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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Tinjaun Pustaka 

Las resistansi listrik merupakan salah satu sistem penyambungan pada bahan 

baja atau material lain yang biasanya berbentuk lembaran/plat. Dimana kedua 

material saling tumpang tindih (lap joint) akan disambungkan dan ditekan pada saat 

bersamaan arus listrik yang besar dialirkan melalui kedua elektroda melewati kedua 

permukaan material sehingga menimbulkan panas dan mencair karena adanya 

tahanan/resistensi pada permukaan tersebut. 

Menurut Kenyon W (1979) las titik (Spot Welding) adalah suatu pengelasan 

tahanan dimana las dihasilkan pada suatu titik pada benda kerja diantara elektroda-

elektroda yang membawa arus, las yang mempunyai luas yang sama dengan ujung 

elektroda, atau sekecil ujung elektroda dari ukuran yang berbeda-beda gaya yang 

dipakai terhadap titik biasanya melalui elektroda, secara kontinu di seluruh poros. 

Menurut penelitiannya pada beda material Deni,D. (2014) dengan 

menggunakan baja tahan karat (Austenitic Stainless Steel) dan baja karbon rendah 

(Low Carbon Steel) dengan menggunakan variasi arus 5000 A, 6000 A, 7000 A, 

dan variasi waktu pengelasan 0,4 dtk, 0,5 dtk, 0,6 dtk. Dengan menggunakan 2 

pengujian yaitu pengujian tarik geser dan pengujian kekerasan Vickers micro 

hardness. Dari pengujian tersebut didapatkan bahwa pada pengujian geser 

didapatkan hasil yang baik pada variasi arus 7000 A dengan waktu 0,6 dtk, dengan 

kuat sambungan las sebesar 5,323 kN, dan pada pengujian Vickers micro hardness 

kekerasan yang paling baik terdapat pada daerah. logam las (nugget) yaitu sebesar 

354,2 HV, 0,2 pada variasi arus 7000 A dan waktu 0,6 dtk. 

 

2.2 Las Resistansi Listrik (Resistance Welding) 

Las Resistensi Listrik (Resistance Welding) merupakan pengelasan yang paling 

sering digunakan untuk penyambungan plat (sheet metal). Dimana material logam 

yang akan disambungkan dan di tekan pada saat yang bersamaan arus listrik yang 

besar dialirkan oleh kedua elektroda melewati kedua permukaan material sehingga 

timbul panas dan mencair karena adanya tahanan/resistensi pada permukaaan 
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tersebut. Tekanan yang diberikan untuk kontak pada kedua permukaan, setelah arus 

dialirkan dan temperatur yang tinggi telah tercapai maka logam perlahan akan 

mencair kemudian arus listrik dihentikan sedangkan tekanan tetap diberikan pada 

kedua permukaan untuk menggabungkan dua buah logam tersebut. 

 

Gambar 2.1 Las Resistensi Listrik (Resistance Welding) 

(Miller, 2012) 

Untuk menghindari panas berlebih pada elektroda terdapat sistem pendingin 

dalam elektroda yaitu air di alirkan  ke dalam elektroda sehingga saat terjadi proses 

pengelasan panas yang dihasilkan tidak akan melelehkan elektroda. Bahan yang 

digunakan untuk elektroda harus memiliki sifat konduktor listrik yang baik artinya 

memiliki tahanan dalam yang rendah dan kuat, seperti tembaga dan paduannya.  

Ada dua jenis sambungan dalam Las Resistensi Listrik yaitu sambungan 

tumpang (Lap Joint)  untuk pengelasan plat (sheet metal) dan sambungan tumpul 

(Butt Joint) untuk pengelasan batang atau pipa. Sambungan tumpang (Lap Joint) 

masih dibagi menjadi dua metode yaitu las titik (Spot Welding) dan las garis (seam 

welding) dan las timbul (projection welding). 

 

(a)                                      (b)                                       (c) 

Gambar 2.2 Jenis sambungan tumpang : spot welding (a), seam welding (b), 

projection welding (c). (Ruukki, 2007) 

 

2.2.1 Masukan Panas pada Daerah Las 

Pada pengelasan resistensi listrik memiliki tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi besarnya energi panas/kalor untuk mencairkan logam material 
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ketiga faktor tersebut dapat dihitung dari rumus total heat input yang dihasilkan 

menurut Amstead, B.H, 1995. 

