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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1  Pengelasan 

  Penggunaan teknik pengelasan tidak hanya dalam kontruksi, pengelasan 

dapat juga dipergunakan untuk reparasi misalnya mengisi lubang – lubang pada 

corran, membuat lapisan keras pada perkakas, mempertebal bagian – bagian yang 

sudah aus dan macam – macam reparsi lainnya. Pengelasan bukan tujuan utama 

dari kontruksi, tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai ekonomi 

pembuatan yang lebih baik. Karena itu ranvanganm las dan cara pengelasan harus 

betul – betul memperhatikan kesesuaian antara sifat – sifat las dengan kegunaan 

kontruksi serta keadaan disekitarnya.  

  Prosedur pengelasan kelihatannya sangat sederhana, tetapi sebenarnya 

didalamnya banyak masalah yang harus diatasi dimana pemecahannya 

memerlukan bermacam–macam pengetahuan. Karena itu dalam pengetahuan 

pengelasan, harus turut serta mendapingi praktik. Secara lebih terperinci dapat 

dikatakan bahwa dalam perancagan kontruksi bangunan dan mesin dengan 

sambungan las, harus direncanakan pula tentang cara pengelasan, bahan las dan 

jenis las yang akan di pergunakan berdasarkan fungsi dari berbagai bangunan atau 

mesin yang dirancang. 

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 samabungan setempat dari beberapa batang logam dengan 

menggunakan energi panas pada waktu ini telah digunakan lebih dari 40 jenis 

pengelasan termasuk pengelasan yang akan dilakasanakan dengan hanya menekan 

dua logam yang disambung sehingga terjadi ikatan antara atom – atom atau 

molekul–molekul logam yang disambungkan. 
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2.2  Metode Pengelasan 

2.2.1 Las SMAW ( Shielded Metal Arc welding ) 

  Las SMAW ( Shielded Metal Arc welding ) yang juga disebut las busur listrik 

proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau 

logam induk dan elektroda ( bahan pengisi). Proses tersebut dihasilkan oleh 

lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda/ujung elektroda dan 

permukaan plat yang akan dilas. 

  Pemindahan logam dari elektroda ke plat yang dilas terjadi karena penarikan 

molekul dan tarikan permukaan tanpa pemberian tekanan perlindungan busur 

nyala mencegah kontaminasi atmosfir pada cairan logam dalam arus busur dan 

kolam busur, sehingga tidak terjadi penarikan nitrogen dan oksigen serta 

pembentukan  nitrit  dan oksida yang dapat mengakibatkan kegetasan. 

 

 

Gambar : 2.1 Rangkaian pengelasan Las SMAW (Wiryosumarto, 2008) 

 

  Manfaat menggunakan las SMAW ini karena banyak digunakan di 

bengkel – bengkel las dan dunia industry selain itu pengelasan tersebut relative 

murah dan gampang penggunaanya pada posisi ruang pengelasan yang rumit 

maupun sempit, mesinnya juga mudah untuk  dipindah – pindah, selain itu las 

berbagai ukuran specimen dari yang tebal sampai yang tipis. Tetapi  harus  

menyesuaikan  bahan dan jenis elektrodanya. 

2.2.2 TIG/GTAW (Tungsten inert gas/Gas Inert Tungsten Arc Welding) 

Jenis las listrik yang menggunakan bahan tungsten sebagai elektroda yang 

tidak terkonsumsi. pelindung inert dari elektroda dan zona las di perlukan untuk 

mencegah oksidasi elektroda tungsten, dan elektroda ini juga di gunakan hanya 
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untuk menghasilkan busur nyala listrik. Batang penambah berupa batang las (tod), 

yang di cairkan oleh busur nyala tersebu, dapat mengisi kampuh bahan indu. 

Untuk mencegah oksidasi maka di gunakan gas mulia. Seperti Argon, Helium, 

dan CO2 sebagai gas lindung. Proses tig sangat baik untuk menggabungkan logam 

dasar tipis, bahkan cocok untuk hampir semua logam. 

2.2.3 GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

Proses las listrik yang menggunakan busur listrik yang berasal dari elektroda, 

yang di pasok terus menerus secara tetap dari suatu mekanisme, ke kolam las. 

