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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ruang Lingkup Pengelasan 

Teknik pengelasan pada era modern saat ini semakin banyak digunakan 

untuk penyambungan logam, di industri yang memproduksi mesin dan struktur 

seperti: industri perkapalan, pesawat terbang, otomotif, perpipaan, bangunan lepas 

pantai, dan konstruksi teknik lainnya. Salah satu bahan yang digunakan dalam 

dunia perindustrian tersebut ialah aluminium, karena termasuk ke dalam logam 

ringan yang memiliki kekuatan tinggi tahan terhadap korosi, konduktor listrik 

yang cukup baik, serta memiliki berat yang lebih ringan jika dibandingkan dengan 

besi maupun baja (Lucky, 2017). 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 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) 
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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).  

Menurut (Harris, 2018) Pengelasan yang sering digunakan pada logam 

Aluminium tipe AA5083 ini adalah pengelasan MIG (Metal Inert Gas). 

Pengelasan ini sangat cocok untuk mengelas pelat yang tipis yang mana sering 

dipakai pada kapal untuk mengurangi berat Pesawat. Pemilihan kampuh dan alur 

las dapat mempengaruhi perubahan dimensi (distorsi) pada struktur las akibat 

adanya pengaruh panas lokal yang menghasilkan tegangan thermal dan 

mempengaruhi laju pendinginan (Buyung, 2012). 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 
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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 menyambung 

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). Hal ini mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh variasi sudut kampuh V (60
0
, 80

0
, dan90

0
) 

pengelasan terhadap sifat mekanik material Aluminium 5083 pada proses las 

MIG.  

2.2 Definisi Pengelasan 

Berdasarkan definisi dari Deutche Industrie Normen (DIN) Las adalah 

ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan 

dalam keadaan lumer atau cair. Dengan kata lain, las merupakan sambungan 

setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi logam 

(Wiryosumarto Harsono 1988). 

Pengelasan bukan hanya proses penyambungan logam dengan cara 

mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan 

dan dengan atau tanpa logam penambah serta menghasilkan sambungan yang 

continue, tetapi sebenarnya di dalamnya banyak masalah-masalah yang harus 

diatasi di mana pemecahannya memerlukan bermacam-macam pengetahuan. 

Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa dalam perancangan konstruksi 

bangunan dan mesin dengan sambungan las, harus direncanakan pula tentang cara 

pengelasan, cara pemeriksaan, bahan las dan jenis las yang akan dipergunakan. 
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Pengelasan memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan, antara lain: 

 Keuntungan: 

a) Sambungan las bersifat permanen. 

b) Kuat (kekuatan lasan lebih besar dari pada logam yang 

disambungkan). 

c) Rapat. 

 Kekurangan: 

a) Pengelasan merupakan sambungan permanen sehingga rakitannya 

tidak dapat dilepas. Jadi metode pengelasan tidak cocok digunakan 

untuk produk yang memerlukan pelepasan rakitan misalnya (untuk 

perbaikan atau perawatan). 

b) Sambungan las dapat menimbulkan bahaya akibat adanya cacat 

yang sulit dideteksi. Cacat ini dapat mengurangi kekuatan 

sambungannya. 

c) Sering dijumpai distorsi akibat pemuaian dan penyusutan yang 

tidak seragam (Suharno 2008).  

2.3 Proses Dasar Pengelasan 

Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam menjadi satu akibat 

panas las, dengan atau tanpa pengaruh tekanan, dan dengan atau tanpa logam 

pengisi (Cary 1989). Proses penyambungan yang paling umum untuk penampang-

penampang aluminium yang tipis atau tebal dan paduan-paduannya adalah 

pengelasan lebur.  Proses busur api logam berperisai gas yang menggunakan 

argon sebagai perisai gas biasanya digunakan terhadap bahan-bahan dengan tebal 

diatas 6 mm untuk pekerjaan produksi. Metode busur api tungsten berperisai gas 
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digunakan untuk ketebalan yang kurang dari 6 mm dan untuk pipa-pipa, tapi hal 

ini tidak merupakan peraturan yang ketat dan mengikat dan tergantung pada 

pekerjaan. Sumber daya tiga fasa dibutuhkan apabila pengelasan tahanan 

aluminiumon (Kenyon 1979). 