𝑄 = 𝐼²𝑅𝑡 

Dimana : 

Q  = Hasil panas (joule) 

I   = Kuat arus listrik yang diberikan (ampere) 

R   = Besar resistansi listrik dari benda kerja(ohm) 

t   = Waktu pengaliran arus (detik) 

 

2.2.2 Current Welding (Arus Listrik Pengelasan) 

Untuk mengatur besarnya arus yang akan digunakan  pada mesin pengelasan 

Resistance Welding biasanya terdapat kontrol arus step-down, besarnya arus diatur 

oleh banyaknya gulungan coil primer dan sekunder dengan mengubah besarnya 

tegangan keluaran.  

Besarnya arus yang digunakan pada pengelasan titik antara 1000-10.000 A. 

Besarnya arus yang digunakan akan berbeda-beda pada jenis material yang akan 

dilas dan ketebalan plat material. (Ruukki, 2007) 

 

2.2.3 Resistance (Tahanan Listrik) 

Tahanan listrik yang terdapat pada sirkuit sistem pengelasan Resistance 

Welding adalah jumlah keseluruhan dari : 

1. Resistensi material dari elektroda 

2. Resistensi interface (elektroda-sheet-metal) 

3. Resistensi interface (sheet metal-sheet metal) 

4. Resistensi material dari benda kerja 
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Gambar 2.3 Resistensi pada Resistance Welding 

(ISF, Welding and joining institute, 2002) 

Tahanan listrik/Resistensi dari material benda kerja ditentukan berdasarkan 

jenis dari materialnya. Dari gambar grafik di atas dilihat bahwa resistensi paling 

besar adalah resistensi interface antara sheet metal-sheet metal kemudian secara 

berurutan resistensi interface antara elektroda-sheet metal kemudian resistensi 

material benda kerja. Untuk resistensi material elektroda sangat kecil hal ini karena 

material elektroda yang digunakan dipilih dari jenis material yang memiliki sifat 

konduktivitas listrik yang baik seperti Tembaga dan paduannya. (ISF, Welding and 

joining institute, 2005). 

 

2.2.4 Welding Time ( Waktu Pengelasan) 

Variabel yang dapat diatur (adjustable variable) untuk mendapatkan energi 

panas yang masuk (heat input) pada pengelasan resistensi listrik adalah kuat arus 

yang digunakan (current welding) dan waktu pengelasan (welding time). Waktu 

pengelasan biasanya sangat singkat. Dimana waktu pengelasan dalam persatuan 

cycle untuk listrik dengan frekuensi 50Hz, 1 dtk = 50cyc maka untuk 1 cyc = 0,02 

dtk. Waktu pengelasan untuk pengelasan resistensi listrik terdiri dari 3 waktu yaitu 

: (ruukki, 2007) 

1. Set-up time 

2. Welding Time 

3. Holding Time 
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Gambar 2.4 Welding Process and Welding Time 

(ISF, Welding and joining institute, 2005) 

Set-Up Time (Pre-welding Squeeze Time) berfungsi untuk menekan benda 

kerja dan menyetel tahanan interface (setting-up reproducible resistance) sebelum 

pengelasan. Akan tetapi set-up time tidak memberikan efek terhadap propertis 

teknis (technical properties) dari hasil pengelasan, meski demikian harus diberikan 

cukup lama agar elektroda memberikan gaya penekanan yang cukup sebelum Arus 

listrik dialirkan  (Ruukki, 2007).  

Welding Time (Current Time) atau waktu pengelasan adalah waktu dimana arus 

listrik dialirkan saat proses pengelasan. Welding time sangat singkat antara 4-50 

cycle (0.1-1 detik). Pengaturan welding time tergantung dari mesin las resistensi 

listrik yang digunakan. Pada mesin las sudah tersedia panel pengaturan welding 

time yang ingin dikehendaki, besarnya welding time dipengaruhi oleh tebal plat 

yang dilas dan berhubungan dengan kuat arus, artinya sangat memungkinkan jika 

arus yang diberikan besar maka welding time lebih singkat, jika arus yang diberikan 

kecil maka welding time bisa lebih lama, (Ruukki, 2007).  

