BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Pengelasan
Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi sangat luas,

meliputi perkapalam, jembatan, rangka baja, bejana tekan, pipa pesat, pipa
saluran, kendaraan rel dan sebagainya.
Di samping untuk pembuatan, proses las juga dapat digunakan untuk
reparasi misalnya untuk mengisi lubang-lubang pada coran, membuat lapisan
keras pada perkakas, mempertebal bagian-nagian yang sudah aus dan macammacam reparasi lainnya. Pengelasan bukan tujuan utama dari kontruksi, tetapi
hanya merpukan sarana untuk mencapai ekonomi pembuatan yang lebih baik.
Karena itu rancangan las dan cara las harus betul-betul memperhatikan kesesuaian
antara sifat-sifat las dengan kegunaan kontruksi serta keadaan di sekitarnya.
Prosedur pengelasan kelihatannya sangat sederhana tetapi sebenarnya di
dalamnya banyak masalah-masalah yang harus diatasi dimana pemecahannya
memerlukan bermacam-macam pengetahuan. Karena itu, di dalam pengelasan,
pengetahuan harus turut serta mendampingi praktek. Secara lebih terperinci harus
dikatakan bahwa dalam perancangan konstruksi bangunan dan mesin dengan
sambungan las, harus direncanakan pula tentang cara pengelasan, cara
pemeriksaan, bahan las dan jenis yang akan dipergunakan, berdasaekan fungsi
dari bagian-bagian bangunan atau mesin yang dirancang.
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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, 1979).
Pada saat ini ada beberapa jenis pengelasan yang sering digunakan pada
dunia konstruksi dan industri misalnya proses las SMAW, GMAW, GTAW,
SAW, dan las gesek.
2.1.1

Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding)
Las busur listrik elektrode terbungkus ialah salah satu jenis proses las

busur listrik elektrode terumpan, yang menggunakan busur listrik sebagai sumber
panas. Panas yang timbul pada busur listrik yang terjadi antara elektrode dengan
benda kerja, mencairkan ujung elekrode (kawat) las dan benda kerja setempat,
kemudian membentuk paduan, membeku menjadi lasan (weld metal). Bungkus
(coating) elektroda yang berfungsi sebagai fluks akan terbakar pada waktu proses
berlangsung, dan gas yang terjadi akan melindungi proses terhadap pengaruh
udara luar. Cairan pembungkus akan terapung dan membeku pada permukaan las
yang disebut slag, yang kemudian dapat dibersihkan dengan mudah (Riyadi dan
Setyawan, 2011). Skema peralatan pengelasan SMAW dapat dilihat pada gambar
2.1
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Gambar 2.1 Skema peralatan pengelasan SMAW

2.1.2

Las GMAW (Gas Metal Arc Welding)
Proses pengelasan ini jga disebut dengan MIG (Metal Inert Gas). Proses

lain yang serupa dengan MIG adalah MAG (Metal Active Gas). Perbedaannya
adalah terletak pada gas pelindung yang digunakan. Pada MIG digunakan gas
pelindung berupa gas Inert seperti Argon (Ar) dan Helium (He), sedangkan pada
MAG digunakan gas-gas seperti Ar + CO2, Ar + O2 ATAU CO2. Prinsip dasar
dari proses GMAW ini tidak jauh berbada dengan SMAW yaitu penyambungan
diperoleh dari proses pencairan sambungan logam induk dan elektroda yang
nantinya membeku membentuk logam las.
Perbedaan lain yang cukup terlihat antara GMAW dan SMAW adalah
pada pemakaian jenis pelindung logam las. Pada SMAW pelindung logam las
berupa fluks, sedangkan pada GMAW pelindung ini berupa gas. Gas yang
dimaksud bisa berupa inert atau active. Dengan demikian karena tidak
menggunakan fluks, maka hasil pengelasannya tidak terdapat retak. Proeses
GMAW ini selin dipakai untuk mengelas baja karbon juga sangat baik dipakai
untuk mengelas baja tahan karat atau stainlees steel dan mengelas logam-logam
lain yang afinitasnya terhadap Oksigen sangat besar seperti Alumunium (Al) dan
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Titanium (Ti) (Sonawan dan Suratman, 2006). Peralatan dalam proses GMAW
dapat dilihat pada gambar 2.2

