fluks yang mempunyai sifat pengikat 

oxygen atau deoxydizer (Jones, 2015). 
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Aplikasi atau Penggunaan utama Pengelasan FCAW: 

1) Baja karbon (carbon steel). 

2) Pengerasan & pelapisan permukaan  (Steel hard facing and 

cladding). 

3) Baja tahan karat  (Stainless steel). 

4) Besi tuang (Cast Iron). 

5) Baja karbon Alloy rendah  (Low alloy carbon steel). 

6) Las titik baja tipis  (Sheet steel spot welding) 

B. Pengelasan Gas Metal Arc Welding (GMAW) 

GMAW adalah proses penyambungan dengan mencairkan kawat 

pengisi yang kecepatan alirnya dapat diatur. Dengan perbedaan 

tegangan dapat mencairkan kedua logam induk dengan perantara 

kawat pengisi. Suhu yang tinggi bisa memicu reaksi dengan oksigen 

dari udara sekitar sehingga menggunakan gas pelindung yang 

menyelimuti saat proses pengelasan seperti argon. Gas pelindung 

atau gas inert yang sering digunakan adalah argon helium dan Co2. 

Sehingga GMAW sering juga disebut metal–inert gas (MIG) 

 

 
Gambar 2.3 GMAW : (a) proses keseluruhan (b) Luas daerah 

pengelasan ( wiryosumarto dan okumura, 2000)  
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GMAW atau pengelasan busur ini sering digunakan untuk 

pengelasan paduan aluminium. Pada pengelasan aluminium dan baja 

akan terbentuk paduan Al-Fe, paduan ini akan terjadi dengan 

persentase yang beragam. Secara teoritin diagram fasa Al-Fe 

ditunjukkan seperti gambar dibawah. 

 
Gambar 2.4 Diagram Fasa AI fe ( wiryosumarto dan okumura, 2000)  

 

 Dasar Pengujian untuk material uji tarik menggunakan standar ASTM 

A1043 / A1043M – 05 (2009). Sedangkan pengujian lain dengan struktur 

micro. (Asngali dan Triyono, 2011) 

C. Pengelasan Submerged Arc Welding (SAW)  

Las busur rendam Submerged Arc Welding (SAW) adalah suatu cara 

mengelas dimana logam cair ditutup dengan fluks yang diatur melalui 

suatu penampung fluks dan logam pengisi yang berupa kawat pejal 

diumpankan secara terus menerus. Dalam pengelasan ini busur listriknya 

terendam dalam fluks seperti terlihat dalam Gambar karena prinsip ini 

maka cara ini dinamakan las busur rendam (Wiryosumarto dan Okumura, 

2000). 
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Gambar 2.5 Skema Las SAW (Wiryosumarto dan Okumura, 2000) 

 

Karena dalam pengelasan ini busur listriknya  tidak kelihatan,  maka 

sangat  sukar untuk mengatur  jatuhnya ujung busur. Di samping  itu 

karena mempergunakan kawat elektroda yang besar maka  sangat  sukar 

untuk  memegang  alat pembakar  dengan tangan tepat pada tempatnya. 

Karena kedua  hal tersebut maka  pengelasan  selalu dilaksanakan secara 

otomatis  penuh.  Mesin las otomatik  pelaksanaannya  bermacam-

macam,  salah satu di antaranya ditunjukkan  dalam Gambar. Pada jenis  

ini kepala las dibawa  oleh kereta yang berjalan  melalui rel penuntun  

sepanjang  garis las. Fluks yang diperlukan diumpankan melalui pipa 

penyalur dari penampung fluks yang juga terletak di atas kereta. 

Biasanya  mesin  las ini melayani satu elektroda saja, tetapi  untuk 

memperbaiki efisiensi pengelasan kadang-kadang  satu mesin  melayani 

dua atau tiga elektroda (Wiryosumarto dan Okumura, 2000). 

