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INTISARI 

 

Pengelasan (Welding) adalah salah satu teknik penyambungan logam 

dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau 

tanpa logam tambahan dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Salah satu 

jenis las yang sering digunakan adalah pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc 

Welding). Pada pengelasan SMAW elektroda memiliki peranan penting sebagai 

bahan penyambung antara dua logam yang akan dilas dan elektroda ini terdiri dari 

banyak ukuran, jenis dan dijual dalam berbagai merek. Agar mendapatkan hasil 

pengelasan yang baik maka elektroda yang digunakakan harus disesuaikan dengan 

bahan yang akan dilas serta pemilihan parameter-parameter pengelasan yang tepat 

juga akan meningkatkan kualitas dari hasil pengelasan tersebut. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis terhadap pengujian 

tarik,kekerasan dan struktur mikro dari pengaruh kecepatan pengelasan dan jenis 

elektroda yang digunakan. 

Dalam penelitian ini menggunakan variasi kecepatan 250 mm/s, 300 mm/s 

serta 350 mm/s dan untuk jenis elektroda yang digunakan adalah E7016 dan 

E7018. Hasil penelitian yang didapat dari uji tarik memiliki nilai yang optimum 

pada E7018 dengan 71,52        sedangkan E7016 memiliki nilai 70,88 

       pengambilan nilai dari struktur mikro yaitu dari daerah las dikarenakan 

patah saat uji tarik di daerah las. Untuk pengujian kekerasan memiliki nilai 

kekerasan yang optimum pada E7018 dengan 30,24 VHN sedangkan untuk E7016 

30,44 VHN dengan perbandingan pada uji struktur mikro. 

 

Kata kunci : kecepatan pengelasan, jenis elektroda, las SMAW, S45C, tarik, 

kekerasan, mikro. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1  Latar Belakang 

 

Berdasarkan definisi dari Deutche Indistrie Normen (DIN) las 

adalah ikatan pada metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan 

yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dari definisi tersebut 

dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari 

beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. 

Pengelasan (Welding) adalah salah satu teknik penyambungan 

logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi 

dengan atau tanpa logam tambahan dan menghasilkan sambungan yang 

kontinu. Salah satu jenis las yang sering digunakan adalah pengelasan 

SMAW (Shielded Metal Arc Welding). Pada pengelasan SMAW elektroda 

memiliki peranan penting sebagai bahan penyambung antara dua logam 

yang akan dilas dan elektroda ini terdiri dari banyak ukuran, jenis dan 

dijual dalam berbagai merek. Agar mendapatkan hasil pengelasan yang 

baik maka elektroda yang digunakakan harus disesuaikan dengan bahan 

yang akan dilas serta pemilihan parameter-parameter pengelasan yang 

tepat juga akan meningkatkan kualitas dari hasil pengelasan tersebut. 

 Dalam pengelasan cara ini digunakan kawat elektroda logam yang 

dibungkus dengan fluks. Busur listrik terbentuk diantara logam induk dan 

ujung elektroda, karena panas dari busur ini maka logam induk dan ujung 

elektroda tersebut mencair dan kemudian membeku bersama. 

 Elektroda adalah logam pengisi yang berperan didalam proses 

pengelasan. Elektroda juga ikut menentukan kekuatan dari hasil 

pengelasan, karena itu jenis elektroda harus dipilih sesuai dengan jenis 

material logam induk karena elektroda ini akan mencair dan menyatu 

dengan logam induk. Oleh karena itu pada penelitian ini mengambil judul 

pengaruh kecepatan pengelasan dan jenis elektroda terhadap sifat sifat fisis 

dan mekanis pengelasan SMAW baja S45C. Dan dengan pengelasan ini 
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dapat diaplikasikan pada bidang pertambangan seperti : Jembatan 

timbangan untuk mobil pemuat batubara, bucket excavator, dan 

sebagainya yang memerlukan pengelasan serta penggunaan dalam plat 

sebagai penambahnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

a. Bagaimana pengaruh kecepatan terhadap sifat fisis dan mekanis hasil 

pengelasan SMAW pada plat baja S45C. 