2.4 Klasifikasi Cara Pengelasan 

Pengelasan dibedakan pada cara kerja alat tersebut bekerja dan bentuk 

pemanasannya (Okumura 2000). Pengklasifikasian pengelasan berdasarkan cara 

kerja dapat dibagi dalam tiga kelas utama dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Cara Pengelasan 

(Okumura 2000) 
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2.4.1 Pengelasan Cair 

Pengelasan cair adalah cara pengelasan dimana sambungan 

dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau 

semburan api yang terbakar. 

1. Las Busur Listrik 

Las busur listrik adalah cara pengelasan dengan mempergunakan 

busur nyala listrik sebagai sumber panas pencair logam. Klasifikasi las 

busur listrik yang digunakan hingga saat ini dalam proses pengelasan 

adalah las elektroda terbungkus. 

Prinsip pengelasan las busur listrik yaitu dengan mengalirkan arus 

listrik yang cukup padat dan tegangan rendah pada dua buah logam 

yang konduktif akan menghasilkan loncatan elektroda yang dapat 

menimbulkan panas yang sangat tinggi mencapai suhu 5000ºC 

sehingga dapat mudah mencair kedua logam tersebut. 

Proses pemindahan logam cair sangat mempengaruhi sifat maupun 

las dari logam, dapat dikatakan bahwa butiran logam cair yang halus 

mempunyai sifat mampu las yang baik. Sedangkan proses pemindahan 

cairan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya arus dan komposisi dari 

bahan fluks yang digunakan. Selama proses pengelasan fluks yang 

digunakan untuk membungkus elektroda sebagai zat pelindung yang 

sewaktu pengelasan ikut mencair. Tetapi karena berat jenisnya lebih 

ringan dari bahan logam yang dicairkan, maka cairan fluks tersebut 

mengapung di atas cairan logam dan membentuk terak sebagai 
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penghalang oksidasi. Dalam beberapa fluks bahan tidak terbakar, tetapi 

berubah menjadi gas pelindung dari logam cair terhadap oksidasi. 

Salah satu proses pengelasan yang banyak digunakan adalah pada 

sambungan struktur adalah las cair (fusion welding). Las cair ini dapat 

diklasifikasikan berdasarkan sumber panas yang digunakan menjadi 3 

kelompok, yaitu: 

1. Las Gas (gas welding): 

Las gas oksi asetilen (oxy-acetylene gas welding/OAW)  

2. Las Busur (Arc welding) :  

Las busur tungsten gas (gas tungsten arc welding/GTAW) 

Las busur logam gas (gas metal arc welding/GMAW) 

Las busur elektroda terbungkus (shielded metal arc 

welding/SMAW) 

Las busur rendam (submerged arc welding/SAW) 

Las terak listrik (electroslag welding/ESW) 

Las busur plasma (plasma arc welding/PAW) 

3. Las Sinar Energi Tinggi: 

Las sinar electron (electron beam welding/EBW) 

Las sinar laser (laser beam welding) 

1.1 Jenis-Jenis Las Busur Listrik 

a) Las Oksi Asetilen (Oxy-Acetylene Welding) 

Pengelasan dengan oxy-acetylene adalah proses pengelasan secara manual 

dimana permukaan logam yang akan disambung mengalami pemanasan 

hingga mencair oleh nyala gas acetylene melalui pembakaran C2H2 dengan  
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O2 atau tanpa logam pengisi dimana proses penyambungannya tanpa tekanan 

(Suharto 1991). Pada las oxy-acetylene, panas dihasilkan dari reaksi 

pembakaran antara gas acetylene dengan oksigen. Nyala yang dihasilkan 

terdiri dari dua daerah atau zona, yaitu: 

1) Daerah pembakaran primer (primary combution) menghasilkan panas 

sekitar 1/3 dari total panas pembakaran sempurna. 

C2H2 + O2 (silinder) → 2CO + H2 

2) Daerah pembakaran sekunder (secondary combution) yang terjadi 

setelah pembakaran primer berlangsung  

2CO + O2 (atmosfir) → 2CO 

H2 + ⅟₂ O2 (atmosfir) → H2O 

 Sifat-sifat nyala: 

1) Netral 

Jika jumlah gas C2H dan O2 sesuai dengan perbandingan 

stoichiometry 

2) Reduksi 

Jika terjadi kelebihan C2H2 sehingga terjadi pembakaran tak 

sempurna. Nyala api ini biasanya digunakan untuk pengelasan 

aluminium, magnesium dan untuk mencegah lepasnya karbon 

(decarburization) pada baja karbon tinggi. 