Gambar 2.2 Peralatan dalam proses GMAW
2.1.3

Las GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)
Proses ini termasuk pengelasan mencair dimana sebagian logam induk

mencair akibat pemnasan busur listrik. Seperti pada proses SMAW dan GMAW,
proses pada GTAW ini, busur listrik timbul diantara ujung elektroda dan
permukaan benda kerja. Prindip dasar dari proses GTAW ini tidak jauh berbeda
dengan GMAW. Pada proses ini juga digunakan gas pelindung seperti Argon dan
Helium sebagai pelindung kubangan logam las.
Adapun perbedaan yang cukup nyata adalah pada penggunaan material
elektroda. Pada GMAW, elektroda juga berperan sebagai penyuplai logam las dan
oleh karenanya maka elektroda ini erbuat dari logam yang mirip dengan logam
induk dan ikut mencair. Pada GTAW, elektroda terbuat dari Tungsten ( Wolfram)
yang ttidak ikut mencair. Untuk menyuplai logam las diperlukan kawat las (logam
pengisi/filler metal) yang diberikan secara manual. Dengan demikian dapat
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disimpulkan bahwaprose GTAW ini, logam pengisi atau kawat las dapat diberikan
pada sambungan ataupun tidak sama sekali.
Proses GTAW kebanyakan digunakan untuk mengelas logam-logam
seperti baja tahan karat (stainlees steel), Alumuniumdan Titanium. Logam-logam
tersebut memerlukan perhatian khusus selama proses pengelasannya (Sonawan
dan Suratman, 2006). Skema proses GTAW dapat dilihat pada gambar 2.3

Gambar 2.3 Skema proses GTAW
2.1.4

Las SAW (Submerged Arc Welding)
Proses las busur listrik lainnya yaitu las busur rendam (SAW). Dalam

proses ini, busur listrik dan proses suplai logam las dari kawat las berlangsung
dalam keadaan tertutupi oleh serbuk fluks. Selama proses pengelasan, busur listrik
selain mencairkan ujung kawat las juga ikut mencair sebagian logam induk dan
sebagian serbuk fluks. Oleh karena itu selama pembekuan, logam la terlindungi
oleh terak dan serbuk fluks yang tersisa.
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Perbedaannya dengan proses SMAW yaitu :
a. Pada proses ini kawat las di suplai terus-meneurs dari sebuah gulungan
kawat las, sehingga proses pengelasannya dapat berlangsung secra kontinu
tanpa ada penundaan waktu untuk mengganti kawat las.
b. Penggunaan arus lebih tinggi sehingga meningkatkan laju deposisi logam
las. Dengan kelebihannya ini, pengisian kampuh las dapat dilakukan
dengan waktu yang lebih singkat.
c. Akibat penggunaan arus las tinggi maka mempertinggi kecepatan
pengelasan.
d. Asap hampir tidak ada sekama proses pengelasan.
e. Kubangan logam las dan busur listrik tidak terlihat karena tertutupi oleh
serbuk fluks.
f. Proses SAW ini umumnya tidak dilakukan dengan cara manual akan tetapi
dengan mekanisme semi-otomatis atau otomatis`
Selain memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan proses las busur
listrik lainnya, proses SAW ini juga memiliki kelemahan, seperti :
a. Karena tingginya arus pengelasan maka menghasilkan dilusi yang cukup
besar.
b. Efek lain dari tingginya arus pengelasan adalah tingginya distorsi hasil
pengelasan.
c. Hanya dapat dilakukan pada posisi pengelasan mendatar atau horisontal.
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Contoh aplikasi las SAW adalah pengelasan pipa (baik dalam arah longitudinal
atau keliling pipa), industri pembuata kapal laut, pengelasan tangki besar dan
operasi pelapisan (surfacing dan cladding) (Sonawan dan Suratman, 2006).
Skema proses SAW dapat dilihat pada gambar 2.4

