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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aluminium paduan adalah logam non ferrous paling sering digunakan 

dalam berbagai industri. Aluminium paduan tempa seri A5083 adalah jenis yang 

sering digunakan dalam pengelasan pembuatan konstruksi kapal, kapal 

berkecepatan tinggi, bejana tekan pada kapal dan pelat lambung kapal. Pengelasan 

yang sering dilakukan pada logam Aluminium tipe A5083 ini adalah pengelasan 

MIG (Metal Inert Gas). Pengelasan ini sangat cocok untuk mengelas pelat tipis 

yang mana sering dipakai pada kapal untuk mengurangi berat kapal. Pada 

pengelasan akan terjadi siklus thermal yang akan menyababkan tegangan sisa, 

distorsi, dan juga laju pendinginan pada logam las dan daerah sekitarnya terlebih 

pada pelat yang tipis. Sehingga tegangan sisa dan struktur mikro logam las 

tersebut dapat mempengaruhi sifat mekanis dari logam lasan (Jufri, 2017). Proses 

pengelasan yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari ialah las listrik. 

Pemanfaatan pengelasan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan seperti 

memiliki kekuatan tarik yang tinggi, proses yang relatif sederhana, dan biaya 

produksi yang relatif murah. Selain memiliki beberapa kelebihan, pengelasan ini 

memiliki kelemahan seperti tidak dapat digunakan untuk semua jenis logam. 

Pada penelitian ini menggunakan aluminium tipe 5083 yang biasa 

digunakan sebagai bahan pembuatan gerbong kereta api dan material konstruksi. 

Penerapan las yang menggunakan bahan utama aluminium pada kenyataannya 

memiliki beberapa kendala pada saat pengelasan. Salah satu kendala tersebut ialah 

aluminium mempunyai sifat yang kurang baik dalam memenuhi persyaratan 
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dalam penyambungan dengan pengelasan (Santoso, 2012). Oleh karena itu, 

diperlukan suatu metode yang sesuai untuk menyambung aluminium tersebut 

sehingga akan mendapatkan hasil sambungan yang maksimal. Salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut ialah Metal Inert Gas 

atau las MIG dan penggunaan sudut kampuh. 

Menurut Salahuddin (2011), Metal Inert Gas (MIG) atau sering juga disebut 

Gas metal Arc Welding (GMAW) merupakan salah satu dari bentuk las busur 

listrik (Arc Welding) yang menggunakan inert gas sebagai pelindung. Mekanisme 

kerja pada Metal Inert Gas merupakan bagian dari SMAW (Submerged Metal Arc 

Welding) yang prinsip kerjanya menggunakan arus listrik baik bolak-balik 

(alternating current) maupun searah (direct current). Umumnya Las MIG 

menggunakan arus listrik searah yang berasal dari arus AC yang kemudian diubah 

menjadi arus searah (DC) (Awi Andoko, 2016). Dalam pengoperasian Metal Inert 

Gas memiliki beberapa permasalahan yang sering terjadi seperti cacat atau defect 

pada pengelasan. Cacat atau defect tersebut seperti Undercut. Porosity, Slag 

Inclusion, Tungsen Inclusion, Incomplete Penetration, Incomplete Fusion, Over 

Spatter, Hot Crack, Cold Crack, Distortion. Hal tersebut dikarenakan penentuan 

parameter pengelasan yang kurang tepat baik dari travel speed maupun rotational 

speed.  

Menurut (Wiryosumarto, 2000) Faktor produksi pengelasan adalah jadwal 

pembuatan, proses pembuatan, alat dan bahan yang diperlukan,urutan 

pelaksanaan, persiapan pengelasan (meliputi: pemilihan mesin las, penunjukan 

juru las, pemilihan elektroda, penggunaan jenis kampuh). Pemilihan kampuh dan 

alur las dapat mempengaruhi perubahan dimensi (distorsi), Tarik dan Kekerasan 

https://www.pengelasan.net/cacat-las/#Undercut.
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pada struktur las akibat adanya pengaruh panas lokal yang menghasilkan tegangan 

thermal dan mempengaruhi laju pendinginan. Hasil penyambungan logam melalui 

pengelasan hendaknya menghasilkan sambungan yang berkualitas dari segi 

kekuatan dan distorsi las, dimana untuk menghasilkan sambungan las yang 

berkualitas hendaknya kedua pelat atau bagian logam yang akan di las perlu 

diberikan suatu bentuk kampuh las tertentu. Untuk memperoleh kekuatan hasil 

pengelasan yang dapat dijamin kualitasnya, pengelasan sebaiknya menggunakan 

berbagai bentuk alur yang sudah dikembangkan.  

Pengerjaan kampuh las terdiri dari 4 jenis yaitu, sambungan kampuh sisi, 

sambungan berimpit, sambungan sudut dan sambungan T. Sambungan atau 

kampuh tumpul (butt joint) adalah sambungan las yang dilakukan dengan jalan 

mengelas bagian tepi atau ujung dari logam yang akan di las. Adapun sambungan 

atau kampuh tumpul terdiri dari sambungan I, V, X, dan ½ V, ½ X, U. 

Sambungan V dipergunakan untuk menyambung logam/pelat yang tebalnya 

antara 3-12 mm, dimana sambungan ini terdiri dari sambungan V terbuka dan 

tertutup. Sambungan V terbuka digunakan untuk menyambung logam/pelat yang 

tebalnya 3-12 mm dan jarak/celah kampuh sekitar 1 mm serta tinggi dasar sampai 

sudut kampuh 1-2 mm. Sambungan V tertutup dipergunakan untuk mrnyambung 

logam/pelat yang tebalnya 3-12 mm dengan sudut sambungan dan tinggi dari 

dasar sampai dasar sudut, sambungan dibuat sama dengan sambungan V terbuka 

(Wiryosumarto,Okumura 1994). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

• Bagaimana pengaruh variasi sudut kampuh V antara (600,800, dan 900) 

pengelasan terhadap sifat mekanik pada aluminium tipe 5083 dengan 

metode Metal Inert Gas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

• Mengetahui pengaruh variasi sudut kampuh V terhadap kekuatan tarik dan 

kekerasan pada Aluminium tipe 5083 dengan metode Metal Inert Gas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi penulis  

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memahami teknik 

pengelasan plat aluminium tipe 5083 dengan metode Metal Inert Gas, serta 

mengetahui sifat mekanik dengan variasi sudut kampuh V pengelasan MIG 

yang berbeda pada sambungan aluminium tersebut. 

2. Manfaat bagi masyarakat  

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam 

mengaplikasikan pengelasan aluminium menggunakan metode Metal Inert 

Gas. 
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3. Manfaat bagi dunia industri 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan metode 

Metal Inert Gas pada pengelasan berbahan aluminium di dunia industri yang 

ada di Indonesia. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Metode pengelasan yang digunakan pada penelitian ini adalah Metal Inert 

Gas. 

2. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah plat aluminium tipe 

5083. 

3. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian sifat 

mekanik berupa uji kekerasan dan uji tarik. 