3) Oksidasi 

Jika terlalu banyak oksigen menyebabkan pembakaran yang tidak 

sempurna. Nyala ini biasanya digunakan unsur-unsur yang mudah 
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menguap waktu pengelasan seperti zinc atau kuningan (paduan Cu-

Zn) melalui pembentukan lapisan oksida. 

 Kelebihan dan Kekurangan las oxy-acetylene, yaitu: 

a) Kelebihan: Peralatan lebih sederhana, murah dan mudah 

dipindah (portable) sehingga banyak digunakan untuk tujuan 

pemeliharaan (maintenance) dan reparasi (repair). 

b) Kekurangan: Karena masukan panas (heat input) dan 

kecepatan pengelasan rendah sedangkan harga (q/v) tinggi 

maka daerah heat affected zone (HAZ) menjadi lebar dan 

terjadi perubahan dimensi (distorsi).   

b) Las Busur Tungsten Gas Mulia (Gas Tungsten Arc Welding/GTAW) 

Las busur tungsten gas mulia adalah proses dimana sumber panas berasal 

dari wolfram atau tungsten dan logam yang dilas. Pada pengelasan ini logam 

induk tidak ikut terumpan (non consumable electrode). Untuk melindungi 

elektroda dan daerah las digunakan gas mulia yaitu gas argon atau helium. 

Sumber arus yeng digunakan bisa AC (arus bolak-balik) maupun DC (arus 

searah). 

Pada sumber arus searah ada dua jenis polaritas, yaitu: 

1) Polaritas lurus atau direct current straight polarity (DSCP) 

Jika logam induk dihubungkan dengan kutub positif (+) dari sumber 

tenaga (power supply). Elektron dari elektroda tungsten mengalir ke 

benda kerja dengan kecepaan tinggi dan menghasilkan panas yang 

tinggi pada benda kerja. Ini menyebabkan terbentuknya kolam logam 

cair (weld pool) yang sempit dan dalam.  
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2) Polaritas balik atau direct current reverse polarity (DCRP) 

Jika benda kerja disambung dengan kutub negatif (-) sumber tenaga. 

Panas terjadi pada elektroda tungsten sehingga diperlukan elektroda 

yang besar dengan pendinginan air yang baik, polaritas balik 

menghasilkan kolam logam cair yang lebar tetapi dangkal. Metode ini 

biasanya digunakan pada pengelasan untuk bahan yang cenderung 

mudah teroksidasi seperti Al atau Mg.  

Pada arus bolak-balik (AC) banyak digunakan  pada sumber tenaga 

(power supply) modern yang mempunyai kemampuan untuk 

membentuk squere wave AC (arus bolak-balik gelombang persegi). 

Keuntungan arus bolak-balik gelombang persegi adalah untuk 

menghindari terjadinya arus nol pada daerah transisi (+) ke (-) 

sehingga busur akan lebih stabil. Pergeseran kurva sinusoidal balik 

pada daerah (+) maupun (-) dimaksudkan untuk tujuan khusus, 

misalnya untuk penetrasi digunakan polaritas lurus sedangkan untuk 

pembersihan digunakan polaritas terbalik. 

c) Las Busur Logam Gas (Gas Metal Arc Welding) 

Proses pengelasan dimana sumber panas berasal dari busur listrik antara 

elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam yang terumpan (filler) dan 

logam yang dilas. Las ini disebut juga metal inert gas (MIG) welding karena 

menggunakan gas mulia seperti argon, helium atau campuran dari kedua jenis 

gas tersebut sebagai pelindung busur dan logam cair. Sebagai hasil dari 

perlindungan dengan gas mulia (karena gas ini tidak bereaksi dengan hampir 
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semua elemen), maka hasil las MIG bisa menghasilkan hasil las-lasan yang 

baik.  

