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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian,Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan acuan peneliti untuk mempermudah dalam 

melakukan penelitian,baik berupa skripsi atau jurnal merupakan refrensi dalam 

menambah bahan kajian penelitian. Berikut adalah penelitian sebagai bahan tinjauan: 

Pertama, penelitian berbentuk jurnal yang di lakukan oleh Eko Budiyanto, dkk. 

Universitas Brawijaya, 2016. “Hardening Baja AISI 1045 Menggunakan Gel Aloe Vera 

Sebagai Media Pendingin”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan perpaduan 

eksperimental semu dan eksperimental nyata. Penelitian ini memiliki kesimpulan 

bahwa nilai cooling rate pada media Aloe Vera Cooler menawarkan opsi alternatif 

untuk menggantikan oli sebagai media pendingin untuk quenching, karena Aloe Vera 

Gel memiliki kadar air 95,51% dengan kepadatan 9146 kg / m3, tetapi viskositas 58,0 

cp. Perhatikan kadar air, kepadatan dan viskositas, Selain itu bahwa kelebihan aloe 

vera lebih ramah lingkungan di bandingkan dengan oli. 

Kedua, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Hendi Saputra, dkk. 

Universitas Lambung Mangkurat, 2014. “Analisis Pengaruh Media Pendingin 

Terhadap Kekuatan Tarik Baja ST37 Pasca Pengelasan Menggunakan Las Listrik”. 

Penelitian ini menggunakan metode pengelasan dan diikuti pendinginan dengan 

kecepatan tertentu. Kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa semua benda las yang 

didinginkan diperiksa nilai kekuatan tariknya untuk setiap media pendingin, memiliki 

kekuatan tarik yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari 3 media pendingin media yang 

baik adalah minyak bekas yang terlihat dari kuat tarik rata-rata sebesar 53.415 kg / 

mm². Media pendingin yang menghasilkan kuat tarik paling rendah adalah media air 

kelapa dengan uji tarik rata-rata 49,764 kg/mm2. 

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Roymons Jimmy Dimu, 

dkk. universitas Brawijaya Malang. 2014, “Optimasi Hardening Baja Karbon Sedang 
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dengan Fluida Getah Pohon Pisang Menggunakan Metode Taguchi”. Penelitian ini 

menggunakan metode SEMEDX. diperoleh melalui faktor material, temperatur 

pemanasan, waktu penahanan, dan media pendinginan. Hasil dari penelitian pada 

Analisis metode Taguchi dengan karakteristik kualitas besar yang lebih baik untuk 

respon terhadap kombinasi hasil uji kekerasan yang optimal yaitu pada material baja 

pegas daun jeep, temperatur 850oC, waktu penahanan 10 menit dan media pendingin 

air, yang paling berpengaruh terhadap kekerasan yang pertama temperatur, kedua 

waktu penahan, ketiga media pendinginan, dan keempat material. 

Keempat, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Muh Anhar. Politeknik 

Negeri Ketapang. 2019, “Pendinginan Pengelasan dengan Metode SMAW pada 

Kekerasan Baja Karbon ST37 dengan Media Serbuk Semen Abu-Abu pada Beban 

Rockwell 100 kgf”. Hasil dari penelitian Semen abu-abu memiliki nilai kekerasan yang 

lebih rendah dari pada udara, sedangkan HAZ pada semen abu-abu memiliki nilai 

kekerasan 43,45 HRB while the value on air 46.4 HRB. 

2.2 Las Listrik 

Secara sederhana dapat diartikan bahwa Saat pengelasan, dua logam terikat 

bersama sampai logam direkristalisasi, terlepas dari apakah bahan tambahan digunakan 

atau tidak, dan energi panas digunakan untuk mencairkan bahan yang akan dilas. 

Konsep pengelasan adalah cara menggabungkan benda padat dengan cara 

meleburnya dengan pemanasan. [4] Menurut definisi Standar Industri Jerman (DIN), 

pengelasan adalah sambungan metalurgi pada sambungan logam atau paduan logam 

yang dilakukan dalam keadaan cair atau cair. 

Pengelasan adalah penyambungan setempat dari beberapa batang logam dengan 

menggunakan energi panas. Paling tidak saat ini terdapat sekitar 40 jenis pengelasan.  

