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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Teori  

Pengelasan ( welding ) adalah salah satu teknik penyambungan logam atau 

lebih dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau 

tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah.(,Awal syahrani, 

Naharuddin, 2018) 

2.2 Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

Las SMAW ( Shielded Metal Arc Welding )  atau juga disebut las busur listrik 

adalah salah satu pengelasan yang menggunakan tenaga listrik dalam proses 

pengelasannya, dengan cara mencairkan logam atau material dasar dan elektroda 

sebagai bahan pengisi yang nantinya akan menyambung jadi satu antara logam dan 

elektroda.Panas tersebut dihasilkan dari lompatan ion listrik yang terjadi antara 

anoda dan katoda ( antara ujung elektroda dan bahan yang akan di las. Biasanya 

panas yang dihasilkan 4000 derajat C sampai dengan 4500 derajat C,proses 

terjadinya pengelasan ini karna terjadi kontak antara ujung elektroda dan material 

yang akan di las , sehingga terjadi hubungan pendek ,saat terjadi hubungan pendek 

tersebut, elektroda di tarik sehingga mensimbulkankan busur listrik dan terjadi 

panas yang akan melelehkan elektroda dan logam atau material yang akan di las 

dan keduanya akan mencair menjadi satu, sehingga membentuk lasan atau logam 

lasan ( welding metal ). Untuk menghasilkan penglasan yang diinginkan , jarak 

ujung elektroda dan material harus dijaga konstan, yaitu 1,5 x diameter eloktroda 

yang digunakan, (Huda, Waluyo, 2013) seperti terdapat pada gambar 2.1  
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Gambar 2.1 proses pengelasan SMAW 

2.2.1 Pengaplikasian las SMAW  (Shielded Metal Arc Welding) 

Las Smaw  (Shielded Metal Arc Welding) biasanya digunakan pada pengelasan 

kontruksi besar seperti tangki , kapal, alat pengeboran di bawah laut dan juga 

digunakan membuat lapisan selubung, baik dari elektroda lembaran atau berupa 

kawat, seperti terdapat pada gambar 2.2 

 Gambar 2.2 Pengaplikasia Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

2.2.2 Komponen Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

a) Tranformator atau mesin las  

Yaitu sumber tegangan di bagi menjadi dua yaitu masin las Arus AC dan 

Arus DC, berupa trafo las, pada mesin las DC dilengkapi dengan recitifier atau 

dioda ( perubah arus bolak balek menjadi arus searah ) menggunakan mesin 

penggerak berpa , mesin diesel, motor bensin, dan motor listrik. Pada  saat ini 

lebih banyak digunakan mesin las arus DC ketimbung mesin las arus AC, karna 

mesin las arus DC mempunyai beberapa kelebihan seperti, busur lebih stabil , 
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dan polaritas dapat diatur. Sedangkan mesin arus AC, menggunakan 

tranformator atau trafo las. 

b) Kabel massa dan kabel elektroda. 

Kabel massa dan kabel elektroda digunakan untuk menyalurkan listrik dari 

mesin las ke material yang akan di las. Kabel massa dan kabel elektoda harus 

tahan terhadap panas , karna kalau tidak tahan panas kabel akan meleleh saat 

di alirin listrik, dan akan membahayakan, bagi orang yang akan melaksanakan 

pengelasan. 

c) Penjepit Elektoda (Holder) dan claim massa 

Holder adalah alat penjempit elektoda,sekaligus sebagai untuk 

mengalirkan listrik dari kabel elektroda ke elektroda. Dan claim berfungsi 

untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las ke material yang akan di as, 

dan ujungnya berbentuk penjepit, yang berfungsi untuk menjepit massa, 

penjepit disini harus menjepit sempurna ke material yang akan di las, karna jika 

tidak arus yang di alirkan oleh mesin las, tidak akan sempurna, maka hasil 

pengelasanpun tidak akan sempurna. 