 

Gambar 2.2 Skema Pengelasan GMAW/MIG 

(Himateklas 2015) 

Kebutuhan yang harus diperhatikan untuk mensupply torch MIG, yaitu:  

1) Wire electrode (consumable) 

2) Gas mulia sebagai pelindung busur nyala listrik 

3) Welding transformer (jenis step up) 

4) Wire roll 

5) Feet unit 

6) Contact tube yang merupakan salah satu bagian dari torch nya sendiri 

Dari parameter-parameter di atas harus terkontrol dengan baik untuk 

mencapai hasil las-lasan yang baik. 
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Perpindahan logam cair dari elektroda terumpan (consumable electrode) 

dapat diatur melalui kombinasi yang sesuai antara komposisi gas, jenis sumber 

tenaga, elektroda, arus, tegangan, dan kecepatan kawat pengumpan (filler). 

Berbeda dengan pengelasan GTAW, pada pengelasan GMAW lebih 

banyak menggunakan polaritas balik (DCRP) karena akan menghasilkan busur 

listrik yang stabil, perpindahan logam cair yang kontinu dan penetrasi yang 

baik. 

Untuk dapat mengelas dengan proses GMAW diperlukan beberapa 

peralatan. Peralatan yang dipakai dalam pengelasan GMAW ditunjukkan pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Peralatan Dalam Proses Pengelasan GMAW/MIG 

(Himateklas 2015) 

d) Las Busur Elektroda Terbungkus (Shielded Metal Arc 

Welding/SMAW) 

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) Merupakan proses pengelasan 

dimana panas dihasilkan dari busur listrik antara ujung elektroda dengan ujung 

dengan logam yang dilas. Elektroda terdiri dari kawat logam sebagai 
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penghantar arus listrik ke busur dan sekaligus sebagai bahan pengisi (filler). 

Kawat ini dibungkus dengan fluks, biasanya dipakai arus listrik yang tinggi 

(10-500 A) dan potensial yang rendah (10-50 V). Selama pengelasan, fluks 

mencair dan membentuk terak (slag) yang berfungsi sebagai lapisan logam las 

terhadap oksidasi udara sekitarnya. Fluks juga menghasilkan gas yang bisa 

melindungi butiran-butiran logam cair yang berasal dari ujung elektroda yang 

mencair dan jatuh ke celah sambungan. Apabila penggunaan arus terlalu 

tinggi maka akan mengakibatkan suatu lapisan yang lebar dan datar dengan 

kerutan yang kasar, penetrasi yang dalam dengan jumlah percikan yang 

berlebihan, keporian (gas yang terperangkap di dalam las), dan sebaliknya jika 

arus las terlalu rendah maka akan mengakibatkan busur api sulit dikontrol, 

sering terjadi ujung elektroda menyatu dengan plat, lapisan las cenderung 

bertambah  tinggi dan bentuk bola dengan lebar tidak teratur, penetrasi yang 

dangkal pada pusat lapisan las sedangkan kaki-kaki las seringkali hanya 

menempel ke plat. 

 

          Gambar 2.4 Rangkaian Pengelasan Busur Nyala dan Pengelasan 

Busur Nyala Terlindung 

(Sonawan 2006) 
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Dalam las elektroda terbungkus, fluks memegang peranan penting karena 

fluks dapat bertindak sebagai: 

a) Pemantap busur dan penyebab kelancaran pemindahan butir-butir 

cairan logam. 

b) Sumber terak atau gas yang dapat melindungi logam cair terhadap 

udara sekitarnya. 

c) Pengatur penggunaan 

d) Sumber unsur-unsur paduan. 

Keuntungan las SMAW seringkali digunakan dalam proses 

penyambungan logam. Beberapa keuntungan sebagai berikut: 

a) Proses pengelasan lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan 

las busur yang lain. 

b) Peralatan yang diperlukan lebih sederhana, ringkas, dan murah 

dibandingkan las busur yang lain. 

c) Lingkup penggunaan yang lebih luas, karena semua jenis logam dapat 

disambungkan dengan menggunakan proses pengelasan ini. 

e) Las Busur Rendam (Submerged Arc Welding/SAW) 