Untuk mencegah terbentuknya oksidasi, maka pengelasan ini dapat di lindungi 

dengan aliran gas pelindung yang berupa gas aktif, sehingga bisa di sebut dengan 

MAG (metal active gas), atau gas inert (misalnya Argon) sehingga di sebut metal 

inert gas (MIG), karena GMAW juga di sebut MIG MAG Welding. 

2.2.4 FCAW( Flux Cored Arc Welding) 

 Salah satu proses pengelasan busur otomatis atau semi otomatis, FCAW 

juga merupakan sejenis las listrik yang menggunakan elektroda kawat/ tubular 

yang menggandung fluks dan voltase pengelasan arus konstan sehingga dapat 

mengkonsumsi secara terus menerus. Bahan las FCAW adalah berupa kawat baja 

yang berlubang di mana dalam lubang tersebut berisi berbagai serbuk yang jika 

mencair akan kembali membeku dan berubah menjadi lapisan terakyang slalu 

melindungi permukaan bahan las baik selama berupa logam cair pada kolom las 

las sehingga terdeposisi dan membeku menjadi lajur las. 

2.2.5 SAW (Submerged Arc Welding) 

Proses pengelasn di mana panas busur listrik dapat mencairkan logam  yang di 

las, sehingga busur pada ujung elektroda dan kolam cair yang di satukan dapat 

terendam dalam fluks bubuk dan akan berubah menjadi terak di lapisan bawahnya 

saat mengalami panas busur, sehingga lasan dapat terlindungi dari kontaminasi. 

 

 



6 
 

 
 

2.3  Elektroda Terbungkus 

  Las elektroda terbungkus adalah cara  pengelasan yang banyak digunakan 

pada masa iniiidalam cara pengelasan ini digunakan kawat elektroda logam yang 

dibungkus dengna fluks, bahwa busur listrikkterbentuk diantara logam induk dan 

ujung elektroda tersebut mencair dan kemudian membeku bersama proses 

pemindahan logam elektrodaaterjadi pada saat ujung elektroda mencair dan 

membentuk butir – butir yang terbawa oleh arus busur listrik, yang terjadi di 

dalam pengelasan ini hal yang terpenting adalah bahan fluks yang digunakan. 

 

Gambar 2.2 Las Busur Dengan  ElektrodaTerbungkus (Wiryosumarto, 2008) 

    

 Elektroda las terbungkus sudah banyak yang distandarkan berdasarkan 

penggunaanya misalnya diamerika serikat ASTM didasarkannpada standar 

asosiasi las amerika, beberapa elektrodaauntuk baja lunak yang distandarkan 

dapat dilihat pada gambar 2.3 dan huruf E dalam ASTM berarti bawhwa elektroda 

yang dimaksud adalah elektroda terbungkus. 
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Gambar 2.3 Spesifikasi Elektroda Terbungkus Dari Baja Lunak (Wiryosumarto, 

2008) 

2.4  Persiapan pengelasan  

Secara garis besar hal – hal yeng perlu di perhatiakan dengan pengelasan 

adalah pemilihan sambungan, posisi,ayunan elektroda dan bahan (Baja) .  

24.1 pemilihan sambungan 

  Dalam kontruksi dengan sambungan las tumpul dapat dikatan bahwa 

kekuatan kontruksi terletak pada sambungannya. Hal iniiiberarti bahwa dalam 

perencanaan kekuatan sambungan harus betul–betul diperhatikan. Setelah 

penentuan proses pengelasan makan geometriiisambungan harus ditentukan 

dengan memperhatikan tingkatan teknik dariiibagian pembuatan, sifat 

kemampuan pengerjaanya dan kemungkinan penghematan yang ahirnya tertuju 

pada bentuk alur, pada umumnya untuk pengelasan plat teballlanatara 6 mm 

sampai 20 menggunakan  alur V tunggal atau V ganda dan untuk plat yang lebih 
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tebal menggunakan U tunggal atau U ganda dan sambungan yang digunakan 

dalam las tumpul adalah V tunggal. 