Saat menggunakan welding time yang terlalu lama maka  benda kerja dan 

elektroda akan menghantarkan panas keluar dari permukaan material yang 

terhubung (conecting surface) dan semakin banyak panas yang terbuang (Heat 

Loss) sehingga nugget terlalu kecil, untuk material dengan konduktivitas listrik  

.    
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yang tinggi seperti tembaga dan Aluminium menggunakan welding time yang lebih 

singkat dari pada baja dan paduannya. Penggunaan welding time yang lama akan 

lebih menguntungkan pada pengelasan material yang cenderung keras dan getas 

karena dengan welding time yang lama maka waktu pendinginan juga akan lama. 

(Ruukki, 2007).  

Holding time adalah waktu dimana setelah nugget terbentuk dan arus berhenti 

dialirkan gaya penekanan tetap diberikan untuk mencegah terbentuknya pori-pori 

dalam nugget. Holding time diberikan cukup lama saat proses pendinginan (logam 

cair mengeras kembali) agar mencapai kekuatan yang cukup pada daerah yang 

dilas. Oleh karena itu plat yang semakin tebal yang akan dilas maka semakin lama 

hold time yang diberikan. Secara umum lama hold time dalam pengelasan Spot 

Welding adalah 10-50 cycles. Waktu hold time yang pendek (10-20 cycles)  

biasanya diberikan pada pengelasan material yang cenderung getas untuk mencegah 

efek pendinginan dari elektroda pada daerah las, (Ruukki, 2007) 

 

2.3 Baja Tahan Karat 

Karat merupakan satu cacat pada pengunaan baja, yang pencegahannya biasa 

dilakukan dengan pelapisan dan pengecatan.  Baja tahan karat/stainless steel adalah 

baja dengan paduan tinggi yang tahan terhadap efek korosi, suhu tinggi dan suhu 

rendah. 

Berdasarkan unsur paduan dasar baja tahan karat dibedakan menjadi : besi-

krom, besi-krom-karbon, dan besi-krom-nikel. Untuk mengontrol struktur mikro 

dan sifat-sifat yang dimiliki, beberapa unsur paduan dimasukkan pada sistem unsur 

paduan dasar tersebut dimana unsur paduannya terdiri dari mangan, silicon, 

molybdenum, niobium, titanium, dan nitrogen (Lippold.J.C 1993) 

Salah satu cara yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh dari variasi 

unsur dalam struktur dasar pada baja tahan karat khrom-nikel adalah diagram 

Scaeffler. Diagram ini merencanakan batas komposisi temperatur ruang dari 

austenit, ferit, dan martensit berdasarkan hubungan dari khrom dan nikel. Karena 

baja tahan karat akan mengalami penggetasan dan peretakan, sehingga harus dijaga 

agar logam las selalu terletak pada daerah aman dari penyebab-penyebab yang akan 

merusak baja tahan karat. 
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Gambar 2.5 Diagram Schaffler 

 

Berdasarkan fasanya menurut Kalpakjian, S. dkk (2009), baja tahan karat 

diklarifikasikan sebagai berikut : 

1. Baja Tahan Karat Austenite 

Baja jenis ini secara umum mengandung krom, nikel, dan mangan yang 

terdapat dalam besi. Mereka mempunyai sifat tidak bermagnet dan mempunyai 

ketahanan terhadap korosi yang sangat bagus, akan tetapi rentan terhadap retk 

akibat tegangan korosi. Baja austenit dikeraskan dengan cara pendinginan. Baja ini 

merupakan baja paling liat diantara semua jenis baja tahan karat yang lain  dan 

dapat dibentuk dengan mudah. Baja jenis ini digunakan secara luas dalam berbagai 

kegunaan seperti : peralatan dapur, perabot, konstruksi las, peralatan transportasi 

ringan, tungku pembakaran dan bagian dari alat penukar panas. 

2. Baja Tahan Karat Ferit 

Baja jenis ini memiliki kandungan krom yang tinggi yaitu lebih dari 27%, 

mereka bersifat magnetik dan memiliki tahanan terhadap korosi yang baik, akan 

tetapi memiliki tingkat keliatan bahan yang lebih rendah dibandingkan dengan baja 

tahan karat austenit. Baja tahan karat ferit dikeraskan dengan cara pengerjaan 

dingin dan tidak dapat diperlukan panasan. Secara umum digunakan untuk sesuatu 

yang bersifat tidak structural seperti : peralatan dapur dan hiasan otomotif. 