d) Elektroda  

Sebagian besar elektoda las SMAW di lapisin flux, yang berbentuk gas, 

yang berfungsi sebagai pelindung cairan logam agar tidak terkontaminasi dari 

atmosfer sekelilingnya,dan juga akan membentuk kerak yang akan melindungi 

cairan logam dari pengaruh udara luar. Menurut AWS (American Welding 

Siciety) eloktode di kelompokan dengan huruf E dan diikuti empat atau lima 

digit, contoh sebagai berikut :E 6010, E 6013, E 7018 dan lain – 

lain.(BAKHORI, 2017) 

2.3 Las MIG ( Metal Inert Gas ) 

Las mig merupakan proses pengelasan dengan menggunakan busur gas dan 

kawat las sebgai eloktrodanya, elektoda tersebut merupakan gulungan kawat yang 

digerakan oleh motor listrik, motor listrik disini untuk mengatur gerakan eloktroda 

pada saat proses pengelasan, las ini dilindungi oleh gas argon dan gas helium pada 



6 
 

 

saat logam mencair agar tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.(Huda et 

al., 2013) 

2.3.1 Proses pengelasan las mig ( Metal Inert Gas ) 

Proses pengelasan las mig panas yang di hasilkan pada saat pengelasan berasal 

dari busur las yang terbentuk oleh kawat las elektroda dan material yang akan di 

las, selama proses pengelasan elektroda akan meleleh dan membentuk deposit 

logam las dan butiran las (weld beads). Selama proses pengelasan, gas pelindung 

akan melindungi hasil pengelasan dari terjadinya oksidasi pada saat pembekuan 

(solidification). 

Pada saat pengelasan arus yang di gunakan adalah arus se arah ( DC ), biasanya 

menggunakan kawat elektoda positif atau dikenal sebagai polaritas “ terbalik “ ( 

reverse polarity ). Polaritas searah biasanya jarang digunakan karena tranfer logam 

yang kurang baik dari kawat elektroda ke benda kerja, dan ini akan mempengarahi 

hasil pengelasan. Panas yang terdapat pada polaritas searah  terletak  pada elektroda. 

Arus yang digunakan pada pengelasan las mig ( Metal Inert Gas ), sekitar 50 A 

sampai 600 A, biasanya digunakan untuk tegangan las 15 Volt hingga 32 volt, 

proses pengaplikasian las mig seperti terdapat pada gambar 2.3 

 Gambar 2.3 Proses Pengelasan 
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2.3.2 Pengaplikasian Las MIG ( Metal Inert Gas ) 

Penggunaan las mig ( Metal Inert Gas ), contohnya seperti penggunaan las mig 

pada pabrik industri misalnya, pembuatan barang atau alat, seperti rangka mobil, 

tralis besi, pembuatan kapal terbang dan lain – lain contohnya seperti terdapat pada 

gambar 2.4  

Gambar 2.4  Pengaplikasian Las Mig pada Pabrik Industri. 

2.3.3 Bagian – bagian Las MIG ( Metal Inert Gas ) 

a) Mesin Las 

Mesin las MIG (Metal Inert Gas), prinsipnya sama dengan mesin las 

SMAW, sistem pembangkitnya dibagi menjadi 2 golongan yaitu : Mesin las 

Arus bolak balik ( Alternating Current / AC Welding Machine ) namun, karna 

kebanyakan bahan yang di las adalah jenis baja, maka secara umum 

penggunaan las menggunakan MIG ( Metal Inert Gas ) menggunakan mesin 

las DC, gambar rangkaian perlengkapan mesin las seperti terdapat pada gambar 

2.5 

       Gambar 2.5 Rangkain Mesin Las 



8 
 

 

b) Unit Pengontrol Kawat Elektroda (Wire Feeder) 

Alat pengontrol kawat elektroda (Wire Feeder) adalah utama dalam 

perlengkapan pengelasan las MIG ( Metal Inert Gas), alat ini tidak menjadi 

satu dengan las, bagian ini terpisah , tapi berdekatan dengan las, fungsi – fungsi 

dari alat ini sebagai berikut : 

1. Pengontrol kawat elektroda 

2. Menenpatkan kabel las dan sistem saluran gas alur pelindung 

3. Mengatur pemakain kawat elektroda,(unit pengontrolnya terpisah    dengan 

wire feeder). 