Gambar 2.4 Skema proses SAW
2.1.5

Las Gesek
Prinsip kerja las gesekan ini adalah menggesekkan dua buah komponen

logam dimana satu komponen iu berputar dan yang didorong maju pada
komponen pertama sehingga terjadi gesekan satu sama lain. Akibat terjadinya
gesekan, pada permukaan yang saling kontak mengalami permukaan temperatur
hingga mencapai suatu kondisi yang disebut “red hot” (kira-kira 100-150˚ C
dibawah temperatur cair logam yang di las). Karena tidak mengalami pencairan
pada bagian yang disambung maka tidak terdapat logam las, akan tetapi pada hasil
pengelasannya terdapat HAZ. Selain dipakai untuk menyambung logam-logam
sejenis, cara ini juga dipakai untuk menyambung logam-logam tak sejenis
misalnya antara baja dan alumunium atau baja dan tembaga. Dalam prektek,
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pengelasan seperti ini seolah-olah tidak memerlukan sumber panas dari luar. Oleh
karena itu, proses pengelasan ini kadang-kadang disebut Las Dingin (cold
welding) (Sonawan dan Suratman, 2006). Skema las gesek dapat dilihat pada
gambar 2.5

Gambar 2.5 Skema Las Gesek

2.2

Elektroda
Saputro (2011) menyatakan bahwa pengelasan dengan menggunakan las

busur listrik memerlukan kawat las (elektroda) yang terdiri dari suatu inti terbuat
dari suatu logam dilapisi oleh lapisan yang terbuat dari campuran zat kimia, selain
berfungsi sebagai pembagkit, elektroda juga sebagai bahan tambah.
Elektroda terdiri dari jua jenis bagian yang bersalut (fluks) dan tidak
bersalut merupakan pangkal. Fungsi fluks atau lapisan elektroda dalam las adalah
untuk melindungi logam cair dari lingkungan udara menghasilkan gas pelindung,
menstabilkan busur, sumber undusr paduan. Pada dasarnya bila ditinjau dari
logam yang di las, kawat elektroda dibedakan menjadi elektroda untuk baja lunak,
baja karbon tinggi, baja paduan, besi tuang, dan logam nnon ferro. Bahan
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elektroda harus mempunyai kesamaan sifat dengan logam. Pemilihan elektroda
pada pengelasan baja karbonsedang dan baja karbon tinggi harus benar-benar
diperhatikan apabila kekuatan las diharuskan sama engan kekuatan material.
Penggolongan elektroda diatur berdasarkan standar sistem AWS
(American Welding Society) dan ASTM (American Society Testing Welding).
Sebagai contoh elektroda jenis E7016 dapat dipakai dalam semua posisi
pengelasan dengan arus las AC maupun DC. Elektroda dengan kode E7016 untuk
setiap huruf dan setiap angka mempunyai arti masing-masing yaitu :
E = Elektroda untuk las busur listrik
70 = Menyatan nilai tegangan tarik maksimum hasil pengelasan dikalikan dengan
1000 Psi
1 = Menyatakan posisi pengelasan, 1 berarti dapat digunakan untuk pengelasan
semua posisi
6 = Elektroda dengan penembusan dangkal bahan dari selaput serbuk besi
hidrogen rendah
Elektroda dapat dilihat pada gambar 2.6
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\
Gambar 2.6 Elektroda

2.3

Arus Pengelasan
Arus pengelasan adalah besarnya aliran arus listrik yang keluar dari mesin

las. Besar kecilnya arus pengelasan dapat diatur dengan alat yang ada pada mesin
las. Arus oengelasan harus disesuaikan dengan jenis bahan dan diameter elektroda
yang digunakan dalam pengelasan. Penggunaan arus yang terlalu kecil akan
mengakibatkan penembusan atau penetrasi las yang rendah, sedangkan arus yang
terlalu besar akan mengakibatkan terbentuknya manik las yang terlalu besar dan
deformasi dalam pengelasan (Saputro, 2011). Spesifikasi besar arus listrik
menurut tipe elektroda dapat dilihat pada tabel 2.1
Tabel 2.1 Spesifikasi besar arus menurut tipe elektroda
Tipe elektroda dan besarnya arus (Ampere)

Diameter
Elekroda(mm)