3. Baja Tahan Karat Martensit 

Kebanyakan baja tahan karat martensit tidak mengandung nikel dan dapat 

dikeraskan dengan cara perlakuan panas. Kandungan krom sekitar 15%. Baja ini 
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bersifat magnetik dan memiliki keuletan yang tinggi, keras, ketahanan lelah yang 

baik, keliatan bahan yang baik, dan memiliki ketahanan terhadap korosi yang 

sedang. Baja tahan karat martensit biasanaya digunakan untuk alat pemotong 

seperti : pisau, gunting, alat-alat bedah, instrument, katup dan pegas. 

4. Baja Tahan Karat Duplex (Berfasa Ganda) 

Baja ini merupakan campuran dari austenit dan ferit. Mereka mempunyai 

kekuatan yang baik, memiliki ketahanan korosi yang tinggi (dalam banyak kondisi 

lingkungan), dan ketahanan terhadap retak tegangan korosi yang baik dari pada 

baja tahan karat austenit. Pengunaan baja tipe ini yaitu pada komponen alat penukar 

panas. 

5. Baja Tahan Karat Pengerasan Presipitasi 

Baja ini mengandung krom dan nikel, bersama dengan tembaga, aluminium, 

titanium, atau molybdenum. Mereka memiliki ketahanan korosi dan keliatan bahan 

yang baik, serta memiliki kekuatan yang tinggi pada temperature tinggi. 

Penggunaan yang paling utama baja ini yaitu pada industri pesawat terbang dan 

komponen structural pesawat ruang angkasa. 

 

2.3.1 Karakteristik Baja Tahan Karat 304 

Baja tahan karat ini adalah baja paduan tinggi yang berdasarkan pada Fe Cr, 

Fe-Cr-C, dan Fe-Cr-Ni dengan memiliki unsur paduan utama min 10,5% krom dan 

nikel dengan sedikit unsur paduan lain seperti mangan, fosfor, dan sulfur, kadar 

krom merupakan kadar minimum untuk membentuk permukaan pasif oksida yang 

dapat mencegah terjadinya oksidasi dan korosi. (Reni Indraswari, 2010) 

Salah satu jenis baja tahan karat yang banyak digunakan  adalah baja tahan 

karat austenitik. Baja tahan karat aistenitik memiliki single phase, face centered 

cubic (FCC). Elemen yang mendukung pembentukan austenite paling dominan 

adalah nikel yang ditambahkan ke baja dalam jumlah sangat banyak. (Reni 

Indraswari, 2010) 

Baja tahan karat austenitik mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan 

dengan baja tahan karat lainnya dan dikenal secara luas dengan nama 18-8(Cr-N) 

steel. Baja tahan karat austenitik mempunyai sifat ketahanan korosi dan mampu las 
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yang baik dibandingkan dengan baja tahan karat lainnya. Temperature servis dapat 

mencapai 760◦C bahkan lebih, tetapi ketahanan oksidasinya terbatas pada 

temperature tinggi. (Reni Indraswari, 2010) 

 

2.3.2 Pengaruh Unsur Paduan 

Dibawah ini akan diuraikan pengaruh unsur utama paduan yang terkandung 

pada baja austenitic 304. 

1. Karbon 

Karbon yaitu unsur pentabil austenit yang kuat dan pembentuk karbida yang 

biasanya terjadi pada batas butir material. Karbon merupakan unsur yang penting 

yang terlibat dalam sensitisasi, kestabilan karbida meningkat dengan cepat dengan 

bertambahnya kadar unsur karbon. 

2. Krom 

Krom berfungsi untuk mencegah korosi pada baja. Penambahan krom, 

stoikiometri oksida (Fe,Cr)2O3 terbentuk pada permukaan baja. Adanya krom akan 

meningkatkan kestabilan oksida karena tingginya afinitas terhadap oksigen 

dibandingkan dengan iron/besi. Tingginya kadar unsur krom dibutuhkan untuk 

menjaga kestabilan oksida dalam lingkungan yang lebih agresif 

Selain karbon, kromium juga merupakan elemen yang paling penting yang 

terlibt dalam pengembangan sensitisasi. Kromium merupakan pembentuk karbida 

yang kuat. Krom ditemukan dalam jenis karbida M23C6, Cr7C3, M23(C,N)6.. krom 

juga penting dalam pembentukan senyawa intermetalik. Senyawa yang paling 

umum yaitu sigma phase (σ), dalam sistem Fe-Cr adalah senyawa (Fe,Cr) yang 

terbentuk pada suhu di bawah 815°C. Selain itu, krom juga ada dalam fasa-fasa 

intermetalik chi (χ) dan Laves. 