 
Gambar 2.6  Skema Mesin SAW (Wiryosumarto dan Okumura, 2000) 
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D. Pengelasan Elektroda Terbungkus ( SMAW ) 

Las elektroda terbungkus atau Shield Metal Arc Welding (SMAW) 

adalah cara pengelasan yang banyak digunakan pada masa ini. Dalam 

cara pengelasan ini digunakan kawat elektroda logam yang dibungkus 

dengan fluks. dapat dilihat dengan jelas bahwa busur listrik terbentuk 

diantara logam induk dan ujung elektroda. Karena panas dari busur ini 

maka logam induk dan ujung elektroda tersebut mencair  dan kemudian 

membeku bersama (Wiryosumarto dan Okumura, 2000). 

Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda 

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

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

cair yang terbawa menjadi halus seperti terlihat, sebaliknya bila arusnya 

kecil maka butirannya menjadi besar (Wiryosumarto dan Okumura, 

2000). 

 
Gambar 2.7 Skema Las SMAW (Wiryosumarto dan Okumura, 2000) 

 
  Gambar 2.8 Pemindahan Logam Cair (Wiryosumarto dan Okumura, 

2000) 
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Pola pemindahan logam cair seperti diterangkan diatas sangat 

mempengaruhi sifat mampu las dari logam. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa logam mempunyai sifat mampu las tinggi bila 

pemindahan terjadi dengan butiran yang halus. Sedangakan pola 

pemindahan cairan dipengaruhi oleh besar kecilnya arus seperti 

diterangkan diatas dan juga oleh komposisi dari bahan fluks yang 

digunakan. Selama proses pengelasan bahan fluks yang digunakan untuk 

membungkus elektroda mencair dan membentuk terak yang kemudian 

menutupi logam cair yang terkumpul ditempat sambungan dan bekerja 

sebagai penghalang oksidasi. Dalam beberapa fluks bahannya tidak dapat 

terbakar, tetapi berubah menjadi gas yang juga menjadi pelindung dari 

logam cair terhadap oksidasi dan memantapkan busur (Wiryosumarto 

dan Okumura, 2000).  

Didalam elektroda terbungkus fluks memegang peranan penting karena 

fluks dapat bertindak sebagai berikut : 

1) Mengahsilkan gas pelindung untuk mencegah masuknya udara dan 

membuat busur stabil. 

2) Memberikan bahan lain, seperti unsur pengurai oksida untuk 

memperhalus struktur butiran pada logam las. 

3) Menghasilkan lapisan terak diatas kolom yang mencair dan 

memadatkan las untuk melindunginya dari oksigen dan nitrogen 

dalam udara, serta memperlambat pendinginan. 

 

2.3  Baja Karbon Rendah A36 

Beberapa orang masih beranggapan bahwa SS400/JIS G3101/ASTM A36 

adalah baja sejenis “Stainless Steel” (baja tahan karat) karena diawali 

dengan huruf SS. Pada kesempatan ini, diterangkan bahwa SS400 

bukanlah baja stainless steel, SS disini berarti “Structural Steel” alias baja 

konstruksi. Berbeda dengan penamaan pada SS304, SS316, SS410, 

dsb.Pada SS304, SS316, SS410, dsb, disini memang jenis baja stainless 

steel dari standard ASTM (Amarican Society for Testing Materials). 
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Adapun stainless steel standard JIS (Japanese Industrial Standard) mereka 

memberi kode dengan awalan SUS (Steel Use Stainless) misalnya 

SUS304, SUS316, SUS410, dst. 

Pada kasus SS400, SS disini bukanlah kepanjangan dari stainless steel tapi 

“Struktural Steel”. SS400/JIS G3101/ASTM A36 adalah baja umum (Mild 

SteelI dimana komposisi kimianya hanya karbon (C), Manganese (Mn), 

Silikon (Si), Sulfur (S) dan Posfor(P) yang dipakai untuk aplikasi 

struktur/konstruksi umum (General Purpose Structural Steel) misalnya 

untuk jembatan (bridge), pelat kapal laut, oil tank, dll. SS400/JIS G3101 

ekivalen dengan DIN: St37-2, ENS235JR, ASTM: A283C dan UNI: 