Dari seluruh jenis pengelasan tersebut hanya dua jenis yang paling populer di 

Indonesia yaitu pengelasan dengan menggunakan busur nyala listrik (Shielded metal 

arc welding/ SMAW) dan las karbit (Oxy acetylene welding/OAW).  
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Pengelasan busur adalah proses penyambungan logam yang menggunakan energi 

listrik sebagai sumber panas. Pengelasan busur adalah jenis pengelasan listrik di mana 

sumber pemanas atau leleh material yang akan disambung atau dilas berasal dari nyala 

api listrik..[5] 

Pengelasan yang dilindungi gas (SMAW) juga sering disebut sebagai pengelasan 

batang. Ini karena elektrodanya lengket. Metode pengelasan ini adalah salah satu 

metode pengelasan yang paling umum dan banyak digunakan. 

Electric arc adalah aliran elektron kontinu yang mengalir melalui medium pendek 

antara dua elektroda (+ dan -). Ini diketahui dari pembangkitan energi panas, dan 

radiasi udara atau gas antara elektroda terionisasi oleh elektron yang dipancarkan oleh 

katoda. Dua faktor yang mempengaruhi emisi elektron: suhu dan kekuatan medan 

listrik. Untuk membuat busur, kedua elektroda dihubungkan secara singkat satu sama 

lain dengan menyentuhnya terlebih dahulu (awal busur), dan pemanasan terjadi pada 

titik kontak (kenaikan suhu), yang mendorong busur. Beberapa keunggulan SMAW: 

1) Peralatan yang digunakan sederhana, murah dan mudah dipindahkan 

2) Elektroda memiliki fluks 

3) Sensitivitas terhadap gangguan pengelasan berupa angin cukup baik 

4) Dapat digunakan untuk posisi pengelasan yang berbeda.[6] 
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Gambar 2.1 perlrngkapan Las Listrik 

2.2.1 Mesin las arus bolak balik (AC) 

Mesin tersebut membutuhkan arus bolak-balik atau arus bolak-balik yang 

dibangkitkan oleh pembangkit listrik, listrik PLN ataupun alternator yang dapat 

digunakan sebagai sumber tenaga dalam proses pengelasan. Tegangan listrik yang 

dihasilkan pembangkit tidak sesuai dengan tegangan yang digunakan untuk 

pengelasan. 

Bisa terjadi tegangannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga besarnya 

Tegangan harus diatur terlebih dahulu dengan menaikkan atau menurunkan tegangan. 

Alat yang digunakan untuk menambah atau mengurangi tegangan ini disebut 

transformator atau transformator. Sebagian besar trafo yang digunakan pada peralatan 

pengelasan adalah trafo step-down, yaitu trafo yang mereduksi tegangan. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber listrik, baik listrik PLN maupun daya 

dari sumber lain, mempunyai tegangan yang cukup tinggi, padahal tegangan yang perlu 

dilas tukang las hanya 55 volt sampai 85 volt. 

Trafo yang digunakan pada mesin las memiliki daya yang cukup besar. Peleburan 

beberapa logam dasar dan elektroda membutuhkan banyak energi karena tegangan di 

bagian tersebut terminal kumparan sekunder hanya kecil, maka untuk menghasilkan 

daya yang besar perlu arus besar. Arus yang digunakan untuk peralatan las sekitar 10 
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ampere sampai 500 ampere.Besarnya arus listrik dapat diatur sesuai dengan keperluan 

las. Untuk keperluan daya besar diperlukan arus yang lebih besar pula, dan sebaliknya.  

 

Gambar 2.2 Mesin Las Arus Bolak balik (Mesin Las AC) 

2.2.2 Mesin las arus Searah (mesin las DC) 

Arus listrik yang digunakan untuk menjaga api busur adalah arus searah. Arus 

searah ini berasal dari motor yang berupa dinamo motor listrik. Dinamo dapat 

digerakkan oleh motor listrik, mesin bensin, mesin diesel, atau penggerak lain. Mesin 

arus yang menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya terlebih dahulu 

membutuhkan alat yang berfungsi sebagai penyearah arus. Penyearah atau penyearah 

digunakan untuk mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC). Arus 

bolak-balik diubah menjadi arus searah selama pengelasan dan memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain: 

1) Nyala busur listrik yang dihasilkan lebih stabil. 