4. Mempermudah pengelasan, karna wire feeder dapat dipindah – pindah 

sesuai kebutuhan, bagian wire feeder seperti terdapat pada gambar 2.6 

Gambar 2.6  bagian – bagian Wire Feeder 
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Wire feeder pada dasarnya ada tiga jenis yang pertama , jenis tarik , jenis dorong, 

jenis dorong tarik.Perbedaanya terletak pada penggerak elektrodanya dari spool ke 

touch. Kecepatan wire feeder dapat diatur mulai dari 1 sampai 22 m/menit pada 

mesin las MIG, (Metal Inert Gas) untuk performa tinggi kecepatan dapat mencapai  

30 m/menit, seperti terdapat pada gambar 2.7 

Gambar 2.7 Wire Feeder 

c) Welding Gun 

Welding Gun berfungsi untuk mengerahkan elektroda ke material yang akan di 

las, seperti terdapat pada gambar 2.8 

Gambar 2.8  Weldinggun  
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d) Kabel las dan Kabel kontrol 

Pada mesin las terdapat dua kabel yaitu kabel sekunder atau kabel las dan 

kabel primer. Kabel sekunder ialah kabel yang dipakai untuk keperluan 

mengelas, yang terdiri dari kabel yang terhung dengan tang las dan benda kerja 

serta kabel – kabel kontrol, sedangkan kabel primer ialah kabel yang 

menghubungkan antara sumber tenaga dan mesin las, terdapat pada gambar 2.9 

Gambar 2.9 kabel las Mig 

e) Regulator Gas Pelindung 

Regulator gas pelindung fungsi adalah untuk mengatur pemakain gas. 

Untuk pemakain gas yang lama , terutama gas CO2 diperlukan pemanas ( 

Heater vaporizer ) yang di pasang antara selinder gan regulator. Ini untuk 

mencegah gas pelindung agar tidak membeku yang menyebabkan gangguan 

aliran gas terdapat pada gambar 2.10 

   Gambar 2.10 Regulator Gas Pelindung dan Cilinder 
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f) Nozle Gas Pelindung 

Nozle Gas Pelindung berfungsi untuk mengarahkan jaket gas pelindung 

kepada daerah pengelasan. Nozle yang besar di gunakan untuk pengelasan yang 

memakai arus besar, sedangkan nozle yang kecil digunakan untuk sumber arus 

yang lebih kecil. 

Gambar 2. 11 nozle gas pelindung. 

2.4  Motor Listrik                                                                                                                                                

Motor listrik adalah kumpulan alat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energi gerak atau mekanik, energi mekanik ini biasanya banyak 

diaplikasikan untuk memutar impeller pompa, blower, konveyor , kompresor 

mengangkat bahan – bahan, dan lain – lain, motor listrik seperti terdapat pada 

gambar 2.12. (Ali, 2012)                                 

Gambar 2.12  Motor Listrik 
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2.4.1 Prinsip kerja motor listrik 

Prinsip kerja motor listrik yaitu mengubah tenaga listrik menjadi tenaga energi 

mekanik atau tenaga gerak, perubahan ini disebut elektro magnetik, yaitu 

mengubah tenaga listrik menjadi magnet. Kutub – kutub magnet yang senama akan 

terjadi gaya tolak – menolak , dan yang tidak senama akan terjadi gaya tarik 

menarik , dari itu terjadi gerakan – gerakan jika menempatkan sebuah magnet pada 

sebuah poros yang dapat berputar.  