3. Nikel 

Fungsi nikel yaitu mempromote fas austenite. Dengan menambah unsur nikel, 

fasa austenit dapat terekspansi sehingga asutenit dapat stabil pada dan dibawah 

temperature ruang. 

Nikel akan meningkatkan karbon dalam baja tahan karat austenit. Oleh karena 

itu, peningkatan konsentrasi nikel dapat meningkatkan sensitisasi untuk kadar 
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karbon yang duberikan dan latar belakang termalnya. Nikel bukanlah pembentuk 

karbida yang kuat dan tidak juga mempromote adanya pembentukan senyawa 

intermetalik. 

 

Gambar 2.6 Diagram Fasa Besi Krom 

 

 

Gambar 2.7 Pengaruh Penambahan Karbon terhadap Luas Daerah Fasa Austenit pada 

Paduan Stainless Fe-Cr 
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Gambar 2.8 Pengaruh Penambahan Karbon terhadap Daerah Fasa Austenit pada Paduan 

Baja Stainless Fe-Cr-Ni 

 

Gambar 2.9 Diagram Fasa Fe-Ni 

Penelitian ini menggunakan bahan plat baja stainless tipe 304 yang termasuk 

kedalam jenis austenit karena mengandung krom dibawah 27% dan tidak 

bermagnet.  Dengan nilai kepadatan 7,93 g/cm. dengan nilai kekuatan Tarik sebesar  

655 Mpa, Yield Strenght sebesar 290 Mpa, elongation sebesar 50%, dan nilai 

kekerasan sebesar B84. 
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2.4 Pengujian T (T Test) 

 Dalam uji-t ini, terdapat 2 macam uji dua pihak (two tail test) dan uji satu pihak 

(one tail test). Jenis uji mana yang digunakan tergantung pada bunyi kalimat 

hipotesisnya. Berikut adalah rumus dari uji- t.  

 

t = 
√𝑛−2
𝑟

√1−𝑟2
      mencari,     r =  

∑𝑥𝑦

√(∑𝑥2𝑦2)
 

Keterangan : 

t = Nilai t yang dihitung  r = korelasi  

n = Jumlah keseluruhan sampel 

 

1. Uji Dua Pihak (Two Tail Test) 

Uji dua pihak/Two tail test digunakan bila hipotesis nol (Ho) menyatakan 

“sama dengan” dan hipotesis alternatif (Ha) berbunyi “tidak sama dengan” yang 

dinotasikan sebagai berikut : Ho = ; Ha ≠ 

Pada pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak berlaku dengan 

ketentuan bahwa bila harga t hitung lebih kecil atau sama dengan dari harga tabel 

maka hipotesis nol (Ho) diterima, Ha ditolak. Harga t hitung adalah harga mutlak, 

jadi tidak dilihat (+) maupun (-). Hal ini dapat dinotasikan sebagai berikut : t ≤ t 

tabel. 

      Gambar 2.10 Penerapan Uji Dua Pihak 
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2. Uji Satu Pihak (One Tail Test) 

a. Uji Pihak Kiri 

Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis nol (Ho) berbunyi “lebih besar atau 

sama dengan (≥)” dan hipotesis alternatifnya (Ha) berbunyi “lebih kecil (<)” atau 

dapat juga dikatakan paling sedikit atau paling kecil. Dalam pengujian hipotesis 

yang menggunakan uji satu pihak kategori uji pihak kiri ini berlaku ketentuan 

bahwa bila harga t hitung lebih kecil atau  

       Gambar 2.11 Penerapan Uji Pihak Kiri 

 

sama dengan dari harga tabel maka hipotesis nol (Ho) diterima, Ha ditolak 

(t ≤ t tabel). 

b. Uji Pihak Kanan 

Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis nol (Ho) berbunyi “lebih kecil 

atau sama dengan (≤)” dan hipotesis alternatifnya (Ha) berbunyi “lebih besar (>)”. 

Dalam uji pihak kanan ini berlaku ketentuan bahwa, bila harga t hitung lebih besar 

atau sama dengan (≥) maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) 

ditolak. 

   Gambar 2.12 Penerapan Uji Pihak Kanan 
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Berikut adalah t tabel untuk uji t (t-Test) baik untuk uji dua pihak maupun uji 

satu pihak. 

Tabel 2.1 Nilai-Nilai dalam Distribusi T 


