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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aluminium paduan adalah logam non ferrous paling sering digunakan dalam 

berbagai industri. Pada Aluminium paduan jenis tempa seri A5083 adalah jenis 

yang sering digunakan dalam pengelasan pembuatan konstruksi kapal, kapal 

berkecepatan tinggi, bejana tekan pada kapal dan pelat lambung kapal. Pengelasan 

yang sering dilakukan pada logam Aluminium tipe A5083 ini adalah pengelasan 

MIG (Metal Inert Gas). Pengelasan ini sangat cocok untuk mengelas pelat tipis 

yang mana sering dipakai pada kapal untuk mengurangi berat kapal. Pada 

pengelasan akan terjadi siklus termal yang akan menyababkan tegangan sisa, 

distorsi, dan juga laju pendinginan pada logam las dan daerah sekitarnya terlebih 

pada pelat yang tipis. Sehingga tegangan sisa dan struktur mikro logam las tersebut 

dapat mempengaruhi sifat mekanis dari logam lasan.[1] Saat ini telah ada metode 

untuk menghilangkan tegangan sisa dan distorsi yang mana sifat mekanik 

sambungan las juga dapat meningkat. Salah satu metode tersebut adalah thermal 

tensioning, yaitu dengan memberi panas lokal di sekitar jalur las selama proses 

pengelasan.[2] 

Dalam metode thermal tensioning memiliki dua jenis, yaitu metode  static 

thermal tensioning (STT) dan metode transient thermal tensioning (TTT). Metode 

static thermal tensioning (STT) merupakan salah satu cara mengurangi distorsi 

dengan memberikan sumber panas pada saat proses pengelasan.[3] Metode 

transient thermal tensioning (TTT) adalah dengan memberikan tegangan termal 

tarik sehingga dapat mengurangi tegangan sisa,  dimana selama proses pengelasan
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diberikan panas lokal pada daerah sekitar las dengan menggunakan sumber panas 

yang bergerak.[4] 

Habibi dkk (2016) melakukan penelitian dengan metode STT menggunakan 

bahan AA 5083 tebal 3 mm dengan metode pengelasan MIG (Metal Inert Gas). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode STT dapat meminimalisasi distorsi 

dan terjadi secara maksimal dengan pemanasan 200ºC. Pada penelitian tersebut 

juga menunjukkan bahwa dengan pemanasan 100ºC memiliki nilai kekerasan 

paling tinggi dan nilai kuat tarik paling tinggi. Subeki dkk (2017) melakukan 

penelitian menggunakan las FCAW (Flux-cored Arc Welding) dengan teknik 

pengelasan TTT menghasilkan bahwa pemanasan pada suhu 200ºC dengan 

perlakuan TTT adalah yang paling optimal untuk mengurangi distorsi, juga sifat 

mekanik dan umur kelelahan dapat ditingkatkan dengan perlakuan TTT. Pujono 

(2017) melakukan penelitian pengelasan FSW (Friction Stir Welding) dengan 

transient thermal dengan meletakkan pemanas di depan tool las. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan transient thermal dengan posisi heater didepan alur 

las menyebabkan penurunan kekuatan tarik. Penelitian juga dilakukan Yunaidi 

(2013) yaitu pengelasan TIG (Tungsten Inert Gas) pada bahan pelat Al 6061-T6 

dengan metode pengelasan tanpa perlakuan, preheat 200ºC, STT suhu 200ºC, dan 

TTT suhu 200ºC. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa proses preheat dan 

thermal tensioning dapat mengurangi distorsi yang terjadi akibat pengelasan. Selain 

itu dapat meningkatkan kekuatan tarik di daerah las. Kekuatan tarik tertinggi terjadi 

pada proses STT 200ºC. 

Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa penggunaan metode STT dan TTT 

dalam pengelasan mampu dalam meminimalisir distorsi dan memperbaiki sifat 
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mekanis bahan namun masih kurang begitu maksimal. Maka dari itu penelitian ini 

dilakukan pengembangan dengan metode Transient Flame Static Tensioning. 