Namun pada dasarnya prinsip kerja motor listrik semuanya sama,  arus listrik 

pada medan magnet akan memberikan gaya, jika kawat yang membawa arus di 

bengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop medan 

magnet akan memberikan gaya yang berlawan, yang akan menyebabkan tenaga 

putaran, untuk memutar kumparan. Beberapa loop pada dinamo motor , untuk 

memberikan tenaga putaran yang seragam dan medan medan magnet dihasilkan 

dari susunan elektro magnetik yang disubut kumparan medan.(Ali, Umami, Sopian, 

2016) 

2.4.2 Beban motor listrik 

Beban motor listrik ialah mengacu pada tenaga yang diperoleh dari tenaga 

putaran ( torque ) sesuai dengan kecepatan putaran yang digunakan. Beban pada 

umumnya di golongkan menjadi tiga yaitu : 

1. Beban torgue konstan adalah dimana energi keluaran yang dibutuhkan      

bervariasi dengan kecepatan oeperasinya, namun pada tenaga putarannya 

(torgue) tidak bervariasi atau tetap, contoh : konveyor, pompa 

displacement konstan dan lain – lain.  

2. Beban dengan variabel torgue adalah beban dengan torgue bervariasi 

dengan keceptan operasi, contoh pompa sentrifugal dan fan ( torgue 

bervariasi sebagai kuadrat kecepatan ). 

3. Beban dengan energi konstan adalah beban  dengan torgue yang 

dibutuhkan berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan contoh : 

peralatan – peralatan mesin. 
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2.4.3 Jenis – Jenis Motor listrik  

Pada umumnya jenis motor listrik di bagi menjadi 2 yaitu : motor listrik DC 

dan motor listrik AC, dari kedua jenis motor listrik ini di klasifikasikan lagi menjadi 

beberapa golongan sebagai berikut : 

2.4.3.1 Motor AC ( Motor Arus Bolak – Balik )  

Motor AC, yaitu motor yang bekerja menggunakan tegangan arus AC (Alternating  

Current) dan memiliki dua bagian yaitu :  

1. Stator yaitu bagian yang diam dari motor, yaitu berupa kumparan 

yang berfungsi sebagai penerima tegangan dan dari tegangan tersebut        .      

akan menghasilkan arus yang menimbulkan magnet yang berputar. 

2. Rotor yaitu bagian yang bergerak dari motor,sebagi pengonduksi medan 

magnet yang nantinya akan menyebabkan rotor berputar.(Riyadi, 

Abdulrehiem 

1. Jenis – jenis motor AC. 

a) Motor AC Sinkron, motor AC jenis ini bekerja pada kecepatan konstan  

pada sistim frekuensi tertentu, dan motor ini memerlukan arus DC, untuk 

membengkitkan daya dan mempunyai torque awal yang rendah, dan ini cocok 

digunakan untuk alat yang memiliki beban awalnya rendah , seperti kompesor 

udara dan generator motor, seperti terdapat pada gambar 2.14 

Gambar 2.14 motor AC  Sinkron 

b) Motor AC Induksi, motor ini paling banyak digunakan karna rancangannya 

sederhana, murah dan mudah didapat dan bisa langsung disambungkan 

kesumber daya AC, seperti terdapat pada gambar 2.15 
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Gambar 2.15 Jenis motor AC Induksi 

2. Jenis – jenis motor AC Induksi  

a)  Motor Induksi satu Fase , yaitu motor yang memiliki satu gulungan stator 

beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor kandang 

tupai dan memerlukan alat untuk menghidupkan motornya, jenis motor ini 

paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti : fan angin, 

mesin cuci, dan pengering pakaian. 

b) Motor induksi tiga fase, medan magnet yang berputar disebabkan oleh 

pasokan tiga fase yang seimbang, motor ini memiliki kemampuan daya yang 

tinggi, memiliki kandang tupai atau gulungan rotor ( walaupun 90% 

memiliki rotor kandang tupai ) namum mempunyai penyalaan sendiri. 

 

2.4.3.2 Motor DC 

Motor DC adalah motor listrik yang sistem kerjanya menggunkan arus DC 

(Motor Arus  Searah ), motor DC, penggugunaannya khusus , yaitu diperlukan 

torgue yang tinggi atau percepatannya tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. 