  

Gambar 2.4  Sambungan las tumpul (Wiryosumarto, 2008) 
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2.4.2  Posisi  Pengelasan 

Setiap proses pengelasan posisiiimemiliki desain sambungan yang berfungsi 

untuk mendapatkan hasil pengelasan yang baik dan lolos pengujian sesuai standar, 

oleh karena itu posisiiipengelasan sangatlah penting sebelum melakukan 

pengelasan.posisi pengelasan yang terbaik dilihat dari kualitas sambungan dan 

efesiensi pengelasan adalah posisiiidatar karena itu dalam menentukan urutan 

perakitan, landasan perakitan dan alat perakit harus mengusahakan sejauh 

mungkin menggunakan posisi datar. Alat perakit yang memenuhi tujuan pertama 

adalah alat – alat pemutar, untuk  tujuan kedua adalah alat – alat penjepit, dan 

untuk yang ketiga alat – alat penyetellldengan alat – alat perakit tidak diperlukan 

lagi penandaan dan penggunaan las ikat pada bagian – bagian yang akan dilas 

 

Gambar 2.5 Contoh posisi alat perakit (Wiryosumarto, 2008) 
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24.3 Ayunan / pergerakan elektroda pengelasan 

Pergerakan elektroda ada banyak sekali, tetapiiitujuannya adalah sama yaitu 

mendapatkan deposit logam las dengan permukaan yang rata dan halus dan 

menghindariiiterjadinya takikan dan pencampuran terak, dalam hal ini yang 

penting adalah menjaga agarrrsudut elektroda dan kecepatan gerakan tidak 

berubah 

 

Gambar 2.6 Dasar – dasar ayunan / gerakan elektroda (Wiryosumarto, 2008) 

dalam las tumpul besarnya sudut antara elektroda dan posisiiipengelasan, 

seperti ditunjukan dalam gambar.2.7. sedangkan yang digunakan disini adalah las 

datar dan untutk posisiiidatar , tegak besarnya sudut harus 45° ujung elektrodanya 

biasanya harus digerakkan sehingga terjadi semacam anyaman atau lipatan manik 

las. Untuk mendapatkan sambungan manic las yang baik sebelum elektroda 

dijauhkan dari logam induk sebaiknya panjang busur dikurangi lebih dahulu dan 

baru kemudian elektroda dijauhkan dengan arah yang agak miring, pemadaman 
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busur sebaiknya tidak dilakukan ditengah – tengah kawah las tetapi agak berputar 

sedikit seperti di tunjukan  gambar 2.8 

 

Gambar. 2.7 Sudut elektroda pada las (Wiryosumarto, 2008) 

 

gambar2.8 Gerakan anyaman elektroda (Wiryosumarto, 2008) 

2.5  Jenis Baja karbon 

 Baja karbon adalah paduan antra besiiidan karbon dengan sedikit Si, Mn P,S 

dan Cu, sifat karbon sangatttergantung pada kadar karbon karena itu baja ini di 

kelompokkan berdasarkan kadar karbonnya. 

25.1 Baja Karbon Rendah 

 Baja karbon rendah yang juga disebut baja lunak banyak sekali digunakan 

untuk kontruksi umum baja karbon iniiiterdapat pemisahan antara kulit dan bagian 

dalam yang menyebabkan kekuatan takik baja iniiilebih rendah kepekaan retak las 

yang rendah bila dibandingkan dengan baja karbon lainnya . Baja paduan rendah 

adalah baja paduan yang mempunyai kadar karbon sama dengan baja lunak, tetapi 
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ditambah dengan sedikit unsur–unsur paduan. Penambahan unsure ini dapat 

meningkatkan kekuatan baja tanpa mengurangiiikeuletannya. Baja paduan banyak 

digunakannuntuk kapal, jembatan, roda kereta api, dan dalam permesinan. 

 Baja paduan rendah dibagi menurut sifatnya yaitu baja tahan suhu rendah, 

baja kuat dan baja tahan panas  

 Baja tahan suhu rendah. Baja ini mempunyai kekuitan tumbuk yang tinggi 

dan suhu transisiiiyang rendah, karena ituudapat digunajan dalam 

kontruksi untuk suhu yang lebih rendah dari suhu biasa. 