Las Busur Rendam adalah proses pengelasan dimana busur listrik dan 

logam cair tertutup oleh lapisan serbuk fluks sedangkan kawat pengisi (filler) 

diumpankan secara kontinu. Pengelasan ini dilakukan secara otomatis dengan 

arus listrik antara 500-2000 Ampere. Fluks adalah campuran komposisi 

mineral yang berbentuk butiran. Berfungsi untuk melindungi metal yang 

mencair dari udara luar dengan menutupinya dengan slag yang sedang 

mencair. Fluks yang digunakan dalam pengelasan SAW ini adalah yang 
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mengandung oksida mangan, silikon, titanium, aluminium, zirkonium, 

magnesium dan senyawa lain seperti kalsium florida. Berikut ini skema 

pengelasab SAW pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema Las Busur Rendam SAW 

 (Salmon 1991) 

Keuntungan dari pengelasan SAW adalah efisiensi perpindahan panas 

dari elektroda ke logam yang akan dilakukan pengelasan sangat tinggi, 

karena panas yang hilang dalam bentuk radiasi sangat kecil. 

Kelemahan dari pengelasan SAW adalah karena fluks diumpankan 

dengan menggunakan gaya gravitasi maka pengelasan ini hanya digunakan 

pada posisi datar dan horizontal. 

f) Las Terak Listrik (Electro Slag Welding) 

Proses dimana energi panas untuk melelehkan logam dasar (base metal) 

dan logam pengisi (filler) berasal dari terak yang berfungsi sebagai tahanan 

listrik (12Rt) ketika terak tersebut dialiri arus listrik.  

Pada awal pengelasan, fluks dipanasi oleh busur listrik yang mengenai 

dasar sambungannya. Kemudian logam las terbentuk pada arah vertical 

sebagai hasil dari campuran antara bagian sisi dari logam induk dengan logam 
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pengisi (filler) cair. Proses pencampuran ini berlangsung sepanjang alur 

sambungan las yang dibatasi oleh plat yang didinginkan dengan air. 

g) Las Sinar Energi Tinggi (High Beam Welding) 

Yang termasuk kelompok las sinar energi tinggi adalah: 

1) Las Sinar Electron (Electron Beam Welding/EBW) 

2) Las Sinar Laser (Laser Beam Welding/LBW) 

Sumber las pada kedua jenis las tersebut berasal dari sinar dengan intensity 

yang sangat tinggi yang berasal dari energi elektromagnetik. Untuk EBW 

sumber panas dalam bentuk elektron dengan rapat energi sebesar (1010-1013 

watt/m²), sedangkan pada LBW digunakan photon dengan rapat energi sebesar 

5x106 – 5x108 watt/m². Pada LBW, sinar elektron berasal dari ekstraksi 

thermionik pada filamen yang dipanaskan. Proses ini berlangsung di ‘gun’ dan 

menghasilkan elektron kecepatan tinggi. Sinar elektron ini kemudian 

difokuskan oleh kumparan elektromagnetik (electromagnetic coil) yang 

berfungsi sebagai lensa ke sambungan las. 

Sumber sinar listrik ini bisa berasal dari laser padat (solid state laser) atau 

lase gas (gas laser). Laser padat didapat dengan jalan memberi doping bahan 

kristal tunggal atau gelas dengan unsur-unsur transisi seperti Cr. Sebaliknya 

pada laser gas, sinar laser didapat dari campuran CO2 dan N2 sedangkan He 

mengalami tambahan energi dari elektroda (Suharno 2008). 

2.4.2 Pengelasan Tekan 

Pengelasan tekan adalah cara pengelasan dimana sambungan dipanaskan 

dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. 
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2.4.3 Pematrian 

Pematrian adalah cara pengelasan dimana sambungan diikat dan 

disatukan dengan menggunakan paduan logam yang menggunakan paduan 

logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam cara ini logam induk tidak 

turut mencair. 

2.5 Definisi Aluminium 

Aluminium adalah logam yang memiliki rumus kimia Al dan merupakan 

logam yang ringan mempunyai ketahanan korosi yang baik dan hantaran listrik 

yang baik dan sifat-sifat yang baik lainnya sebagai sifat logam. Sebagai tambahan 

terhadap sifat mekaniknya  agar dapat lebih meningkat dengan diberi penambahan 

Cu, Mg, Si, Mn, Zn, Ni, dan sebagainya, secara satu persatu atau bersama-sama, 

memberikan juga sifat-sifat baik lainnya seperti, ketahanan korosi, ketahanan aus, 

koefisien pemuaian rendah dan sebagainya. Massa jenis aluminium sekitar 2,7 

gr/cm³, lebih ringan ⅓ dari baja atau tembaga (Cu) (Sonawan 2006). Material ini 

dipergunakan di dalam bidang yang sangat luas bukan saja untuk peralatan rumah 

tangga tetapi juga dipakai untuk keperluan material pesawat terbang, mobil, kapal 

laut, konstruksi dan sebagainya (Surdia 2005).  

