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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bangunan Pengelak 

  Bangunan pengelak adalah bangunan utama yang benar-benar dibangun didalam 

air. Bangunan pengelak diperlukan untuk memungkinkan dibelokannya air sungai ke jaringan 

irigasi dengan jalan menaikkan muka air disungai atau dengan memperlebar pengambilan didasar 

sungai seperti pada tipe bendung saringan sawah (bottom rock weir). 

            Bangunan bendung adalah sebuah ambang yang diletakan melintang diatas dasar sungai 

supaya permukaan air pada sungai tersebut menjadi lebih tinggi dari tinggi air semula. Tetapi jika 

muka air sungai sudah cukup tinggi, dapat dipertimbangkan pembuatan pengambilan bebas 

bangunan yang dapat mengambil air dalam jumlah yang cukup banyak selama waktu pemberian 

air irigasi tanpa membutuhkan tinggi muka air yang tetap disungai. 

    Untuk memperpanjang umur bendung atau yang sering kita sebut dengan pemeliharaan, 

kita dapat melakukan beberapa tindakan antara lain: 

a.   Dengan pemanfaatan terowongan, dibuat dengan ambang alam sehingga tahan terhadap gerusan 

sedimen dan tinggi muka air minimum masih tetap terjamin. 

b.   Dengan membersihkan daerah bangunan dari semua kotoran yang dapat mengganggu aliran air. 

c.   Dengan menambal bangunan yang bocor sehingga tidak menimbulkan terusan. 

      Untuk pengoperasian bendung diperlukan seorang operator yang bertugas mengoperasikan 

bendung sekaligus mengatur banyaknya debit alir yang disalurkan dengan arah penyaluran secara 

tepat, dan juga bertugas merawat bendung dan bangunan pelengkapnya. 

      Pada dasarnya pengaturan bendung adalah pengaturan pintu sadap untuk mengalirkan pintu air 

kesaluran pengairan dan pengaturan pintu penguras pada setiap kali dibutuhkan pengurasan. 
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2.2 Fungsi Bendung 

            Adapun fungsi dari bendung (weir) antara lain : 

1. Pada debit kecil bendung harus menutup sungai dan menaikan muka air. 

2. Pada debit besar sebagian saja air diambil dan sebagian besar akan melintasi 

punggung bendung, sehingga bendung seperti ini berfungsi sebagai peluap. 

 

A. Syarat-Syarat Konstruksi Bendung 

1. Bendung harus stabil (terhadap tekanan air), 

2. Dapat menahan bocoran (piping danger), 

3. Muka air bendung serendah mungkin, 

4. Biaya pembuatan dan pembangunan semurah mungkin, 

5. Bentuk peluap harus sedemikian rupa sehingga batu dan pasir dapat dijatuhkan pada dasar 

sungai hilir dengan tidak merusak konstruksi. 

B. Macam-Macam Bendung Berdasarkan Lokasi 

Berdasarkan lokasinya, bendung dapat dibagi menjadi: 

1.   Bendung pada sungai 

Bendung pada sungai dipilih pada bagian sungai yang lurus. 

2.   Bendung pada Caupure 

bendung pada caupure dibangun jika dijumpai bagian sungai yang membelok tajam dan kembali 

lagi. 
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C. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Bendung Dan Cara Mengatasinya 

1.Piping. 

Adalah bocoran melalui bawah struktur dengan kecepatan yang cukup besar, sehingga 

berpotensi membawa partikel-partikel tanah. Kerusakan yang terjadi yaitu keroposnya tanah 

dibawah struktur yang akan mengakibatkan struktur pecah atau hancur.  

Usaha untuk menghindar yaitu dengan memperkecil kecepatan aliran piping yang dapat 

dilakukan dengan cara: 

a.       Pembuatan lantai muka 

b.      Pembuatan turap 

2.      Rusaknya lantai rendah 

Diakibatkan karena salahnya hitungan atau asumsi. Lantai bisa rusak karena ada 

turbulensi/olakan (kolk) oleh aliran. Hal ini dapat diatasi dengan hitungan hidrolika yang benar. 

3.      Pecahnya badan bendung 

Yaitu akibat tekanan tarik karena kekeliruan dalam desain disebabkan karena resultan gaya 

yang bekerja terletak diluar teras. Hal ini dapat diatasi dengan dimensi atau bentuk akibat gaya-

gaya yang bekerja pada teras. 