 Baja kuat. Baja ini dibagi dalam dua kelompok yaitu kekuatan tinggi dan 

kelompok ketangguhan tinggi. Kelompok kekuatan tinggiiimempunyai 

sifatmampu las yang baik karena kadar karbonnya rendah. Kelompok ini 

sering digunakan dalam kontruksiiilas. Kelompok yang kedua mempunyai 

ketangguhan dan sifat mekanik yang sangat baik. Kekuatan tarik baja kuat 

berkisar antara 50 sampai 100 kg/𝑚𝑚2 . 

 Baja tahan panas adalah baja paduan yang tahannterhadap panas, asam dan 

mulur. Baja tahan panas yang terkenallladalah baja paduan jenis Cr-Mo 

yang tahan pada suhu 600°C. 

Pengelasan banyak digunakan untuk baja paduan rendah adalah las busur 

elektro terbungkus, lassbusur rendam dan las MIG (las logam mulia). Perubahan 

struktur daerah las selama pengelasan, karena hanya pemanasan dan pendinginan 

yang cepat menyebabkan daerah HAZ menjadiiikeras. Kekerasan yang tertinggi 

terdapat pada daerah HAZ. 

25.2  Baja ST 37 

  Baja ST 37 dijelaskan secara umum merupakan baja karbon rendah, disebut 

juga baja lunak, banyak sekaliiidigunakan untuk pembuatan baja batangan, tangki, 

perkapalan, jembatan, menara, pesawat angkat dan dalam pemesinan. Baja ST 37 

adalah baja yang mempunyaiiikekuatan tarik antara 37 kg/ 𝑚𝑚2  sampai 45 

kg/𝑚𝑚2 ,karena mempunyai sifat mampu las dan kepekaan terhadap retak las. 

Kepekaan retak yang rendah cocok terhadap proses las, Jadi penelitian ini 

menggunakan baja paduan rendah yaitu plat baja ST 37, karena penggunaanya 
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sangat luas untuk kontruksi. Pada baja tersebut juga mudah diperoleh dipasaran, 

sifattmaupun bentuk untuk berbagai kontruksi.  

2.6  Perlakuan Ahir Pengelasan  

2.6.1 Cacat Yang Mungkin Terjadi Pada Las 

  Teknik dan prosedur pengelasan yang tidak baik akan menimbulkan cacat 

pada lassyang menyebabkan diskontinuitas dalam las. Cacat yang umumnya 

dijumpai adalah : peleburan tak sempurna, penetrasi kampuh yang tak memadai 

peleburan berlebihan, masuknya terak dan retak –retak  

 Peleburan tidak sempurna 

Peleburan tidak sempurna terjadiiikarena logam dasar dan logam las yang 

berdekatan tidak melebur secara menyeluruh. Ini dapat terjadiiijika 

permukaan yang akan disambung tidak dibersihkan dengan baik dan 

dilapisi kotoran terak, oksida atau bahan laiinya. 

 Penetrasi kampuh yang tidak memadai 

Penetrasi kampuh yang tidak memadai adalah keadaan d imana kedalaman 

las kurang dariiitinggi alur  yang ditetapkan. Cacat ini, yang terutama 

berkaitan dengan las tumpul, terjadi akibat perencanaan alur yang tak 

sesuai dengan proses pengelasan yang dipilih, elektroda yang terlalu besar, 

arusslistrik yang tak memadai, atau laju prngelasan yang terlalu cepat. 

Perencanaan sambungan yang disyaratkan oleh AWS (AWS D1.1-79, 

Bagian 2) sebaiknya selalu digunakan.  

 Prositas 

Prositas terjadi apabila rongga- rongga yang kecilllterperangkap selama 

proses pendinginan. Cacat ini ditimbulkan oleh arus listrik yang terlalu 

tinggiiiatau busur nyala terlalu panjang. Porositas dapat terjadi secara 

merata tersebar dalam las, atau dapat merupakan rongga yang besar 

terpusat didasar las sudut atau dasar dekat plattpelindung pad alas tumpul. 