Paduan aluminium secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori 

yaitu paduan yang dapat diperlakupanaskan (heat treatable alloys) dan paduan 

yang tidak dapat diperlakupanaskan (non-heat treatable alloys). Yang dimaksud 

dengan paduan paduan jenis pertama adalah jenis paduan itu dapat ditingkatkan 

kekuatannya dengan cara perlakuan panas misalnya dengan cara pengerasan 

presipitasi (presipitation hardening). Jenis paduan kedua akan mengalami 
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peningkatan kekuatan apabila paduan itu dikenai deformasi plastik atau 

pengerjaan dingin. Keduanya memiliki karakteristik yang sama(Sonawan 2006). 

2.6 Aluminium Murni 

Al didapat dalam keadaan cair dengan elektrolisa, umumnya mencapai 

kemurnian 99,85% berat. Dengan mengelektrolisa kembali dapat dicapai 

kemurnian 99,99, yaitu dicapai bahan dengan angka sembilannya empat. 

Tabel 2.1 Sifat-Sifat Fisik Aluminium 

 

(Surdia 2005) 

Tabel 2.1 menunjukkan sifat-sifat fisik Al. ketahanan korosi berubah menurut 

kemurnian, pada umumnya untuk kemurnian 99,0% atau di atasnya dapat 

diperguanakan di udara tahan dalam waktu bertahun-tahun. Hantaran listrik Al 

kira-kira 65% dari hantaran listrik tembaga, tetapi massa jenisnya kira-kira 

sepertiganya sehingga memungkinkan untuk memperluas penampangnya. Oleh 

karena itu dapat dipergunakan untuk kabel tenaga dan dalam berbagai bentuk 

umpannya sebagai lembaran tipis atau (foil). Dalam hal ini dapat dipergunakan Al 

dengan kemurnian 99,0%. Untuk reflektor yang memerlukan reflektifitas yang 

tinggi juga untuk kondensor elektrolitik dipergunakan Al dengan angka sembilan 

empat. 

 

Sifat-sifat Kemurnian Al (%)

99,996 >99,0

Massa jenis (20ᵒC) 26,989 2,71

Titik cair 660,2 653-657

Panas jenis (cal/g.ᵒC)(100ᵒ) 0,2226 0,2297

Hantaran listrik (%) 64,94 59 (dianil)

Tahanan listrik koefisien temperatur (/ᵒC) 0,00429 0,0115

Koefisien pemuaian(20-100ᵒC)

Jenis kristal, konstanta kisi fcc, a=4,013 kX fcc, a=4,04 kX
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2.7 Paduan Aluminium 

Menurut (Sonawan 2006), Paduan Aluminium dapat dibagi menjadi dua 

menurut cara pengolahan produk yang dihasilkan yaitu produk hasil pengerjaan 

logam (wrought alloys) dan produk hasil pengecoran (casting alloys).Paduan Al 

diklasifikasikan dalam berbagai standar oleh berbagai negara di dunia. Saat ini 

klasifikasi yang sangat terkenal dan sempurna adalah standar Aluminium 

Association Amerika (AA) yang didasarkan atas standar terdahulu dari ALCOA 

(Aluminium Company of America). Paduan tempaan dinyatakan dengan satu atau 

dua angka ”S”, sedangkan paduan coran dinyatakan dengan tiga angka. Standar 

AA menggunakan penandaan dengan empat angka. Angka pertama menyatakan 

sistim paduan dengan unsur-unsur yang ditambahkan, yaitu: 

1= Al murni  4= Al-Si  7= Al-Zn 

2= Al-Cu   5= Al-Mg 

3= Al-Mn  6= Al-Si 

Sebagai contoh, paduan Al-Cu dinyatakan dengan angka 2000. Angka pada 

tempat kedua menyatakan kemurnian dalam paduan yang dimodifikasi dan Al 

murni, sedangkan angka ketiga dan keempat dimaksudkan untuk tanda ALCOA 

terdahulu kecuali S, sebagai contoh 3S sebagai 3003 dan 63S sebagai 6063. Al 

dengan kemurnian 99,0% atau diatasnya dengan ketakmurnian terbatas (2S) 

dinyatakan sebagai 1100. Tabel 2.2, menunjukkan hubungan tersebut (Surdia 

2005). 