E6010

E6013

E6014

E7016

E7018

E7024

E7028

2,0

-

30-80

80-110

-

70-100

-

-

2,6

-

70-110

110-160

65-100

110-160

-

-

3,2

80-120

80-140

120-170

100-150

120-170

140-190

140-190

4

120-160

120-190

150-220

140-200

150-220

180-250

180-250

5,0

150-200

200-275

200-275

180-255

200-275

230-305

230-305

6,3

-

330-415

335-430

-

335-430

300-420

335-430

8

-

-

375-475

375-475

375-475

-

-
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2.4

Baja ASTM A36
Baja adalah logam paduan antara unsur besi (Fe) dengan karbon (C)

dengan kadar karbon mencapai 2%. Disamping kedua unsur itu didalam baja
terdapat pula unsur-unsur dalam jumlah kecil, seperti Mangan (Mn), Silicon (Si),
Fosfor (P), Belerang (S). Dapat juga dipadu dengan unsur-unsur paduan seperti
Chromium (Cr), Nikel (Ni), Wolfram (W) dan sebagainya, dan dapat divariasi
menurut kebutuhan. Baja dapat dibentuk melalui pengecoran, pencenaian dan
penempaan.
Baja ASTM A36, yang juga dikenal sebagai SS400 JIS 3101, di ASME
Kode Bagian II-A spesifikasi JIS dari pelat baja untuk konstruksi umum termasuk
dalam kategori SA-36. Di JIS (Standar Industri Jepang) “SS” singkatan dari baja
struktural (structural steel) dan grade 400 yang mirip dengan AISI 1018. Plat
kapal mild steel A-36 adalah salah satu baja canai panas struktural yang paling
umum digunakan. Tipikal material baja karbon khas, harganya relatif murah,
sangat bagus di las dan di machining dan material baja SS400 dapat mengalami
berbagai perlakuan panas. Baja A36 pelat umumnya disebut dengan plat mild
steel (MS). Untuk plat ukuran 5 x 20kaki (feet) sering juga disebut dengan pelat
kapal, karena banyak digunakan untuk industri perkapalan. Baja A36 memiliki
unsur-unsur C 0,26%, Si 0,4%, P 0,04%, S 0,05 Dan juga memiliki titik leleh
pada suhu 1430 derajat celcius (Tanjung, Jufri, & Saifullah, 2018).

2.5

Sifat Mekanik Material
Sifat mekanik bahan adalah sifat yang berhubungan dengan kekuatan

suatu bahan dalam menerima berbagai aspek pembebanan, sifat-sifat ini antara
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lain meliputi ; kekerasan; tegangan terhadap penarikan (tegangan tarik), tegangan
puntir, tegangan geser, tegangan lengkung, kerapuhan (keuletan), rambat (creep),
lelah (fatigue). Sifat-sifat inilah yang dimiliki oleh bahan dalam pemakainnya,
namun demikian seberapa besar dan seberapa lama bahan tersebut dapat
mempertahankan sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan yang akan digunakan
sebagai bahan teknik ini, harus diketahui terlebih dahulu agar bahan yang dipilih
dapat kualitas serta mutu yang disyaratkan (Iqbal, 2018).
2.5.1

Kekerasan
Kekerasan merupakan sebuah reaksi dari suatu material atau bahan sampai

batas dimana bahan itu dapat mempertahankannya. Nilai kekerasan dari suatu
bahan dapat diketahui dengan menekankan penekan tertentu kepada benda uji
dengan beban tertentu dan dengan mengukur ukuran bekas penekanan yang
terbentuk diatasnya.
Ada beberapa metode pengujian kekerasan, antara lain Brinell, Rockwell,
Vickers. Dalam pengujian kekerasan, seperti pada pengujian statik lainnya,
diukuran ketahanan terhadap deformasi (Calleister, 2014). Teknik pengujian
kekerasan dapat dilihat pada gambar 2.7
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Gambar 2.7 Teknik Pengujian Kekerasan.
2.5.2

Kekuatan Tarik
Merupakan tengangan maksimal yang dapat ditahan suatu bahan ketika

diregangkan atau ditarik sebelum bahan itu patah. Kekuatan tarik adalah kebalikan
dari kekerasan. Beberapa bahan akan mengalami deformasi, yaitu bahan akan
meregang dan mengalami perubahan ukuran sebelum patah yang sering disebut
elastis (ductile). Pada gambar 2.1

merupakan kurva stress - strain, dimana

digambarkan skema ketika bahan menerima beban tarik, kemudian masuk ke
daerah titik luluh, dan material akan mengalami deformasi elastis sebelum benda
mengalami patah (Iqbal, 2018). Kurva tegangan vs regangan dapat dilihat pada
gambar 2.8
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Gambar 2.8 Kurva Tegangan vs Regangan
2.5.3