Yang terakhir diakibatkan oleh prosedur pengelasan yang buruk dan 

pemakaian plat pelindung yang ceroboh.  
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 Peleburan berlebih  

Peleburan berlebih (Uncercutting)  adalah terjadinya alur pada bahan dasar 

didekat ujung kakiiilas yang terisi oleh logam las. Arus listrik dan panjang 

busur nyala yang berlebihan dapat membakar atau menimbulkan alur pada 

logam dasar. Cacat ini mudah terlihat dan dapat diperbaiki dengan 

member las tambahan. 

 Kemasukan terak 

Terak terbentuk salama proses pengelasan akibat reaksi kimia lapisan 

elektroda yang mencair, serta dari oksida logam dan senyawa lain. Karena 

kerapatan terak lebih kecillldari logam las yang mencair. Bila beberapa 

lintasan las dibutuhkan las dibutuhkan untuk memperoleh ukuran las yang 

dikehendaki, pembuat las haus membersihkannterak yang ada sebelum 

memeulai lintasan yang baru. Kelalaian terhadap hal ini merupakan 

penyebab utama masuknya terak. 

 Retak  

Pecah – pecah  pada logam baik searah atau transversalllterhadap garis las 

yang timbul oleh tergangan internal. Retak kadang- kadang terbentuk 

ketika las mulai memadat dan umumnya diakibatkannoleh unsur – unsure 

yang getas (baik besi ataupun elemen panduan) yang terbentuk sepanjang 

serat perbatasan. Pemanasan yang lebih merata dan pendinginan yang 

lebih lambat akan mencegah pembentukan retak “panas”. Retak pada 

bahan dasar yang sejajar lassjuga dapat terbentuk pada suhu kamar. Retak 

ini terjadi pada baja paduan rendah akibat pengaruh hydrogen, 

mikrostruktur martensit yang getas, serta penegekangan terhadap susut dan 

distorsi. Pemakaian elektroda rendah–hydrogen bersama dengan 

pemanasan awal dan akhir yang  sesuaiiiakan memperkecil retak “dingin” 

ini. 

Penyebab  cacat  yang sering terjadi pada pengelasan adalah pemakaian 

peralatan las yang arus listriknya tidak memadai, sehingga logam dasar tidak 

mencapai titik lebur, laju pengelasan yang terlaluucepat juga dapat menimbulkan 

pengaruh yang sama. 



15 
 

 
 

26.2 Perbaikan Cacat 

 Setelah selali pengelasan, hasil lasan harus diperiksa sesua dengan cara – 

cara pemerisaan yang telah ditentukan misalnya dengan radiografi,ultrasonic dan 

cara lainnya. Bila ternyata ada cacat yang melebihi batas spesifikasi maka 

perbaikan harus dilakukan. Cacat rongga halus atau terak yang tercampur   cara 

perbaikannya dilaksanakan dengan membuang bagian tersebut dengan pemotong 

gas atau udara dan kemudian dilakukannya pengelasan kembali dengan mengelas 

tam,bahan yang menggunakan elektroda  yang lebih kecil, pengelasan perbaikan 

biasanya memerlukan kondisi dan prosedur yang lebih teliti, sebab kalau tidak 

akan menyebabkan cacat yang lebih parah pada lasan disekitarnya. Berhubungan 

dengan ini maka las perbaikan hanya dilakukan bila hal tersebut betul – betul akan 

memperbaiki hasil lasan, sehingga cacat las yang tidak membahayakan biasanya 

tidak diperbaikan 

 

Gambar 2.9 Perbaikan bagian lasan yang cacat (Wiryosumarto, 2008) 
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2.7  Pengujian Material 

 Pengujian di dalam industri dapat dibagi dua kelas pengujian dan 

pemeriksaan untuk keperluan pembuatan dan pengujian serta pemeriksaan untuk 

keperluan pemakai, dizaman sekarang masih ditambahkan lagi kepentingan pihak 

ketiga seperti : Negara, masyarakat akademi, asosiasi industri dan masayarakat 

umum, bila diperhatikan dari peranannya seperti yang dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa didalam pengelasan tujuan dari pengujian dan pemeriksaan 

adalah menjamin mutu dan kepercayaan terhadap kontruksi las dan syarat yang 

diutamakan dalam kontruksi las adalah kekuatan dan pengujian untuk logam pada 

umumnya dapat dibagi dalam pengujian merusak dan pengujian tak merusak. 