Di lapangan paduan aluminium ini memiliki nama yang ditandai dengan empat 

digit angka yang menyatakan jenis paduannya. Penamaan dari paduan aluminium 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 dibawah ini. Paduan aluminium 
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tempa terdiri dari delapan jenis penamaan dan paduan aluminium cor juga terdiri 

dari delapan jenis penamaan dengan cara penamaan sedikit berbeda.  

Tabel 2.2 Klasifikasi Paduan Aluminium Tempaan 

 

(Surdia 2005) 

 

Dalam Paduan aluminium tempa, yang termasuk dalam paduan yang dapat 

diperlakupanaskan adalah paduan seri 2XXX, 4XXX, 6XXX, dan seri 7XXX, 

sedangkan paduan seri 1XXX, 3XXX, dan seri 5XXX adalah jenis paduan yang 

tidak dapat diperlakupanaskan. Jika paduan yang dapat didperlakupanaskan 

disebut dengan paduan I dan paduan yang tidak dapat diperlakupanaskan disebut 

dengan paduan II maka dalam pengelasan, akan lebih “mudah” mengelas paduan 

II daripada mengelas paduan I (Sonawan 2006). 

 

 

 

 

 

 

Standar Standar ALCOA terdahuulu Keterangan

1001 IS Al murni 99,5%

1100 2S Al murni 99,0%

2010 - 2029 10S - 29S Cu merupakan unsur paduan utama

3003 - 4039 3S - 39S Mn merupakan unsur paduan utama

4030 - 4039 30S - 39S Si merupakan unsur paduan utama

5050 - 5086 50S - 69S Mg merupakan unsur paduan utama

6061 - 6069 50S - 69S Mg₂ merupakan unsur paduan utama

7070 - 7079 70S - 79S Zn merupakan unsur paduan utama
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Tabel 2.3 Klasifikasi Paduan Aluminium Cor (casting alloys) 

 

(Sonawan 2006) 

2.7.1 Paduan Al-Mg 

Paduan Al-Mg mempunyai ketahanan korosi yang sangat baik, sejak 

lama disebut hidronalium dan dikenal sebagai paduan yang tahan korosi. 

Cu dan Fe sangat berbahaya bagi ketahanan korosi, terutama Cu sangat 

memberikan pengaruhnya. Maka perlu perhatian khusus terhadap 

tercampurnya unsur pengotor. Paduan dengan 2-3% Mg dapat mudah 

ditempa, dirol, dan diekstruksi. Paduan 5052, adalah paduan yang biasa 

dipakai sebagai bahan tempaan. Paduan 5056, adalah paduan yang paling 

kuat dalam sistem ini, dipakai setelah dikeraskan oleh pengerasan 

regangan apabila diperlukan kekerasan tinggi. Paduan 5083 yang dianil 

adalah paduana antara (4,5% Mg) kuat dan mudah dilas, oleh karena itu 

sekarang dipakai sebagai bahan untuk tangki LNG(Surdia 2005). 

 

 

Paduan Seri Penamaan

Aluminium dengan kemurnian min 99% 1XX.X

Aluminium – Tembaga (Al-Cu) 2XX.X

Aluminium – silikon – Tembaga atau 3XX.X

Aluminium – Silikon – Magnesium 

Aluminium – Silikon (Al-Si) 4XX.X

Aluminium – Magnesium (Al-Mg) 5XX.X

Aluminium – Seng (Al-Zn) 7XX.X

Aluminium – Timah (Al-Pb) 8XX.X

Sistem paduan lainnya 9XX.X
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2.8 Kekerasan (hardness) 

Kekerasan (hardness) didefinisikan sebagai ketahanan bahan terhadap 

penetrasi pada permukaannya. Dapat diperkirakan bahwa terdapat hubungan 

antara kekerasan dan kekuatan bahan.  