b. Bagaimana hasil pengujian Tarik, kekerasan serta struktur mikro 

terhadap variasi kecepatan pengelasan yang digunakan agar 

mendapatkan nilai yang optimum. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah  dilakukan agar dapat fokus pada tujuan yang 

hendak dicapai. Dalam penelitian ini akan di bahas tentang perbandingan 

arus las dengan batasan masalah sebagai berikut : 

  

a. Bahan yang diapakai adalah plat baja S45C. 

b. Las yang digunakan adalah las SMAW. 

c. Proses pengelasan dengan  arus las 120 A dengan ketebalan 10 mm. 

d. Elektroda yang digunakan adalah E7016 dan E7018. 

e. Kecepatan pengelasan 250 mm/s, 300 mm/s, 350 mm/s. 

f. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik, kekerasan dan 

struktur mikro. 

g. Mencari perbedaan kekuatan pada sambungan pengelasan dan tidak 

menghitung distorsi pada hasil pengelasan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis dengan menggunakan 

variasi kecepatan pengelasan terhadap hasil pengelasan SMAW pada 

plat baja S45C. 



 
 

3 
 

 
 

b. Mengetahui struktur mikro berdasarkan foto analisa struktur mikro 

(metalografi) dari hasil pengelasan SMAW. 

c. Untuk mendapatkan nilai optimum dari setiap masing-masing 

pengujian yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Najibul’Aziz 2009 , Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta, 

Jurusan Teknik Mesin, Tugas Akhir: Pengaruh bentuk kampuh terhadap sifat 

mekanik dan struktur mikro baja st 42 metode pengelasan SMAW dengan 

aplikasi elektroda E60xx, menyatakan bahwa pengelasan adalah kumpulan 

teknologi untuk memperoleh suatu sambungan mati yang dilakukan dengan 

pemanasan yang mencapai temperatur titik dari cair logam dengan 

menggunakan bahan tambah. Secara umum terdapat dua metode dalam 

proses pengelasan yaitu : pengelasan lebur (fussion welding) dan pengelasan 

tekan (solid state welding) pada industri kecil menengah disesuaikan dengan 

kebutuhannya. Bentuk kampuh yang digunakan adalah V, I, X, dan 

melakukan pengujian tarik. 

Agdha Anelis 2010 , menganalisa sifat mekanik dari hasil pengelasan dengan 

metode friction stir welding pada alumunium 6110. Pada penelitian ini 

menggunakan putaran mesin 3600 rpm degan variasi kecepatan pengelasan 

yaitu 40 mm/menit, 60 mm/menit, 93 mm/menit, 200 mm/menit, dan 320 

mm/menit. Hasil pengelasan ini sifat mekanis yang paling baik dari 

pengelasan alumunium 6110 dengan metode  friction stir welding adalah feed 

rate 320 mm/menit. 

Rudyanto 1996 , Studi pengaruh preheating dan postheating  pada pengelasan 

SMAW terhadap sifat mekanis dan struktur mikro baja karbon S45C. Non 

distructive test dari hasil penelitian diketahui pengelasan baja karbon S45C 

banyak dipengaruhi oleh pendinginan pada logam las dan HAZ. Proses las 

yang dilanjutkan dengan kecepatan pendinginan yang lambat akan 

memberikan hasil yang berbeda dari pada kecepatan pendinginan cepat. Pada 

pengelasan baja karbon S45C jika tidak diberi preheating dan postheating 

setelah didinginkan akan retak. Hal ini disebabkan laju pendinginan yang 

cepat sehingga menimbulkan tegangan dalam pada lasan. Dengan memberi 
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satu preheating pada pengelasan maka laju pendinginan akan lambat untuk 

mencegah retak, membuat logam lebih ulet dan mengurangi terjadinya 

tegangan dalam. Dengan postheating juga dapat mengurangi tegangan dalam 

pada alas-lasan. 

2.2 Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 

 Shielded Metal Arc Welding (SMAW) dikenal juga dengan istilah 

manual metal arc welding (MMAW) atau las elektroda yang terbungkus 

adalah suatu proses penyambungan dua keping logam atau lebih, menjadi 

sambungan yang tetap dengan menggunakan sumber panas listrik dan bahan 

tambah atau pengisi berupa elektroda terbungkus. 