1. Komponen Motor DC. 

a) Kutub medan magnet. 

Kutub medan magnet digambarkan interaksi antara dua kutub magnet akan 

menyebabkan perputaran pada motor DC, Yaitu kutub utara dan kutup selatan. 

Garis megnetik membesar melintasi bukaan diantara kutub – kutub dari utara 

keselatan, untuk motor yang lebuh besar terdapat satu atau lebih elektromagnet, 

elektromagnet ini berfungsi untuk menerima listrik dari sumber daya dari luar 

sabagai penyedia struktur medan. 

b) Kumparan motor 
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Arus yang masuk menuju kumparan motor, maka arus ini menjadi magnet, 

kemudian kumparan yang berbentuk selinder, dihubungkan ke poros penggerak 

untuk menggerakan beban. Untuk motor DC yang kecil kumparan motor 

berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub – kutub, sampai kutub 

– kutub berganti lokasi, saat itu terjadi arus akan berbalik untuk mengubah kutub 

– kutub utara dan selatan kumparan motor DC. 

c) Commutator Motor  

Commutator Motor digunakan untuk membalikan arah arus listrik dalam 

kumparan motor DC, dan juga akan membantu dalam tranmisi arus antara 

kumparan motor DC dan sumber daya. 

2. Kelebihan motor DC. 

Kelebihan utama iyalah dalam pengendalian kecepatan motor DC tidak 

mempengaruhi kualitas pasokan daya. 

a) Dapat dikendalikan dengan mengatur tegangan motor, semakin ditingkatkan 

tegengan kumparan motor, maka kecepatan akan meningkat 

b) Menurunkan arus medan akan akan meningkatkan kecepatan 

c) Motor DC tersedia dalam banyak ukuran, namun dalam kegunaannya 

dibatasi, seperti digunakan dengan kecepatan rendah , daya rendah, daya 

sedang, seperti peralatan mesin dan rolling mills. Sebab sering terjadi 

masalah dengan perubahan arah arus listrik mekanis pada ukuran yang lebih 

besar. 

d) Dibatasi hanya untuk penggunaan di area yang bersih dan tidak berbahaya 

dan tidak berbahaya sebab resiko percikan api pada sikatnya. 

3. Jenis – Jenis Motor DC. 

a) Motor DC sumber daya terpisah, ( Separately Exited DC Motor ) sumber 

arus listrik  ini untuk kumparan medan ( field Winding ) terpisah dengan 

sumber arus listrik untuk kumparan angker, karna ada tambahan dan 

kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik jenis motor 

listrik ini lebih mahal sehingga jarang digunakan, umumnya hanya 
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digunakan untuk laboratorium untuk penelitian dan peralatan – peralatan 

khusus. 

b) Motor DC sumber daya sendiri, ( Self Exited DC Motor ) sumber arus listrik 

jenis ini, kumparan medan ( Field Winding ) dihubungkan secara seri , 

pararel ataupun kombinasi seri – pararel dengan kumparan angker. 

(Kendaraan, 2016) 

2.5 Gearbox 

Gearbox atau tranmisi adalah suatu komponen utama motor yang disebut 

sebagai sistem pemindahan tenaga, sedangkan tranmisi untuk memindah atau 

mengubah tenaga dari motor yang berputar yang digunakan untuk memutar spindel 

mesin ataupun melakukan gerakan feeding, tranmisi juga berfungsi untuk mengatur 

kecepatan gerak dan torsi juga bisa membalikan putaran, sehingga dapat bergerak 

maju dan mundur,tranmisi atau gearbox mempunyai beberapa fungsi 

diantaranya:(Ikhsan, Mawardi, Jannifar, 2018) 

a) Mengubah momen puntir yang akan diteruskan ke spindel mesin. 

b) Menyediakan rasio gigi yang sesuai dengan beban mesin 

c) Menghasilkan putaran mesin tanpa selip. 