2.8  pengujian Tarik  

 Proses pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik benda uji. 

Pengujian tarik untuk kekuatan tarik daerah las dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah kekuatan las mempunyai nilai yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi 

dari benda yang tanpa pengelasan. Pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik 

dimaksudkan untuk mengetahui berapa nilai kekuatannya dan dimanakah letak 

putusnya suatu sambungan las. Pembebanan tarik yang diberikan 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 

adalah proses pergeseran butiran kristal logam yang mengakibatkan melemahnya 

gaya elektromagnetik setiap atom logam hingga terlepas ikatan tersebut oleh 

penarikan gaya maksimum. 

Pada pengujian tarik beban diberikan secara kontinyu dan pelan–pelan 

bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan mengenai 

perpanjangan yang dialami benda uji dan dihasilkan kurva tegangan–regangan.  
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Gambar 2.10 kurva tegangan–regangan (Wiryosumarto, 2008) 

 Tegangan dapat diperoleh dengan membagi beban dengan luas penampang 

mula benda uji. (Wiryosumarto, 2008) 

𝜎=
𝐹

𝐴0
 

 Dimana : 

 𝜎 = tegangan nominal (kg/𝑚𝑚2 ) 

  F = Beban maksimal (kg) 

  𝐴0= luas penampang mulai dari penampang batang (𝑚𝑚2 ) 

Regangan (presentase pertambahan panjang) yang diperoleh dengan 

membagi perpanjangan panjang ukur ( ∆𝐿)dengan panjang ukur mula – mula 

benda uji. (Wiryosumarto, 2008) 

𝜀=
∆𝐿

𝐿0
x100%=

𝐿−𝐿0

𝐿0
x100% 

Dimana :  

    𝜀= Regangan (%) 

    L= panjang akhir (mm) 
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    𝐿0= Panjang awal (mm) 

 Pembebanan tarik dilakukan terus – menerus dengan menambahkan beban 

sehingga akan mengakibatkan perubahan bentuk pada benda berupa pertambahan 

panjang dan pengecilan luas permukaan dan akan mengakibatkan patahan pada 

beban. Persentase pengecilan yang dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut: (Wiryosumarto, 2008) 

q = 
∆𝐴

𝐴0
x100%=

𝐴0−𝐴1

𝐴0
x100% 

Dimana : 

    q = Reduksi penampang (%) 

    𝐴0= Luas penampang (𝑚𝑚2 ) 

     𝐴0= Luas regangan akhir (𝑚𝑚2 ) 

 Gradien dari bagian linier pada awal kurva tegangan–regangan merupakan 

modulus elastisitas yang biasa disebut modulus Young. Modulus elastisitas adalah 

sebuah ukuran yang digunakan untuk mempresentasikan kekauan suatu bahan. 

Semakin besar nilai modulus elastisitas, maka semakin kecil regangan elastic 

yang dapat dihasilkan dari pemberian tegangan. Modulus ini diperlukan dalam 

perhitungan kelenturan batang dan struktur yang lain dapat dirumuskan sebagai 

berikut : (Wiryosumarto, 2008) 

E=
𝜎

𝜀
 

 Dimana :  

    E= Modulus elastisitas (Kgf/𝑚𝑚2 ) 

    𝜎= Tegangan (Kgf/𝑚𝑚2 ) 

    𝜀= Regangan 
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Salah satu kekuatan yang biasanya diketahui dari hasil pengujian tarik 

adalah kuat luluh (Yield Strength). Kekuatan luluh (Yield Strength) merupakan 

titik yang menunjukan perubahan dari deformasi elastic ke deformasi plastis 

[𝐷𝑖𝑒𝑡𝑒𝑟, 1993]. Besar tegangan luluh dituliskan seperti pada persamaan sebagai 

berikut : 

𝑌𝑠=
𝑃𝑦

𝐴0

Dimana : 

𝑌𝑠 = Kekuatan luluh (Kgf/𝑚𝑚2 )

𝑃𝑦 = Beban dititik yield (Kgf)

𝐴0 = Luas penampang awal specimen (𝑚𝑚2 )