2) Setiap jenis elektroda dapat digunakan pada mesin las DC. 

3) Tingkat kebisingan lebih rendah. 

4) Mesin las lebih fleksibel, karena dapat diubah ke arus bolak-balik atau 

arus searah. 

Ada dua jenis mesin las DC: mesin las stasioner dan mesin las portabel. Mesin 

las stasioner biasanya digunakan di lokasi atau bengkel yang memiliki catu daya 

permanen, mis. B. Listrik PLN. Mesin las portable dengan bentuk yang relatif kecil 

biasanya digunakan untuk proses pengelasan di tempat-tempat yang tidak terjangkau 
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listrik. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengoperasikan mesin las adalah 

penggunaan sesuai prosedur yang dikeluarkan oleh produsen mesin dan perawatannya 

sesuai rekomendasi. Salah satu jenis kerusakan yang umum pada peralatan las adalah 

mesin yang tidak menghasilkan tenaga listrik atau nyala busur listrik lemah 

 

2.2.3 Mesin las ganda ( Mesin AC-DC) 

Tukang las ini dapat melakukan pengelasan DC dan pengelasan AC. Tukang las 

ganda memiliki trafo satu fase dan perata dalam satu unit mesin. Output AC diambil 

dari koneksi belitan sekunder transformator melalui pengatur arus. Arus searah diambil 

dari keluaran streamer. 

Pengaturan keluaran arus bolak-balik atau arus searah dapat dilakukan dengan 

mudah, yaitu hanya dengan memutar alat pengatur arus dari mesin las. Mesin las AC-

DC lebih fleksibel karena memiliki semua fungsi yang dimiliki masing-masing mesin 

las DC atau mesin las AC. Mesin las jenis ini sering digunakan untuk bengkel-bengkel 

yang mempunyai jenis-jenis pekerjaan yang bermacam-macam, sehingga tidak perlu 

mengganti-ganti las untuk pengelasan berbeda. 

Gambar 2. 3 Mesin Las Arus Searah (DC) 
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Gambar 2.4 Mesin Las Ganda (AC-DC) 

2.3 Arus Pengelasan 

Arus pengelasan merupakan besarnya aliran atau arus listrik yang keluar dari 

alat las. Besar kecilnya arus pengelasan dapat disesuaikan dengan alat-alat yang 

tersedia pada mesin las tersebut. Arus pengelasan harus disesuaikan dengan jenis 

material dan diameter elektroda yang digunakan dalam pengelasan. Penggunaan arus 

yang terlalu kecil akan mengakibatkan penetrasi atau penetrasi las yang buruk, 

sedangkan arus yang terlalu banyak akan mengakibatkan terbentuknya lasan yang 

terlalu lebar dan distorsi lasan..[7] 

Tabel 2.1 Hubungan Diameter Elektroda dengan Arus Listrik 

Diameter Elektroda (mm) Arus (Ampere) 

2,5 60-90 

2,6 60-90 

3,2 80-130 

4,0 150-190 

5,0 180-250 

 

Tabel 2.3 di atas menunjukan bahwa semakin besar ukuran diameter elektroda 

yang akan di gunakan maka arus yang di gunakan juga harus semakin besar pula 
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untuk mengimbangi nyala api akibat arus listrik dan titik leleh dari elektrroda yang 

akan di gunakan. 

2.4 Elektroda 

Pengelasan busur membutuhkan kawat las (elektroda) yang terdiri dari inti logam 

yang dilapisi dengan lapisan campuran kimia. Elektroda tidak hanya berfungsi sebagai 

generator, tetapi juga sebagai material tambahan. 

Elektroda terdiri dari dua jenis bagian yaitu bagian yang bersalut (fluks) dan tidak 

bersalut yang merupakan pangkal untuk menjepitkan tang las. Fungsi fluks atau lapisan 

elektroda dalam las adalah untuk melindungi logam cair dari lingkungan udara 

menghasilkan gas pelindung, menstabilkan busur, sumber unsur paduan.[8] 

Pada dasarnya, kawat elektroda berbeda dari logam yang akan dilas dengan 

elektroda untuk baja ringan, baja karbon, baja paduan, besi tuang dan logam non-besi. 