 

 

4.      Gerusan pasir / lumpur pada bendung 
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Untuk mengatasinya diperlukan kekuatan beton yang cukup kuat untuk menahan gerusan air 

dengan ketebalan tertentu (± 30 cm). 

5. Stabilitas 

Gangguan stabilitas disebabkan tekanan air yang terlalu besar, untuk itu tekanan air perlu 

diperkecil dengan cara memecah energi air dimuka bendung. 

 

2.3 Katup (valves) 

Katup fungsinya sama dengan pintu pengelak biasa, hanya dapat menahan tekanan 

yang lebih tinggi (pipa air, pipa pesat dan trowongan tekan). Merupakan alat untuk 

membuka, mengatur dan meniup aliran air dengan cara memutar, menggerakkan ke arah 

melintang atau memanjang di dalam saluran airnya. Apabila digunakan untuk saluran 

terbuka, ada yang menyebut sebagai pintu air juga (gate). 

  Ada 10 tipe yang sering dipakai, yaitu : 

1. Kelep cincin penutup (ring seal valve) 

2. Kelep aliran jet (jet flow valve) 

3. Kelep pengantar berbentuk cincin (ring follower valve) 

4. Kelep pipa (tube valve) 

5. Kelep jet berbentuk lubang (hollow jet valve) 

6. Kelep berbentuk jarum (needle valve) 

7. Kelep Howell Bunger (Hower Bunger Valve) 

8. Kelep pintu ( gate valve, sluice valve) 

9. Kelep kupu-kupu (butterfly valve) 
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10. Kelep putaran (rotary valve) 

Pada perancangan ini digunakan tipe rotary valve (kelep putaran) karena katup 

sendiri sama fungsinya dengan pintu pengelak biasa yang berfungsi untuk membuka, 

mengatur dan meniup aliran air dengan cara memutar. 

2.4 Gaya Hidrostatis 

Gaya Hidrostatis ini merupakan gaya tekan air yang menekan pintu air dimana 

pintu air ini berada di kedalaman air.  

 

Gambar 2.1 Diagram gaya hidrostatis 

Gaya hidrostatis ini dirumuskan sebagai berikut. 

 P = 
𝑏.𝑦

2 𝑠𝑖𝑛∝
 (h12 – h22)        (Yuwono hal. 16) 

 Dimana : 

  P : Gaya hidrostatis 

  b : Lebar Pintu 



10 

 

  y : Berat Jenis Pintu 

  𝛼 : Sudut antara pintu dengan bidang Horizontal  

h1 : Tinggi dari dasar pintu ke permukaan air 

 h2 : Tinggi dari ujung pintu ke permukaan air 

Pada skripsi ini besar gaya hidrostatis yang digunakan adalah : 

b : Lebar Pintu : 2m 

  y : Berat Jenis Pintu : 3tf 

  𝛼 : Sudut antara pintu dengan bidang Horizontal : 30 derajat 

h1 : Tinggi dari dasar pintu ke permukaan air : 54m 

 h2 : Tinggi dari ujung pintu ke permukaan air : 52m 

2.5 Gaya pada Horizontal girder (balok horizontal) 

Gaya ini di ambil dari gaya hidrostatis yang bekerja pada pelat penutup daun pintu 

yang kemudian di teruskan ke balok. Gaya pada balok paling atas di ukur dari ujung paling 

atas pintu sampai pertengahan antara balok, satu dengan balok dua 

( balok 14 dibawahnya ). Gaya pada balok dua di hitung dari pertengahan antara balok satu 

dan dua sampai dengan pertengahan antara balok dua dan tiga. 

Gaya ini dirumuskan : 

 Pg = 
1

2 
 . 𝛼. 𝛾. (ℎ12 – h22)    (Yuwono,h. 16) 
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 Dimana : 

  Pg = Gaya pada balok horizontal ( ton / m ) 

   𝛾 = Berat jenis air (ton /m3 ) 

h1 = Tinggi dari dasar pintu ke permukaan air (m) 

 h2 Tinggi dari ujung pintu ke permukaan air. 

