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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

Semakin berkembangnya dan persaingan teknologi di dunia  industri, maka 

dunia industri pada saat ini mengalami kemajuan  yang sangat pesat dan cepat. 

Karena pesat dan cepatnya kemajuan teknologi maka banyak sekali proses 

produksi dan kontruksi yang membutuhkan proses pengelasan, proses pengelasan 

(welding) salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan logam 

pengisi dengan tanpa tekanan atau dengan tanpa logam penambah dan 

menghasilkan sambungan yang kontinyu dan pengelasan yang sering digunakan 

dalam kontruksi yaitu baja karbon rendah ST 37 dan menggunakan las SMAW, 

pemakaian baja karbon rendah karena banyak digunakan untuk kontruksi karena 

didalam baja karbon rendah terdapat pemisahan antara kulit dan bagian dalam 

yang menyebabkan kekuatan takik baja ini lebih rendah dan penggunaan las 

SMAW agar mendapatkan hasil pengelasan yang terbaik maka elektroda yang 

digunakan harus sesuai dengan bahan yang akan dilas. 

Dalam proses pengelasan juga terdapat bebagai variabel yang terjadi karena 

beberapa factor yang dapat mempengaruhi kekuatan hasil pengelasan seperti, 

posisi pengelasan dan penggerakan/ayunan elektroda, sebelum melakukan 

pengelasan dan untuk menghasilkan pengelasan yang baik dari segi sifat mekanik 

dan sifat fisik, oleh karena itu sebelum dilakukannya pengelasan diusahakan 

menentukan dan menyesuaikan  prosedur pengelasan, sebenarnya dalam 

pengelasan pada specimen yang akan dilas kita harus tau apa fungsi kegunaannya 

agar meminimalisir terjadi patahan pada sambungan pengelasan untuk mengetahui 

karakteristik pengaruh posisi pengelasan dan penggerakan/ayunan elektroda 

dengan menggunakan las SMAW agar memperoleh hasil sambungan yang baik. 

Posisi yang dimakasud di atas adalah untuk mengetahui titik temu sambungan dan 

penggerakan / ayunan elektroda untuk mendapatkan hasil sambungan yang kuat 

dan pas dengan posisi benda yang di las.  

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka permasalahan yang terjadi adalah :

 Apakah ada pengaruh ayunan pengelasan spiral dan zig-zag terhadap 

kekuatan tarik daerah las baja  paduan rendah hasil pengelasan SMAW dengan 

elektroda E 7016 ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarka permasalahan yang di kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah  

Untuk mengetahui adanya pengaruh ayunan pengelasan spiral dan zig-zag 

terhadap kekuatan tarik daerah las baja  paduan rendah hasil pengelasan 

SMAW dengan elektroda E 7016. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Sebagai peran nyata dalam pengembangan teknologi khususnya pengelasan, 

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

1. Bidang akademis, dapat memperdalam wawasan peneliti dan memberikan

masukan bagi ilmu pengetahuan kususnya dalam bidang pengelasan.

2. Bagi dunia industri, memberiakn kontribusi dan acuan tentang pengelasan.

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 yang digunakan baja karbon rendah (pelat baja ST 37)

2. Tebal specimen 8 mm 

3. Elektrodayang digunakan adalah E 7016 deameter 2,6 standar ASTM,

AWS

4. Proses pengelasan yang digunakan las SMAW (Sheilded Metal Arc

Welding).

5. Sambungan las yang digunakan kampuh V ganda

6. Media pendinginan menggunakan udara ruangan

7. Pengujian dilakukan pengujian tarik, dilakukan untuk specimen 

pengelasan posisi  dan ayunan pengelasan spiral dan zig – zag 