Bahan elektroda harus memiliki sifat yang sama dengan logamnya. Pemilihan 

elektroda saat pengelasan baja karbon menengah dan baja karbon tinggi harus 

dipertimbangkan jika kekuatan las harus sesuai dengan kekuatan material.. 

Klasifikasi elektroda diatur sesuai dengan standar sistem AWS (American 

Welding Society) dan ASTM (American Society Testing Materials). 

RD-260 adalah kawat las type "titania" tinggi yang hanya dimaksudkan untuk 

pengelasan vertical tegak lurus (ke bawah). Kawat las ini memiliki penetrasi yang 

dangkal dan tidak terdapat slag incluslsion(kemasukkan terak). Kawat las ini dapat 

digunakan dengan mudah dan percikannya sedikit. Alur-alur lasnya bagus.[9] 

Pemakaian elektroda RD260 dapat digunakan untuk mengelas pelat pada bagian 

luar kendaraan-keudaraan, alat-aiat peniup, mesin-inesin pengolair tanah. pipa-pipa, 

konstruksi baja yarrg ringan untuk pengelasan lapisan yang terakhir (sebagai lapisan 

penutup) ada konstruksi-konstruksi pelat baja dan konstruksi-kontruksi berat. 
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Gambar 2.5 Elektroda RD260 

2.5 Baja Logam 

Baja adalah logam paduan antara besi (Fe) dan karbon (C), dimana besi sebagai 

unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja 

berkisar antara 0,1% hingga 1,7% sesuai tingkatannya. Dalam proses pembuatan baja 

akan terdapat unsur-unsur lain selain karbon yang akan tertinggal di dalam baja seperti 

mangan (Mn), silikon (Si), kromium (Cr), vanadium (V), dan unsur lainnya. 

Berdasarkan komposisi dalam prakteknya baja terdiri dari beberapa macam yaitu: 

Baja Karbon ( Carbon Steel ), dan Baja Paduan ( Alloy Steel ). Untuk baja karbon 

terdapat persentase karbon untuk memenuhi klasifikasinya: 

1) Baja Karbon Rendah (Low Carbon Steel) mengandung karbon antara 0,10 s/d 

0,30 %. Baja karbon ini dalam perdagangan dibuat dalam plat baja, baja strip 

dan baja batangan atau profil. 

2) Baja Karbon Menengah (Medium Carbon Steel) mengandung karbon antara 

0,30% - 0,60% C. Baja karbon menengah ini banyak digunakan untuk 

keperluan alatalat perkakas bagian mesin juga dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan seperti untuk keperluan industri kendaraan, roda gigi, pegas dan 

sebagainya. 
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3) Baja Karbon Tinggi (High Carbon Steel) mengandung kadar karbon antara 

0,60% - 1,7% C. Baja ini mempunyai tegangan tarik paling tinggi dan banyak 

digunakan untuk material tools. Salah satu kegunaan baja ini adalah dalam 

pembuatan kawat dan kabel baja. Karena besarnya jumlah karbon pada baja, 

maka baja karbon ini banyak digunakan dalam pembuatan pegas, perkakas 

perkakas seperti palu dan gergaji atau pahat potong.. 

2.5.1 Sifat Mekanik Baja 

Sifat mekanik suatu bahan adalah kemampuan bahan untuk menahan beban-

beban yang dikenakan padanya.[10] Beban-beban tersebut dapat berupa beban tarik, 

tekan, bengkok, geser, puntir, atau beban kombinasi. Sifat-sifat mekanik yang 

terpenting antara lain :  

1) Kekuatan (strength) menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan 

tanpa menyebabkan bahan tersebut menjadi patah. Kekuatan ini ada beberapa 

macam, dan ini tergantung pada beban yang bekerja antara lain dapat dilihat 

dari kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan puntir, dan 

kekuatan bengkok. 

2) Kekerasan (hardness) dapat didefenisikan sebagai kemampuan material 

menahan goresan, abrasi (lecet), dan penetrasi. Sifat ini erat kaitannya dengan 

jenis keausan (wear resistance). Dimana kekerasan ini juga mempunyai korelasi 

dengan kekuatan. 