Pada skripsi ini gaya pada balok horizontal adalah : 

   𝛾 = Berat jenis air : 1t/m3 

h1 = Tinggi dari dasar pintu ke permukaan air : 54m 

 h2 Tinggi dari ujung pintu ke permukaan air : 52m 

2.6. Momen Inersia pada balok  

 

Untuk mencari momen inersia pada balok berbentuk flens, digunakan 

teorema sumbu sejajar, dimana salah satu diantaranya dua sumbu sejajar itu harus 

melalui titik berat benda. Untuk balok nomer satu ( ujung atas ) rumusnya. 
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Gambar 2.2 Horizontal Girder 1 

  C2 = 
𝛴𝑦1𝐴1

𝛴𝐴1
 

  c2 = (2xY2) – c2 

  d1 = c2 – y1    (Thimosenko,h.236) 

  d2 = Y2 – c2 

Dimulai dengan luas A1 kita peroleh momen lebarnya terhadap sumbu z dengan persamaan 

: 

 IzI = Izc + A1d1
2   (Thimosenko, h.236) 

Besaran Izc menyatakan momen lembam dari luas A1 terhadap sumbu  yang melalui titik 

beratnya. Jadi : 

 Izc = 
1

12
 . 𝑏 . 𝑑3    (Thimosenko, h 236) 

Untuk luas penampang A2 dan A3 mempunyai luas yang sama. Maka Iz2 sama dengan Iz3 

diperoleh dengan persamaan : 

 I2 = I3 = Izc + A2 . d2
2 

Dengan Izc = 
1

12
 . 𝑏 . 𝑑3 

Dengan demikian momen lembam terhadap titik berat (centroidal moment of inertia) dari 

seluruh luas adalah : 

 Itotal  = I1 + I2 + I3 
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Modulus tampang balok 1 untuk bagian atas dan bawah adalah : 

S1 = 
𝐼1

𝐶1
  2I = 

𝐼2

𝐶2
     (Thimosenko, hal. 236) 

Untuk balok 2-5 untuk mencari momen intersia yaitu dengan persamaan : 

Gambar 2.3 Horizontal Girder 2-5 

Ix = Ix1 + Ad2      (Thimosenko, hal. 236) 

 

Dimana: 

 Ix = momen intersia permukaan terhadap sumbu X (cm4) 

 IxI = momen intersia permukaan terhadap sumbu X1 (cm4) 

 A = luas permukaan (cm2) 

 d = jarak antara dua sumbu yang sejajar (cm) 

Untuk I1 dan I2 didapatkan persamaan : 
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I1 = I3 = ( 1/12.b.hI
3) + ((b.h1).d2

2)   (Thimonsenko, hal. 236) 

I2 = I/12 . h2 . dI
3     (Thimosenko, hal. 236) 

Dengan demikian momen lembam terhadap titik berat (controidal moment of intertia) dari 

seluruh luas adalah : 

 Itoi = I1 + I2 + I3 

Modulus tampang untuk balok 2-5 adalah : 

S = 
𝐼 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑2
      (Thimosenko, hal. 236) 

2.6.1 Diagram Gaya lintang dan Momen lentur pada balok 

Dalam mendesain suatu balok sangat perlu untuk mengetahui harga-harga dari gaya 

lintang (V) momen lentur (M). Salah satu cara untuk mengetahui besarnya momen lentur 

adalah dengan menggunakan diagram momen lentur, yaitu diagram yang menggambarkan 

gaya lintang dan momen lentur terhadap sumbu X. 

Untuk menggambarkan diagram tersebut pertama harus diketahui reaksi-reaksi 

pada bagian : 
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Gambar 2.4. Balok dengan tumpuan jepit 

 

Gambar 2.5 Reaksi-reaksi pada balok 

 Untuk mengetahui reaksi pada balok pertama cari reaksi-reaksi pada tiap-tiap 

tumpuan,dimana : 

 Rɑ = 
𝑞𝑥1

2
       (William, hal. 393) 

 Rc = 
𝑞𝑥1

2
+  

𝑞𝑥2

2
 

 Rd = 
𝑞𝑥2

2
+ 

𝑞𝑥3

2
 

 Re = 
𝑞𝑥3

2
+  

𝑞𝑥4

2
 

 Rf = 
𝑞𝑥4

2
+  

𝑞𝑥5

2
 

 Rb = 
𝑞𝑥5

2
 

Dan moment yang terjadi dapat di cari dengan persamaan sebagai berikut : 