FE360B. SS400/JIS G3101/ASTM A36, baja dengan kadar karbon rendah 

(max 0.17% C) Low C Steel, material ini tidak dapat dikeraskan 

(hardening)/perlakuan panas (heat treatment) melalui proses quench and 

temper. Material ini hanya bisa dikeraskan melalui pengerasan permukaan 

(surface hardening) seperti karburisasi (carburizing), nitriding atau 

carbonitriding, dimana kekerasan permukaan bisa mencapai 500 Brinell 

(kira-kira 50 HRC) pada kedalaman permukaan 10 hingga 20 mikron 

tergantung parameter prosesnya. 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Baja A36. 

Element Content 

Carbon, C 0.25 – 0.290 % 

Copper, Cu 0.20 % 

Iron, Fe 98.0 % 

Manganese, Mn 1.03 % 

Phosphorous, P 0.040 % 

Silicon, Si 0.280 % 

Sulfur, S 0.050 % 

Sumber: Steelindo Metals, 2013 
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Tabel 2.2 Sifat Mekanis Baja A36. 

Peralatan mekanis Metrik Imperial 

Kekuatan tarik, Ultimate 400-550 MPa 58.000-79.800 psi 

Kekuatan tarik, Yield 250 MPa 36300 psi 

Elongasi pada istirahat (di 

200 mm) 
20,0% 20,0% 

Elongasi pada istirahat (di 

50 mm) 
23,0% 23,0% 

Modulus Elastisitas 200 GPa 29000 ksi 

Modulus Bulk (khas untuk 

baja) 
140 GPa 20300 ksi 

poissons Ratio 0.260 0.260 

Modulus geser 79,3 GPa 11500 ksi 

Massa jenis 7.85 g / cm 3 0.284 lb / di 3 

Sumber: Steelindo Metals, 2013 
 

2.4   Pengujian Sifat Mekanik  

Pengujian sifat mekanik dapat dilakukan dengan beberapa cara antara 

lain sebagai berikut: 

A. Uji Kekerasan 

Kekerasan (Hardness) adalah salah satu sifat mekanik dari suatu material 

kekerasan suatu material merupakan ketahanan material terhadap gaya 

penekanan atau deformasi dari material lain yang lebih keras yang menjadi 

prinsip dalam suatu uji kekerasan adallah terletak pada permukaan material 

pada saat permuakaan material tersebut di beri perlakuan penekanan sesuai 

dengan parameter (diameter, beban, dan waktu). 

Berdasarkan mekanisme penekanan yang dilakukan pada saat proses 

pengujian, salah satu uji kekerasan yaitu dengan metode Vikers (HV / 

VHN). Pengujian kekerasan dengan metode Vickers bertujuan menentukan 

kekerasan suatu material dalam yaitu daya tahan material terhadap indentor 

intan yang cukup kecil dan mempunyai bentuk geometri berbentuk piramid 
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seperti ditunjukkan pada gambar beban yang dikenakan juga jauh lebih kecil 

dibanding dengan pengujian rockwell dan brinel yaitu  antara 1 sampai 1000 

gram angka kekerasan Vickers (HV) didefinisikan sebagai hasil bagi 

(koefisien) dari beban uji (F) dengan luas permukaan bekas luka tekan 

(injakan) dari indentor(diagonalnya) (A) yang dikalikan dengan sin 

(136°/2). Rumus untuk menentukan besarnya nilai kekerasan dengan 

metode vikers yaitu : 

Dimana, 

HV      = Angka kekerasan Vickers 

F          = Beban (kgf) 

d          = diagonal (mm) 

Mikrohardness test tahu sering disebut dengan knoop hardness testing 

merupakan pengujian yang cocok untuk pengujian material yang nilai 

kekerasannya rendah. Knoop biasanya digunakan untuk mengukur 

material yang getas seperti keramik.  