3) Kekenyalan (elasticity) menyatakan kemampuan bahan untuk menerima 

tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen 

setelah tegangan dihilangkan. Kekenyalan juga menyatakan seberapa banyak 

perubahan bentuk yang permanen mulai terjadi, dengan kata lain kekenyalan 

menyatakan kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula 

setelah menerima beban yang menimbulkan deformasi. 

4) Kekakuan (stiffness) menyatakan kemampuan bahan untuk menerima 

tegangan/beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk (deformasi) 
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atau defleksi. Dalam beberapa hal kekakuan ini lebih penting daripada 

kekuatan. 

5) Plastisitas (plasticity) menyatakan kemampuan bahan untuk mengalami 

sejumlah deformasi plastis yang permanen tanpa mengakibatkan terjadinya 

kerusakan. Sifat ini sangat diperlukan bagi bahan yang akan diproses dengan 

berbagai proses pembentukan seperti, forging, rolling, extruding dan 

sebagainya. Sifat ini sering juga disebut sebagai keuletan/kekenyalan 

(ductility). 

6) Ketangguhan (toughness) menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap 

sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Juga dapat 

dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk 

mematahkan suatu benda kerja,pada suatu kondisi tertentu. Sifat ini 

dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga sifat ini sulit untuk diukur. 

7) Kelelahan (fatigue) merupakan kecenderungan dari logam untuk patah apabila 

menerima tegangan berulang-ulang (cyclic stress) yang besarnya masih jauh 

dibawah batas kekuatan elastisitasnya. Sebagian besar dari kerusakan yang 

terjadi pada komponen mesin disebabkan oleh kelelahan. Karenanya kelelahan 

merupakan sifat yang sangat penting tetapi sifat ini juga sulit diukur karena 

sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. 

8) Keretakan (creep) merupakan kecenderungan suatu logam mengalami 

deformasi plastis yang besarnya merupakan fungsi waktu, pada saat bahan 

tersebut menerima beban yang besarnya relatif tetap. 

2.5.2 Baja Karbon Rendah ST 37 

Baja karbon rendah (St 37) merupakan bukan baja yang keras karena kadar 

karbonnya sedikit. Baja ini disebut denga baja ringan (mild steel) atau baja perkakas 

yang mengandung karbon kurang dari 0,3%. Setiap satu ton baja karbon rendah 

mengandung 10 – 30 kg karbon. Baja karbon rendah bersifat kuat, mudah dan dapat 

bekerja dalam kondisi kerja panas atau dingin. Arti St sendiri merupakan singkatan dari 

steel (baja). Sedangkan angka 37 menunjukkan batas minimum kuat tarik 37 km/mm2 
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. Selain itu, Adapun untuk penggunaannya, baja ini dapat dijadikan mur, baut, ulir 

sekrup dan lain – lain. 

 

              Gambar 2.6 Baja ST 37 

Unsur-unsur yang terkandung dalam baja akanmempengaruhi sifat mekanik 

dan fisik baja yang bersangkutan. Nilai baja umumnya ditentukan berdasarkan 

kandungan unsur karbon dalam bahan baja. Tabel berikut menunjukkan data komposisi 

kimia dari unsur-unsur yang ada dalam sampel bahan. Berdasarkan kandungan karbon 

dari material tersebut, dapat disimpulkan material yang digunakan tergolong baja 

karbon rendah dengan kandungan karbon 0,12%. Tabel berikut menunjukkan unsur 

kimia baja ST37 dalam material.[11] 

2.6 Pendinginan 

Dalam proses pendingin media pendingin yang sering digunakan sebagai 

pendingin yaitu air, air garam, oli dan udara. Semakin cepat logam didinginkan maka 

akan semakin keras sifat logam itu, karbon yang dihasilkan dari pendinginan cepat 

lebih banyak dari pendingian lambat. Dengan alasan media pendingin tersebut 

digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk memperoleh hasil yang diharapkan.[3] 

Faktor - faktor yang mempengaruhi laju pendinginan media pendingin: 
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1) Densitas Semakin tinggi densitas suatu media pendingin, maka semakin cepat 

proses pendinginan oleh media pendingin tersebut.  