 Mɑ  = 
𝑞𝑥1    2

12
 (𝑡𝑜𝑛. 𝑚)     (William, hal. 393) 
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 Mc = - 
𝑞𝑥1    2

12
 + 

𝑞𝑥2    2

12
 

 Md = - 
𝑞𝑥2    2

12
+  

𝑞𝑥3    2

12
 

 Me = - 
𝑞𝑥3    2

12
+  

𝑞𝑥4    2

12
 

 Mf = - 
𝑞𝑥4    2

12
+  

𝑞𝑥5    2

12
 

 Mb = - 
𝑞𝑥5   2

12
 

Untuk mengetahui gaya lintang pada balok maka balok kita bagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil 

sesuai dengan tumpuan balok vertikal yang menempel (menumpu) pada balok horizontal ini. 

Untuk bagian pertama balok di potong tepat pada sebelah kiri Rc didapat : 

 V1 = Ra       (Thimosenko, hal.197) 

 V2 = Ra – q.x1 

 V3 = Ra + Rc – q(x2+x2) 

 V4 = Ra + Rc + Rd – q(x2+x2+x3) 

 V5 = Ra + Rc + Rd + Re – q(x1+x2+x3+x4) 

 V6 = V1 

 Dimana : 

  V = Gaya lintang (ton) 
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  R = Reaksi pada masing-masing tumpuan (ton) 

  M = Moment lentur (ton) 

  Q = Beban hidrostatis (beban merata) pada balok (ton) 

  X = Panjang balok per bagian diantara dua tumpuan tepat (m) 

 Tegangan lentur dirumuskan : 

  𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑠
 dimana S = 

𝐼𝑡𝑜𝑡

𝑑
 

 Dimana : 

  𝜎 = tegangan lentur (kg/cm2) 

  S = modulus tampang (cm3) 

  d = jarak dari dua sumbu yang sejajar (cm) 

  I = modulus inersia (cm4) 

2.6.2 Lenturan pada balok 

Bila balok dibebani maka sumbu logitudinal yang semula lurus akan menjadi kurva 

yang disebut kurva lendutan. Lendutan sering kali dihitung untuk memeriksa kemungkinan 

terjadi lendutan yang lebih besar dan melebihi batas . 

Batang yang dibebani secara merata maka lendutan maksimal terjadi pada 

X = 
𝑋𝑥

2
  

 Dirumuskan : 
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  σ = 
5.𝑞.𝑥⁴

384.𝐸.𝐼
      (Thimosenko, hal.385) 

 Dimana : 

  σ = Lendutan pada balok (cm) 

  q = Beban merata (ton/cm) 

  E = Modulus elastisitas 

  I = Momen inersia balok (cm4) 

2.7 Gaya pada Vertical Girder 

  Gaya merata pada ujung-ujung balok dirumuskan : 

  qa = b.γ.h1 qb = b.γ.h3 (Yuwobo, hal.16) 

 Gaya terpusat atau gaya reaksi pada ujung-ujung vertical girder 

  Pa = 
𝑞𝑎 𝑥 𝑎

2
 + (

3

20
𝑥(qb – qa) x (h3 – h1)) 

  Pb = 
𝑞𝑎 𝑥 𝑎

2
 + (

7

20
𝑥(qb – qa) x (h3 – h1))    (Williams, hal.393) 

 Dimana : 

  P = Gaya reaksi pada ujung balok (ton) 

  Q = Gaya hidrostatis persatuan panjang (ton/m) 

    h1 = Jarak dari pertengahan balok ke pertengahan antara dua balok 

           disampingnya. 
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  h2 = Jarak dari pertengahan antara dua balok dibawahnya (m) 

 

2.8 Gaya Lintang Moment lentur, dan Moment puntir Vertikal Girder 

 Gaya lintang yang terjadi pada vertical girder dirumuskan : 

 V = Pb –qa.a - 
(𝑞𝑎−𝑞𝑏).𝑎²

2.1
 

Gambar 2.6 Reaksi pada vertical Girder 

 Sedangkan momen lenturnya didapatkan persamaan : 

 M = Pb.a – (
1

2
. 𝑞. 𝑎2+ 

𝑞𝑎−𝑞𝑏

6.𝐿
− 𝑀a)    (Thimosenko, hal.200) 

 Dengan moment lentur pada ujung balok: 

 Ma = 
𝑞.𝑙²

12
 

 Selain moment lentur, pada balok vertikal juga bekerja momen puntir. Moment ini di 

akibatkan oleh moment lentur pada balok horizontal dimana momen itu mengakibatkan puntiran 

pada balok vertikal. 