Dikenal tiga Cara untuk menentukan kekerasan, yaitu: 

1) Bilangan Kekerasan Brinell (BKB) atau Brinell (BHN) adalah suatu 

indeks kekerasan yang dihitung dari luas daerah lekukan yang 

ditimbulkan oleh penekan bulat yang besar. Lekukan ini ditimbulkan oleh 

bola baja karbida tungsten yang keras dengan beban standar.  

2) Kekerasan Rockwell (R) merupakan indeks kekerasan lain yang 

digunakan dalam teknik dan ada hubungannya dengan BKB. Besaran ini 

ditentukan dengan menghitung kedalaman penetrasi, suatu penekanan 

standar yang kecil. Dengan menggunakan bentuk penekan dan beban 

yang berbeda-beda diperoleh beberapa skala Rockwell(Suharno 2008). 

3) Kekerasan Vickers (DPH) disini dipergunakan penekanan intan 

berbentuk piramida. Beban yang kecil dapat digunakan untuk mengukur 

kekerasan (Vlack 1985). 

Pengujian kekerasan (hardness) dilakukan untuk mengetahui perubahan 

kekerasan yang terjadi pasca pengelasan baik di daerah lasan, HAZ, maupun di 

logam induknya. Pengujian kekerasan dilakukan pada tiap-tiap perlakuan 

pengelasan. Hal ini disebabkan oleh area spesimen yang terpengaruh oleh panas 

pengelasan berbeda-beda (Suharno 2008). 
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2.9 Pengujian Tarik 

Untuk mengetahui kekuatan dan cacat yang terjadi pada sambungan logam 

hasil pengelasan dapat dilakukan dengan pengujian merusak dan pengujian tanpa 

merusak. Pengujian merusak dapat dilakukan dengan uji mekanik untuk 

mengetahui kekuatan sambungan logam hasil pengelasan, yang salah satunya 

dapat dilakukan suatu uji tarik yang telah distandarisasi. Kekuatan tarik 

sambungan las sangat dipengaruhi oleh sifat logam induk, daerah HAZ, sifat 

logam las dan distribusi tegangan dalam sambungan (Okumura, 2000). 

Penarikan gaya terhadap beban akan mengakibatkan terjadinya perubahan 

betuk (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 kontinu dan perlahan bertambah 

besar, bersamaan dengan itu dilakukan terhadap mengenai perpanjangan yang 

dialami benda uji sehingga dihasilkan kurva tegangan regangan dari hasil 

pengujian tersebut, dapat dilihat pada Gambar 2.6 (Sastranegaran, 2009). 
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Gambar 2.6 Diagaram Tegangan-Regangan 

(Sastranegaran, 2009) 

Tegangan yang didapatkan dari kurva tegangan teoritik adalah tegangan yang 

membujur rata-rata dari pengujian tarik. Tegangan tersebut diperoleh dengan cara 

membagi beban dengan luas awal penampang lintang benda uji tersebut dapat 

dilihat pada Persamaan (2.1). 

  
 

 
       ..........(2.1) 

Dimana: 

σ = Tegangan (kg/mm²) atau MPa 

F = Gaya (N) 

A = Luas Penampang (mm²) 
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Regangan yang didapatkan adalah regangan linear rata-rata, yang diperoleh 

dengan cara membagi perpanjangan (gage length) benda uji (δ atau ΔL), dengan 

panjang awal.dapat dilihat pada Persamaan (2.2) 

  
  

  
 
    

  
      ..........(2.2) 

Dimana: 

ɛ    = Regangan (mm/mm) 

ΔL = Pertambahan panjang (mm) 

L   = Panjang akhir (mm) 

             = Panjang awal (mm) 

Modulus elastisitas atau modulus young adalah ukuran kekakuan suatu bahan, 

yang merupakan gradien bagian linear awal kurva tegangan-regangan(Naibaho, 

2015). Dapat dilihat pada Persamaan (2.3). 

E=
 

 
       ..........(2.3) 

Dimana: 

E = Modulus Elastisitas (kg/mm²) atau MPa 

σ = Tegangan (kg/mm²) atau MPa 

ɛ  = Regangan (mm/mm) 