Dimana, 

HK      = Angka kekerasan Knoop 

F          = Beban (kgf) 

l           = Panjang dari indentor (mm) 

Setelah kita mengetahui macam-macam pengujian untuk uji kekerasan 

maka kita harus memikirkan apa yang harus kita ketahui untuk 

menentukan metode uji kekerasan yang digunakan, untuk itu kita harus 

memperhatikan hal-hal semacam permukaan material, jenis dan dimensi 

material, jenis data yang di inginkan, ketersediaan alat uji.  
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Gambar 2.9 Pengujian Vickers (dieter, 1987) 

B. Daerah Titik Uji Kekerasan Pada Benda Las FCAW 

Hasil uji kekerasan (Vickers) diambil lima daerah dari masing-masing 

benda uji lasan FCAW dan benda uji lasan FCAW yaitu daerah base 

metal A, daerah HAZ, daerah lasan, dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini : A   B  C 

 

 

 

 

 

 
 
       Gambar 2.10 Daerah Las,BaseMetal,Welding 
 

Keterangan gambar : 

A. Daerah Base Metal  

B. Daerah welding 

C. Daerah Haz 
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C. Uji Tarik  

Pengujian tarik untuk kualitas tarik yang dimaksudkan untuk 

mengetahui berapa nilai kekuatanya dan dimanakah letak putusnya 

suatu sambungan las. Pembebanan tarik adalah pembebanan yang di 

berikan 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 adallah proses 

pergeseran butir kristal logam yang mengakibatkan melemahnya gaya 

elegtromagnetik setiap atom logam hingga terlepas ikatan tersebut 

oleh penarikan gaya maksimum. 

Pada pengujian tarik beban diberikan secara continue dan pelan-pelan 

bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan 

mengenai perpanjangan yang di alami benda uji dan dihasilkan kurva 

tegangan regangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 kurva regangan tegangan (Sastranegara, 2009) 

 

2.5  Hukum Hooke (Hooke's law) 

 Hubungan antara beban atau gaya yang di berikan berbanding lurus 

dengan perubahan panjang bahan tersebut. Ini disebut daerah linier atau 

liniear zone. Di daerah ini kurva pertambahan panjang vs beban mengikuti 
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aturan hooke yaitu rasio tegangan (stress) dan regangan (strain) adallah 

konstan. stress adallah beban di bagi luas penampang bahan dan strain 

adllah pertambahan panjang dibagi panjang awal bahan. 

Di rumuskan, 

1. Stress (tegangan mekanis) 

 σ = F/A 

F = gaya tarikan 

A = luas penampang 

2. Strain (regangan) 

ɛ = ∆L/L 

∆L = pertambahan panjang 

L= panjang awal 

maka hubungan antara stress dan strain di rumuskan : E= σ/ɛ  

Untuk memudahkan pembahasan, Gambar 1 kita modifikasi sedikit dari 

hubungan antar gaya tarikan dan pertambahan panjang menjadi 

hubungan antara tegangan mekanis dan regangan (stress vs strain). 

Selanjutnya kita dapatkan gambar yang merupakan kurva standart 

ketika melakukan eksperimen uji tarik. adallah gradien kurva dalam 

daerah linier, dimana pertandingan tegangan (σ) dan rgangan (ɛ) selalu 

tetap. Diberi nama modulus elastisitas atau modulus young. kurva yang 

menyatakan hubungan antara strain dan stress seperti ini sering di 

singkat dengan kurva SS (SS curve). 

 

2.6 Diagram Tegangan Regangan 

 Dalam perencanaan komponen-komponen, maka perlu sekali untuk 

mengetahui bagaimana material itu berfungsi dalam pelayananya. untuk 

itu karakteristik atau sifat-sifat dari material harus dikenal. Sifat mekanik 

biasanya banyak dipergunakan dalam praktek dan umumnya diketahui dari 

standart tegangan tarik. Percobaan ini terdiri dari pembebanan bertahap 

dari sebuah benda uji standart dari material. Kemudian mencatat hubungan 

harga beban dan perpanjangan hingga material mengalami putus, beban 
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yang bekerja diperoleh dari harga yang di tunjukan oleh mesin uji. 