2) Viskositas adalah sebuah ukuran penolakan sebuah fluid terhadap perubahan 

bentuk di bawah tekanan shear, Semakin tinggi viskositas suatu media 

pendingin, maka laju pendinginan semakin lambat, Air memiliki viskositas 

rendah, sedangkan minyak sayur memiliki viskositas tinggi.[12]  

Tabel 2.2 Tabel Densitas dan Viscositas 

Lidah Buaya Densitas 914.6 kg/m3 

Viscositas 58.0 cp 

Oli Densitas  885.7 kg/m3 

Viscositas 140 cp 

Air Densitas  998 kg/m3 

Viscositas 1 cp 

Oli memiliki nilai viskositas atau kekentalan yang tertinggi dibandingkan dengan 

media pendingin lainnya dan massa jenis yang rendah sehingga laju pendinginannya 

lambat. Angka di belakang huruf SAE inilah yang menunjukkan tingkat kekentalannya 

(viskositas). Contohnya, kode SAE 10 menunjukkan oli tersebut mempunyai tingkat 

kekentalan 10 menurut standar SAE. Semakin tinggi angkanya, semakin kental 

pelumas tersebut Kemampuan suatu jenis media dalam mendinginkan spesimen bisa 

berbeda-beda, perbedaan kemampuan media pendingin di sebabkan oleh temperatur, 

kekentalan, kadar larutan dan bahan dasar media pendingin.  Pelumas adalah  minyak 

yang mempunyai sifat untuk selalu melekat dan menyebar pada permukaan-permukaan 

yang bergeser, sehingga membuat pengausan dan  kenaikan suhu kecil sekali. Selama 

proses pemanasan dan pendinginan tersebut, akan terjadi beberapa perubahan ukuran 

butiran dan struktur mikro. Karena semakin tinggi temperatur austenisasi diberikan 

pada material yang sama ukuran butir akan semakin besar. Dan dengan harga laju 

pendinginan yang bervariasi material yang sama akan mempunyai struktur mikro yang 
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berbeda, dapat berupa fineferritpearlit, medium ferrit-pearlit, coarseferrit-pearlit, bainit 

atupun martensit. 

 

Gambar 2.7 Diagram Perlakuan Pendinginan 

2.7 Uji Tarik 

Uji tarik adalah pemberian gaya atau tegangan tarik kepada material denganmaksud 

untuk mengetahui atau mendeteksi kekuatan dari suatu material. Tegangan tarik yang 

digunakan adalah tegangan aktual eksternal atau perpanjangan sumbu benda uji. Uji 

tarik dilakuan dengan cara penarikan uji dengan gaya tarik secara terusmenerus, 

sehingga bahan (perpajangannya) terus menerus meningkat dan teratur sampai putus, 

dengan tujuan menentukan nilai tarik. Untuk menentukan kuat tarik suatu material di 

bawah beban tarik, garis gaya harus sesuai dengan sumbu material sehingga beban 

hanya terjadi pada beban tarik. Namun, ketika gaya tarik sudut bertepatan, gaya tekuk 

terjadi. 

Hasil uji tarik tersebut mencatat fenomena hubungan antara tegangan-regangan 

yang terjadi selama proses uji tarik dilakukan. Mesin uji tarik seringdiperlukan dalam 

kegiatan engineering untuk mengetahui sifat-sifat mekanik suatu material. Mesin uji 

tarik terdiri dari beberapa bagian pendukung utama, diantaranya :kerangka, 
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mekanikme pencekam spesimen, sistem penarik dan mekanikme, sertasistem 

pengukur. 

Uji tarik sebagian besar dilakukan untuk melengkapi informasi desain dasar untuk 

kekuatan material dan sebagai data pendukung untuk spesifikasi material. Selama uji 

tarik, sampel dikenakan beban tarik aksial yang meningkat sementara panjang sampel 

diamati pada waktu yang sama..[14] 

Kuat tarik atau kuat tarik maksimum (tensile strength) adalah nilai yang paling 

sering dituliskan sebagai hasil uji tarik. Nyatanya, bagaimanapun, nilai ini kurang 

fundamental dalam hal kekuatan material. Untuk logam ulet, kekuatan tarik harus 

terkait dengan beban maksimum yang dapat ditahan logam untuk beban aksial dalam 

keadaan yang sangat terbatas. Untuk beban yang lebih kompleks, hubungan antara 

nilai-nilai ini dan kekuatan logam tidak banyak berguna. Tren yang umum adalah 

untuk mendukung struktur statis yang terbuat dari logam ulet pada titik lelehnya. 