20 

 

 Dalam perencanaan struktur tegangan puntir / torsi kadang kadang merupakan tegangan 

yang berpengaruh sehingga beberapa persyaratan harus di tetapkan. Pengaruh puntir umumnya 

bersifat sekunder, walaupun bukan pengaruh a miner yang harus di tinjau secara gabungan dengan 

pengaruh jenis lain (saint-Venant). Insinyur Prancis tahun 1853, menunjukan bahwa bila batang 

yang bukan berpenampang lingkaran dipuntir, penampang tranversal yang datar sebelum terpuntir 

menjadi rata setelah di puntir. Sedangkan jika penampang lingkar yang terpuntir, maka penampang 

lintang yang datar sebelum torsi bekerja akan tetap datar dan elemen penampang hanya mengalami 

rotasi. Kejadian ini disebut sebagai torsi murni. 

 Pada penampang balok berbentuk Flens pada pintu air ini. 

Momen puntir yang terjadi dirumuskan sebagai berikut: 

T = 
𝐽.𝑡

𝑡𝑗
        (Charles, hal.429) 

J = 
1

3
(2.b.t1  

2+ h.tw   
3)     (Charles, hal.571) 

 

t = 
𝐼.𝑡

𝐽
         (Charles, hal.571) 

Dimana : 

 t = Tegangan puntir yang terjadi (kg/cm2) 

 T = Moment puntir (ton.m) 

 J = Konstanta puntir (cm4) 
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 V = Gaya lintang (ton) 

 M = Momen lentur (ton.m) 

 Pb = Beban pada titik b (ton) 

 Pa = Beban pada titik a (ton) 

2.8.1 Momen inersia pada vertical Girder 

Seperti pada balok horizontal untuk mencari momen inersia pada balok berbentuk  

flens, digunakan teorema sumbu sejajar, dimana salah satu diantara dua sumbu yang sejajar 

itu harus melalui titik berat benda. Untukbalok vertikal ini untuk mencari moment inersia 

yaitu dengan persamaan : 

Gambar 2.7 Vertikal Girder 

 Ix = Ix1 + A.d2       (Thimosenko, hal.236) 

 Dimana :  

  Is = Momen inersia permukaan terhadap sumbu X (cm4) 

  Ix1 = Momen inersia permukaan terhadap sumbu X1 (cm4) 

  A = Luas permukaan (cm2) 
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  d = Jarak antara dua sumbu yang sejajar (cm) 

Untuk  I1 dan I3 didapatkan persamaan : 

I1 = I3 =(
1

12
.b.h1  

3)+((b.h).d2
2)          (Thimosenko, hal.236) 

I2 = 
1

12
. h2.d1

3           (Thimosenko, hal.236) 

Dengan demikian momen lembam terhadap titik berat ( centroida moment of inersia) dari 

seluruh luas adalah : 

 Itot = I1+I2+I3 

Modulus tampang untuk balok 2-5 adalah : 

 S = 
𝐼𝑡𝑜𝑡 

𝑑2
 

2.8.2 Tegangan geser, Tarik dan Tekan 

Tegangan geser pada balok yang berbentuk flens, sebagian besar beban yang ada 

terdistribusi pada badan balok, yaitu sekitar 90% - 98% dan sisanya terdistribusi pada 

geseran dalam flens. 

 Untuk tegangan geser dirumuskan : 

  𝜏 =  
𝑉

𝐴2 

 Sedangkan tegangan tarik dan tegangan tekannya dirumuskan. 

  σ1 dan σc = 
𝑀

𝑆
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dimana : 

 𝜏 = Tegangan geser (ton/m) 

 V =  gaya lintang (ton) 

 A2 = Luas badan balok flens (m2) 

 σ1 dan σc = Tegangan tarik dan tekan (kg/cm2) 

2.9 Plat 

  Berikut penampang palat menerus dengan tumpuan jepit :   

 

  a1 

           a2 

           a3 

           a4 

           a5 

  

b1 b2    b3      b4      b5 

Gambar 2.8 Penampang pelat 

A B C D D 

E F G H I 

J K L M N 

O P Q R S 

T U V W X 



24 

 

Untuk contoh perhitungan diambil panel yang mempunyai luas terbesar sehingga 

menerima beban terbesar. Untuk ini kita ambil panel F dengan tinggi a1 dan lebar b2. ɑ 

merupakan beban konstanta dari a b. 