tegangan yang terjadi dicari dengan membagi harga beban dengan luas 

penampang lintang mula-mula dari benda kerja mula-mula. Harga-harga 

tegangan dan regangan yang bersesuaian dipergunakan untuk 

menggambarkan diagram tegangan.( ilmu kekuatan bahan PLU, hal 12-

17). hubungan antara regangan-regangan dapat diketahui pada diagram 

tegangan yang berdasarkan atas data yang diperoleh dalam pengujian tarik 

seperti yang ditunjukan pada diagram regangan dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Diagram Tegangan Regangan (Sastranegara, 2009) 

 

Dalam penelitian ini diagram tegangan regangan bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana material itu berfungsi dalam pelayananya. Untuk 

itu karakteristik atau sifat-sifat dari material harus dikenal. Kemudian 

mencatat hubungan harga beban dan perpanjangan hingga material 

mengalami putus, beban yang bekerja di peroleh dari harga yang di 

tunjukan oleh mesin uji. 
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2.7 Distorsi 

Semua logam akan mengalami pengembangan jika terkena panas, 

terjadi penyusutan jika mengalami pendinginan, kejadian tersebut 

merupakan sifat dari logam itu sendiri. Seorang operator las harus 

memiliki kemampuan bagaimana suatu proses pengelasan dapat 

menghasilkan bentuk sambungan sesuai rencana uang dikehendaki dengan 

melakukan pengendalian terhadap pemuaian dan penyusutan yang 

berlebihan. Distorsi adalah terjadinya perubahan bentuk atau 

penyimpangan bentuk oleh panas, termasuk akibat  dari proses pengelasan. 

Terjadinya pemuaian benda kerja mengakibatkan melengkung atau tertarik 

bagian-bagian benda kerja disekitar daerah pengelasan.  

Ada beberapa penyebab dan jenis-jenis distorsi, antaralian adalah 

sebagai berikut:  

1) Ada penyebab utama distorsi yang sering terjadi pada pengelasan logam 

maupun pengelasan industri, yaitu : 

a) Tegangan Sisa 

Tegangan sisa adalah seluruh bahan logam yang digunakan dalam 

industri misalnya batangan, lembaran atau yang lain yang 

diproduksi dengan proses menahan tegangan di dalam bahan. 

Tegangan sisa ini tidak selalu menimbulkan masalah, namun jika 

bahan kerja menerima panas akibat pengelasan atau pemotongan 

dengan panas, maka tegangan sisa akan menghilang secara tidak 

merata dan akan terjadi distorsi. 

b) Pengelasan atau Pemotongan dengan Panas 

Ketika melakukan proses mengelas atau memotong menggunakan 

api, sumber panas dari nyala busur akan mengakibatkan 

pertambahan panjang dan penyusutan tidak merata dan distorsi. 
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2) Terdapat tiga jenis utama perubahan bentuk (ditorsi) pada pengelasan, 

yaitu : 

a) Distorsi Arah Melintang 

Distorsi arah melintang adalah jika mengelas salah satu ujung, dan 

sisi yang lain akan bertambah panjang akibat pemuaian. Kemidian 

saat pendinginan, sisi logam akan saling mnarik satu sama lain. 

b) Distorsi Arah Memanjang 

Distorsi arah memanjang apabila hasil las berkontraksi dan 

kemudian memendek sepanjang garis pengelasan setelah 

pendinginan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Distorsi Arah Memanjang (Edzona, 2013) 

 

c) Distorsi Menyudut 

Distorsi menyudut jika sudut dari benda yang dilas berubah akibat 

kontraksi lebih besar pada permukaan pengelasan karena jumlah 

hasil pengelasan yang lebih banyak. 

 

Gambar 2.14 Distorsi Arah Menyudut (Edzona, 2013) 
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d) Metode untuk Mengukur distorsi 

Pengukuran distorsi dilakukan dengan metode fixed point 

menggunakan alat dial indicator, dengan tingkat akurasi 

ketelitian sebesar 0,01 mm. Posisi pengukuran dial indicator 

ditunjukkan 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar2.15 Pengukuran Distorsi Dengan Dial Indicator 

 