Akan tetapi, karena jauh lebih praktis menggunakan kekuatan tarik untuk 

menentukan kekuatan suatu material, metode ini lebih banyak digunakan. 

 

Gambar 2.8 Pengujian Tarik 
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2.8 Tanaman Lidah Buaya 

(Aloe vera; Latin: AloebarbadensisMilleer) atau sering di sebut dengan 

tanaman lidah buaya merupakan semak tahunan. Semak tahunan ini tumbuh tegak, 

tinggi 30-50 cm. Batangnya bulat, warna putih, tidak berkayu. Daunnya panjang 30-50 

cm, lebar 3-5 cm, berdaging tebal, bergetah kuning, hijau. Bunga majemuk, bentuk 

malai di ujung batang, daun pelindung panjang 8-15 mm, benang sari enam, putik 

menyembul keluar atau melekat pada pangkal kepala sari, tangkai putik bentuk benang, 

kepala putik kecil, ujung tajuk melebar berwarna jingga atau merah. Buahnya kotak, 

panjang 14- 22 cm, berkatub, warna hijau keputih-putihan. Bijinya kecil berwarna 

hitam. Akarnya serabut berwarna kuning (Hutapea, 2000) 

                    

Gambar 2.9 Tanaman Lidah Buaya 

Tanaman lidah buaya (Aloe vera L.) dikembangbiakkan dengan anakan yang 

tumbuh di sekeliling tanaman induk. Tanaman ini mudah sekali tumbuh terutama di 

dataran rendah dan di tanah yang kurang air. Umumnya tanaman ini tumbuh liar di 

gurun-gurun namun sekarang banyak ditanam di pekaranganpekarangan sebagai 

tanaman hias.[15] 
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2.8.1 Kandungan zat kimia dan mineral Pada tanaman lidah buaya 

Kandungan zat kima  dan mineral yang terdapat pada tanaman lidah buaya 

antara lain: kalsium (Ca), magnesium (Mg), potasium (K), sodium (Na), besi (Fe), zinc 

(Zn), dan kromium (Cr). Kandungan mineral tersebut dapat berfungsi sebagai 

pembentuk karbon untuk penguat suatu baja dalam proses hardening atau pendinginan 

logam karena semakin tinggi kandungan mineral yang terdapat dari suatu media akan 

mempengaruhi suatu susunan atom dalam logam.   

2.8.2 Gel tanaman Lidah Buaya 

1. Gel (bagian berlendir yang diperoleh dengan menyayat bagian dalam daun 

setelah dikeluarkan), bersifat mendinginkan sehingga cocok sebagai bahan 

pendngin. ditambah lagi gel lidah buaya memiliki kandungan air yang 

banyak. 

2. Gel lidah buaya tersusun oleh 96 persen air dan 4 persen padatan serat yang 

mana serat dalam gel lidah buaya ini mengandung senyawa selulosa dan 

senyawa turunan selulosa yang mana selulosa telah digunakan sebagai 

formulasi pasta gigi,kertas,cat rambut,dan tekstil. bahkan Sato et al. (1988) 

telah mengembangkan senyawaan selulosa yang dapat menghasilkan 

aktivitas redoks spesifik dengan memodifikasi senyawa tersebut 

sedemikian rupa sehingga memiliki gugus yang bermuatan. Dalam 

perkembangan di bidang kimia analitik, utamanya pada bidang sensor, 

senyawaan selulosa dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan 

untuk pembuatan elektroda selektif ion atau ion selective electrode (ISE). 

Saat ini, selulosa asetat telah banyak digunakan sebagai bahan pembuat 

membran elektroda selektif ion. Dalam hal ini, selulosa asetat bertindak 

sebagai matriks (material pendukung) dalam fabrikasi sensor kimia untuk 

mendeteksi suatu molekul. 

 