Gambar 2.9 Pelat Panel F 

Momen maksimum yang terjadi pada pelat panel F dibagi menjadi 2 bagian yaitu pertama 

moment akibat gaya yang terbagi rata sebesar q1 dengan moment maksimum terjadi pada 

tepi pelat untuk a/b = 1,4 sebesar 

 Mfrx = -0,0757 q.b2 

Mfry = - 0,0570 q.b2     (Thimosenko, hal 197) 

 Dimana q1 merupakam  gaya hidrostatis yang besarnya : 
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  q1 = a.γ.h1      (Yuwono, hal 16) 

 Kedua adalah moment akibat gaya Hidrostatis dirumuskan : 

  Mfrx = -0,0462 (q2-q1) a2 

  Mfry = -0,0285 (q2-q1) a2    (Thimosenko, hal 164) 

 Dimana q2 = a.γ.h2 

Berdasarkan  perhitungan di atas dipilih momen yang paling besar antara moment yang 

bekerja pada arah x dan arah y menghitung ketebalan pelat dengan bahan yang digunakan  

adalah S 25 C dengan tegangan ijin bahanσijin =1200kg / cm2 dan E = 2.1 x 106 kg/cm2. 

Untuk menghitung ketebalan pelat. 

√
𝑞𝑏

2. 𝑞𝑖𝑗𝑖𝑛. (0.632 (
𝑏
𝑎)   2 + 1)

𝑡=
 

       (M.F. Spott, 1985. Hal. 560) 

Dimana : 

 t = Ketebalan pelat (cm) 

 q = Gaya merata yang bekerja pada pelat (kg/cm) 

 σa = Tegangan ijin bahan (kg/cm2) 

 b = Lebar pelat 
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 a = Lebar pelat 

2.10 Pengelasan SMAW 

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) dikenal juga dengan istilah Manual Metal 

Arc Welding (MMAW) atau Las elektroda terbungkus adalah suatu proses penyambungan 

dua keping logam atau lebih, menjadi suatu sambungan tetap, dengan menggunakan 

sumber panas listrik dan bahan tambah/pengisi berupa elektroda terbungkus. Pada proses 

las elektroda terbungkus, busur api listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan logam 

induk atau benda kerja (base metal) akan menghasilkan panas. Panas inilah yang 

mencairkan ujung elektroda (kawat las) dan benda kerja. 

Secara setempat Busur listrik yang ada dibangkitkan oleh mesin las. Elektroda yang dipakai 

berupa kawat yang dibungkus oleh pelindung berupa fluks. Dengan adanya pencairan ini 

maka kampuh las akan terisi oleh logam cair yang berasal dari elektroda dan logam induk 

terbentuklah kawah cair, lalu membeku maka terjadilah logam lasan (weldment) dan terak 

(slag). Seperti pada gambar. 

Gambar 2.10 Pengelasan SMAW 

o      Jenis – jenis sambungan las : 
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Sambungan las diklasifikasikan menurut kontruksi lasnya seperti butt join, T-

join,comer joint, split join, lap joint, edge joint dan flange joint. 

1. Sambungan buntu (Butt joint). 

Butt joint terdiri dari dua bagian logam yang disusun sejajar. Pada pengelasan baja , 

sambungan dengan penertasi penuh dicelah sambungan disebut juga buttjoint 

walaupun posisi dua logam tidak sejajar pada bidang yang sama. 

2. Sambungan T atau T-joint 

Sambungan T atau T-joint terdiri dari dua bagian yang disambung membentuk huruf 

T. Penambahan sambungan lain pada T-joint sehingga membentuk palang disebut 

cruciform joint. Sambungan ini dapat menggunakan pengelasan fillet weld, groveweld, 

plug weld, seam weld. 

3. Sambungan Sudut (Corner Joint) 

Sambungan sudut atau corner joint terdiri dari dua bagian yang sambungannya 

membentuk huruf L dan pengelasan dilakukan pada pinggir sudutnya. Sambungan ini 

digunakan untuk membuat konstruksi kotak. Sambungan ini dapat menggunakan tipe 

pengelasan fillet weld, groove weld, plug weld, seam weld. 