Keuletan
Keuletan adalah kemampuan bahan logam bertambah panjang ketika

logam tersebut diberikan beban atau tarikan. Pada variable regangan maksimum
pada Gambar 2.2 adalah nilai keuletan bahan (ductility) , biasanya di anotasikan
dengan perpanjangan dimensi dinyatakan dengan persentase perpanjangan (%).
Nilai regangan dihitung dari perpanjangan akhir (L1) waktu putus dengan panjang
awal (L0) sebelum dilakukan pengujian / gage length (Iqbal, 2018). Nilai
regangan dapat dirumuskan sebagaimana dapat dilihat pada persamaan 2.1

2.5.4

Keausan
Sebuah mesin memiliki banyak komponen yang bekerja pada pergerakan

dengan gesekan. Pada pergerakan relatif dengan tekanan, selalu terjadi friksi pada
bidang kontak. Maka abrasi akan berlanjut, dan merusak ketelitian komponen dan
selanjutnya akan berkembang terus menjadi lebih parah dan kemudian suatu saat
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komponen akan kehilangan fungsi normalnya. Untuk mengatasi permasalah
keausan pada logam biasanya diantara komponen yang bergesekan akan diberikan
pelumas agar nilai abrasi dapat ditekan (Iqbal, 2018).
2.5.5

Melar (Creep)
Beberapa bagian dari mesin dan struktur dapat berdeformasi secara

kontinyu dan perlahan – lahan dalam kurun waktu yang lama apabila dibebani
secara tetap. Deformasi macam ini yang tergantung pada waktu dinamakan melar
(creep). Hal ini terjadi pada temperatur rendah juga, tetapi yang sangat mencolok
terjadi pada temperatur dekat pada titik cair. Oleh karena itu pada perencanaan
suatu komponen untuk temperatur rendah perlu didasarkan atas kekuatan lelah,
sedangkan pada temperatur lebih tinggi perlu didasarkan atas kekuatan melar,
karena pengaruh waktu pembebanan adalah besar. Menurut kinetika hubungan ini
dapat digunakan untuk mengetahui laju melar (Iqbal, 2018). Laju melar dapat
dirumuskan sebagaimana dapat dilihat pada peramaan 2.2

Dimana :
é

: Laju Melar

A

: Konstanta

Q

: Energi aktivasi dalam deformasi

R

: Konstanta gas

T

: Temperatur
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2.5.6

Lelah (Fatique)
Patahan disebabkan oleh tegangan yang berulang, dan juga dijumpai pada

tengan kurang 1/3 kekuatan tarik statik pada bahan struktur tanpa konsentrasi
tegangan. Dalam keadaan dimana pemusatan tegangan yang lebih rendah. Jadi
kelelahan memegang peran utama dalam putusnya bahan secara mendadak pada
pengunaan suatu struktur atau komponen.
Proses terjadinya kelelahan pada material [ retakan lelah → perambatan
retakan lelah → patahan statikk terhadap luas penampang sisa ]. Oleh karena itu
pencegahan masing – masing perlu dilakukan pada setiap tahapan proses tersebut
dibagian yang paling efektif (Iqbal, 2018).
2.5.7

Ketahanan Impak
Material mungkin mempunyai kekuatan tarik tinggi tetapi tidak tahan

dengan beban kejut. Untuk menentukannya perlu diadakan pengujian impak.
Ketahanan impak biasanya diukur dengan metode Charpy atau Izood yang
bertakik maupun tidak bertakik. Beban diayun dari ketinggian tertentu untuk
memukul benda uji, yang kemudian diukur energi yang diserap oleh
perpatahannya.
Impact test merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji
ketangguhan suatu specimen bila diberikan beban secara tiba-tiba melalui
tumbukan. Ketangguhan adalah ukuran suatu energy yang diperlukan untuk
mematahkan atau merusak suatu bahan yang diukur dari luas daerah dibawah
kurva tegangan regangan. Suatu bahan mungkin memiliki kekuatan tarik yang
tinggi tetapi tidak memenuhi syarat untuk kondisi pembebanan kejut. Suatu

22

paduan memiliki parameter ketangguhan terhadap perpatahan yang didefinisikan
sebagai kombinasi tegangan kritis dan panjang retak
Prinsip pengujian impak ini adalah menghitung energy yang diberikan
oleh beban(pendulum) dan menghitung energi yang diserap oleh spesimen. Pada
saat beban dinaikkan pada ketinggian tertentu, beban memiliki energi potensial
maksimum, kemudian saat akan menumbuk spesimen energi kinetik mencapai
maksimum. Energi kinetik maksimum tersebut akan diserap sebagian oleh
spesimen hingga specimen tersebut patah.
Nilai Harga Impak pada suatu spesimen adalah energi yang diserap tiap
satuan luas penampang lintang spesimen uji. Skema pengujian impak dapat dilihat
pada gambar 2.9