2.5.1  Prinsip kerja gearbox 

Prinsip kerja gearbox ialah putaran dari motor diteruskan ke input shaft (poros 

input) melalui hubungan anatar kupling, kemudian putaran diteruskan ke main shaft 

( poros utama ), torsi atau moment yang ada di main shaft kemudian diteruskan ke 

spindel mesin, karna adanya perbedaan rasio dan bentuk gigi – gigi, rpm atau 

putaran spindel yang dikeluarkan akan berbeda, tergantung dari rpm yang 

dibutuhkan. 

2.5.2 Komponen  Gearbox. 

a) Input shaft (poros input) adalah adalah komponen yang menerima moment 

output dari unit kopling, poros input jugak berfungsi untuk meneruskan 

putaran dari clutch kopling ke main shaft ( poros utama ), sehingga 

kemudian putaran bisa diteruskan ke gear – gear.Input shaft juga digunakan 
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sebagai poros dudukan bearing dan piston ring, selain itu jugu sebagai 

saluran oli yang melumasi bagian dari input shaft. 

b) Gear shift housing ( rumah lever pemindah rpm ), adalah housing dari lever 

pemindah gigi yang berfungsi mengatur ketepatan pemindahan gigi, setelah 

gigi dipindahkan maka lever akan terkunci sehingga lever tidak dapat 

berpindah sendiri pada saat spindel sedang berputar. 

c) Main shaft (poros utama) ialah berfungsi sebagai tempat dudukan gear, 

sincromest, bering dan komponen – komponen lainnya, dan juga berfungsi 

sebagai poros penerus putaran dari input shaft sehingga putaran dapat 

diteruskan ke spindel, selain itu juga berfungsi sebagai saluran tempat aliran 

oli. 

d) Planetary gear section ( unnit gigi planetari ) adalah alat untuk mengubah 

rpm di suatu range tertentu  dimana rpm dapat diubah sesuai dengan 

kebuutuhan, proses pengerjaan dan juga dapat mengubah arah putaran 

spindel. 

e) Oil pump assy (pompa oli) berfungsi untuk memompa dan memindahkan 

oli dai tranmisi case (rumah tranmisi) menuju kesisiste untuk melumaskan 

komponen – komponen yang ada di dalam tranmisi secara keseluruhan. 

f) Clutch housing ialah rumah dari clutch kopling yang digunakan sebagai 

pelindng clutch kopling, dan juga sebagai tempat dudukan dari pada oli 

pump dan input shaft. 

g) Tranmisi gear (roda tranmisi gigi) berfungsi untuk mengubah input dai 

motormenjadi output gaya torsi yang meningkatkan tranmisi sesuai dengan 

kebutuan mesin. 

h) Bearing, berfungsi untuk menjaga agar tetap konstan kerenggangan dari 

shaft ( poros ), agar pada saat unit mulai beroperasi  komponen yang ada di 

dalam tranmisi tiddak terjadi kejutan, sehingga tranmisi bekerja dengan baik 

atau halus. 

i) Piston ring ( ring penyekat oli ), berfungsi sebagai penyekat agar tidak 

terjadi kebocoran pada sitem pelumasan, dan juga berfungsisebagai 

pengencang input poros, agar input poros tidak regang pada saat unit 

beroperasi. 
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j) Oil fiter ( oil filter ) berfungsi untuk menyaring oli dari kotoran, oli harus 

disaring supaya komponen tranmisi tidak aus, yang disebabkan terjadinya 

gesekan anatar komponen yang dapat menimbulkan gram – gram, maka dari 

itu oli harus disaring dulu, agar unit tranmisi tetap baik. 

k) Oil pipa ( pipa oli ) ialah tipe oli batang, yang berfungsi sebagai saluran oli 

untuk menyalurkan oli dari tranmisi case ke planetary gear section untuk 

pelumasan terhadap unit planetary. (Dr.ing mohamad yamin, 1967) 

 

 

 

 

 

 