Bahan kerja yang digunakan adalah Aluminium A5083 dengan pengelasan MIG 

(Metal Inert Gas). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang ditinjau antara lain: 

a. Bagaimana laju pendinginan hasil pengelasan MIG dengan Transient Flame 

Static Tensioning? 

b. Bagaimana distorsi hasil pengelasan MIG dengan Transient Flame Static 

Tensioning? 

c. Bagaimana kekuatan tarik dan kekerasan hasil pengelasan MIG dengan 

Transient Flame Static Tensioning? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan yaitu:  

a. Pendingin yang digunakan berupa air biasa dengan suhu ± 25ºC. 

b. Suhu flame yang digunakan adalah 100ºC, 200ºC dan 300ºC. 

c. Kapasitas air pendingin adalah 1400 liter/jam 

d. Pengujian sifat mekanis bahan yang di uji adalah pengujian kekerasan dan 

uji tarik. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang bisa didapatkan: 

a. Untuk mengetahui laju pendinginan dari hasil pengelasan. 
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b. Untuk mengetahui distorsi dari hasil pengelasan. 

c. Untuk mengetahui kekuatan tarik dan kekerasan dari hasil pengelasan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini jika berhasil dilakukan maka akan membuat hasil yang bagus 

dalam proses pengelasan pembuatan kapal dengan distorsi yang sangat minim 

menjadikan bentuk dan estetika dari sebuah kapal semakin indah dan bagus. 

Disamping itu bisa menjadikan sifat mekanik dari sambungan las semakin lebih 

kuat dan awet. Dengan itu kualitas dan harga jual dari sebuah kapal yang diproduksi 

pun menjadi lebih tinggi dan dapat mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan. 

Apalagi jika di terapkan pada industri perkapalan di Indonesia. 

Jika Indonesia bisa membuat kapal sendiri dengan kualitas yang sangat bagus, 

Indonesia tidak perlu lagi untuk membeli kapal-kapal dari negara-negara asing. 

Dengan itu Indonesia bisa mengurangi biaya-biaya pengeluaran sehingga bisa 

digunakan untuk kebutuhan kenegaraan yang lainnya. Bahkan Indonesia bisa 

memproduksi untuk dijual ke negara-negara asing  terutama negara-negara maju. 

Ketika Indonesia dapat memproduksi kapal-kapal yang sangat berkualitas maka 

negara-negara asing akan melirik dan akan tertarik untuk mendapatkan kapal-kapal 

produksi Indonesia. 

Negara-negara maju pasti sangat menyukai suatu produk yang memiliki 

kualitas tinggi. Maka bisa saja akan banyak negara-negara asing yang membeli 

kapal-kapal buatan Indonesia. Jika banyak negara-negara asing yang membeli 

kapal-kapal hasil karya dari Indonesia, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa 

menutupi hutang-hutang negara yang kini kian lama kian bertambah. 
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Pengurangan pengeluaran dan bertambahnya pemasukan dana negara 

pastinya merupakan keinginan Indonesia sejak dulu. Dengan kondisi seperti itu 

bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang sangat maju di dunia industri 

dan teknologi. Ini bisa diterapkan di industri-industri selain perkapalan juga yang 

mana menggunakan bahan dasar Aluminium paduan. Contohnya pada industri 

otomotif yang mana kini mobil-mobil sport membutuhkan material yang ringan 

agar dapat menambah akselerasi kecepatan mobil tanpa memakai bahan material 

yang berat. Kemudian juga bisa dipakai di dunia industri pesawat terbang. Pesawat 

terbang pastinya membutuhkan material yang kuat dan ringan untuk dipasang 

dalam konstruksi pesawat. 

Dengan distorsi yang sangat minim dan sifat mekanik yang sangat baik maka 

bentuk dari pengelasan dengan metode penelitian ini untuk industri otomotif atau 

pesawat terbang sangat diperlukan. Karena dapat mengurangi dari segi perawatan 

dan juga ketahanan bahan. 