Gambar 2.9 Skema Pengujian Impak

2.6

Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhroni dan

Kembaren (2013) pengaruh variasi kecepatan dan kuat arus terhadap kekerasan,

23

tegangan tarik, struktur mikro baja karbon rendah dengan metode pengelasan
SMAW

menggunakan

elektroda

E6013,

hasil

dari

penelitian

tersebut

menunjukkan bahwa VHN rata-rata tertinggi terjadi pada kondisi pengelasan
dengan kuat arus 80 A dengan kecepatan pengelasan 0,35 cm/detik dan dengan
kuat arus 100 A dengan kecepatan pengelasan 0,37 cm/detik. Sementara pada uji
tarik, tegangan tarik tertinggi terdapat pada spesimen dilas dengan kuat arus 80 A
dan kecepatan 0,15 cm/detik.Dalam pengambilan gambar struktur mikro pada
daerah HAZ (Heat Affected Zone), dapat dilihat jika pada daerah HAZ terdapat
unsur ferit dan perilt yang tidak beraturan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Naufal, Jokosisworo dan Samuel
(2016) yaitu pengaruh arus listrik dan sudut kampuh V terhadap kekuatan tarik
dan tekuk alumunium 5083 pengelasan GTAW, Dari hasil penelitian menunjukan
bahwa faktor arus listrik dan sudut kampuh las dalam proses pengelasan sangat
berpengaruh dalam menentukan kualitas hasil pengelasan ditinjau dari
kekuatannya. Pada arus 130 A dengan sudut kampuh 80º didapatkan keadaan
yang optimal atau paling baik memberikan kekuatan tarik dan nilai regangan
tertinggi diantara arus dan sudut kampuh lainnya, yaitu sebesar 150,4 N/mm 2 dan
regangan sebesar 0,70% begitu pula dengan kekuatan tekuk sebesar 591,38
N/mm². Selain pengujian, juga dilakukan analisa menggunakan software Ansys
LS-Dyna dengan hasil kekuatan tarik spesimen 139000000 pa atau 139 N/mm 2
untuk beban tarik maksimum 17893,33 N yang terjadi pada sambungan las. Pada
beban tarik maksimum 18800 N hasil kekuatan tarik spesimen 153000000 pa atau
153 N/mm2. Untuk pengujian tekuk didapatkan hasil kekuatan tekuk spesimen
528000000 pa atau 528 N/mm2 untuk beban tekuk maksimum 3619 N yang terjadi
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pada sambungan las. Pada beban tekuk maksimum 4435,33 N hasil kekuatan
tekuk spesimen 595000000 pa atau 595 N/mm2.

Selain perbedaan metode atau jenis pengelasan, salah satu penyebab yang
mempengaruhi perubahan kekuatan tarik dan ketangguhan impak pada suatu hasil
lasan adalah pengaruh dari arus listrik yang berbeda pada saat proses pengelasan
dilakukan. Arus listrik memiliki variabel sangat penting dalam prosedur
pengelasan. Arus listrik yang berbeda dalam metode pengelasan akan
menghasilkan kekuatan tatik dan ketangguhan impak yang berbeda pula. Seperti
pada penelitian yang dilakukan oleh Laksono, Solichin dan Yoto (2017) tentang
Analisa Kekuatan Tarik Alumunium 5083 Hasil Pengelasan GMAW Posisi 1G
dengan Variasi Kuat Arus dan Debit Aliran Gas Pelindung yang menunjukkan
hasil kekuatan tarik tertinggi dan terendah berturut-turut adalah 21,04 kg/mm2 dan
9,14 kg/mm2 yang diperoleh dari pengelasan dengan arus 125A dan 90A dengan
debit aliran gas pelindung 16 L/menit dan 14 L/menit.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka akan dilakukan penelitian
tentang pengaruh variasi arus litrik terhadap kekuatan tarik pada baja ASTM A36
dengan metode pengelasan SMAW menggunakan elektroda E7016.