4. Lap Joint dan Joggled Lap Joint 

Sambungan tumpang atau lap joint terdiri dari dua bagian ditumpuk pada bidang 

sejajar, kemudian dilas pada kedua ujung masing-masing. Lap joint dimana tiap sisi 

bagian yang disambung terletak pada bidang yang sama disebut joggled lap joint. 

Sambungan tumpang ini dapat menggunakan tipe pengelasan fillet weld, groove weld, 

plug weld, seam weld. 

5. Sambungan Sisi 
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Sambungan sisi terdiri dari lebih dari dua bagian yang dilas, bagian pinggir sambungan 

dilas dengan ketebalan yang tipis. Sambungan ini dapat menggunakan tipe las groove 

weld, flare weld, sam weld, edge weld. 

6. Sambungan Splice (Spliced joint) 

Spliced joint adaah sambungan, dimana dua bagian disusun sejajar dan bagian lain 

ditambahkan diatasnya kemudian dilakukan pengelasan. Jenis sambungan ini terdiri 

dari double spliced joint dan single-spliced joint. Single spliced joint memiliki 

aksentristas pada sambungan sehingga bersifat lentur. Sambungan ini dapat 

menggunakan tipe pengelasan butt weld, groove weld, plug weld, seam weld. 

7. Sambungan Flange (Flange joint) 

Flange joint terdiri dari dua bagian, setidaknya salah satunya memiliki bentuk tepi 

bengkok. Hal ini diaplikasikan pada pembuatan roof yang terbuat dari stainles steel 

atau paduan titanium dan tangki penyimpanan LNG. Sambungan ini dapat 

menggunakan tipe pengelasan filled weld, flare weld, edge weld. 

o Posisi – posisi sambungan dalam pengelasan. 

a) Sambungan sudut. 

Gambar 2.11 Sambungan Sudut 
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b) Sambungan Alur 

 

Gambar 2.12 Sambungan Alur 

Pengelasan dengan menggunakan las busur listrik memerlukan kawat las 

(elektroda) yang terdiri dari satu inti terbuat dari logam yang dilapisi lapisan dari campuran 

kimia. Fungsi dari elektroda sebagai pembangkit dan sebagai bahan tambah. Elektroda 

terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang merupakan pangkal untuk menjepitkan tang las. 

Fungsi dari flusk adalah untuk melindungi logam cair dari lingkungan udara, menghasilkan 

gas pelindung menstabilkan busur. 

Dalam pelaksanaan pengelasan memerlukan juru las yang sudah berpengalaman. 

Sifat mampu las flusk ini sangat baik maka biasa digunakan untuk kontruksi yang 

memerlukan tingkat pengalaman tinggi. Berdasarkan jenis elektroda dan diameter kawat 

inti elektroda dapat ditentukan arus dalam ampere dari mesin las seperti pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 2.2 Tabel Tipe Elektroda 

 

Diameter Tipe elektroda dan amper yang digunakan 

Mm inch E 6010 E 6014 E 7018 E 7024 E 7027 E 7028 

2,5 3/32 - 80-125 70-100 70-145 - - 

3,2 1/8 80-120 110-160 115-165 140-190 125-185 140-190 

4 3/32 120-160 150-210 150-220 180-250 160-240 180-250 

5 3/16 150-200 200-275 200-275 230-305 210-300 230-250 

5,5 7/32 - 260-340 360-430 275-375 250-350 275-365 

6,3 1/4 - 330-415 315-400 335-430 300-420 335-430 

8 5/16 - 90-500 375-470 - - - 

Pemilihan elektroda berdasarkan : 

 Material (base metal) composition 

 Posisi pengelasan 

 Bentuk desain sambungan  

 Arus las, AC atau DC polantas EP / EN 
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 Persyaratan penetrasi, Heat input

 Biaya oprasional, deposition rate

 Juru las (welder qualification) untuk spesial proses.

Pada penulisan skripsi ini digunakan tipe pengelasan E 6010 ukuran 4 mm / 3/32 

inch dengan besar ampere yang digunakan adalah 120 – 160 ampere, dikarenakan tipe dan 

ukuran tersebut sesuai dengan material yang digunakan pada perancangan ini yaitu baja SS 

400.