 Las elektroda terbungkus merupakan suatu teknik pengelasan dengan 

menggunakan arus listrik yang membentuk arus listrik yang membentuk 

busur arus dan elektroda berselaput. Didalam pengelasan SMAW ini terjadi 

gas pelindung ketika eletkroda berselaput itu mencair, sehingga dalam proses 

ini tidak diperlukan tekanan atau pressure gas inert untuk menghilangkan 

pengaruh oksigen atau udara yang dapat menyebabkan korosi atau 

gelembung-gelembung didalam hasil pengelasan. Proses pengelasan terjadi 

karena adanya hambatan arus listrik yang mengalir diantara elektroda dan 

bahan las membuat elektroda dan bahan yang akan dilas mencair. 

2.2.1 Proses Terjadinya Busur Las Listrik SMAW 

 Proses pengelasan SMAW yang umumnya disebut las listrik adalah 

proses pengelasan yang dapat menggunakan panas untuk mencairkan material 

dasar dan elektroda. Panas tersebut ditimbulkan oleh lompatan ion listrik 

yang terjadi antara katoda dan anoda (ujung elektroda dan permukaan plat 

yang akan di las). Panas yang timbul dari lompatan ion listrik ini besarnya 

dapat mencapai 4000°C. Sumber tegangan yang digunakan ada dua macam 

yaitu arus las lidtrik AC (Arus bolak-balik) dan arus listrik DC (Arus searah). 

Proses terjadinya pengelasan karena adanya kontak antara ujung elektroda 

dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek dan saat itu terjadi 

hubungan pendek tersebut juru las (welder) harus menarik elektroda sehingga 

terbentuk busur listrik yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Panas 
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akan mencairkan elektroda dan material dasar sehingga cairan elektroda dan 

cairan material dasar akan meyatu membentuk logam lasan (weld metal). 

Untuk menghasilkan busur las yang baik dan konstan juru las harus menjaga 

jarak ujung elektroda dan permukaan material dasar tetap sama. Adapun jarak 

yang paling baik adalah sama dengan diameter elektroda yang dipakai. 

 Adapun besarnya panas atau temperature (H) yang dapat melelehkan 

sebagian bahan merupakan perkalian antara tegangan listrik (E) dengan kuat 

arus (I) dan waktu (t) yang dinyatakan dalam satuan panas joule seperti 

rumus di bawah ini : 

H= E x I x t ………….……………………………………………………(2.1) 

Dimana: 

H= panas (joule). 

E= tegangan listrik (volt). 

t= waktu (detik). 

2.2.2 Perangkat Las SMAW 

 Didalam proses pengelasan diperlukan arus listrik khusus, dimana 

arus listriknya dapat diatur dan tegangan bebas muatannya terbatas, serta 

tinggi tegangan maksimal harus sampai dengan batas yang diijinkan. 

 

Gambar 2.1 Pesawat las SMAW 

( Sumber : Teknik Las SMAW  Jilid I 2013:98 ) 
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Keterangan :  

1. Sumber Arus listrik. 

2. Sumber Arus Las ( Mesin Las ). 

3. Kabel Arus Las ( Elektroda ). 

4. Kabel Arus Las (kabel massa). 

5. Pemegang Elektroda. 

6. Elektroda. 

7. Klem massa pada Benda Kerja. 

8. Benda Kerja. 

9. Busur Las. 

10. Inti Elektroda. 

11. Salutan/selubung Elektroda. 

12. Tetesan Cairan Elektroda. 

13. Gas Pelindung dari Salutan Elektroda. 

14. Terak Cair. 

15. Terak Padat. 

16. Kawah Las / cairan las. 

17. Hasil Lasan. 

2.2.3 Peralatan Utama Las SMAW 

 Peralatan utama adalah peralatan yang berhubungan langsung dengan 

proses pengelasan terdiri dari sambungan antara sumber arus pengelas dan 

tempat kerja, memakai kabel-kabel dan pada waktu mengelas benda kerja 

tersebut berada dalam lingkaran arus las. Sumber arus lasnya disambungkan 

pada jaringan arus listrik yang ada dan semua sambungan listriknya memakai 

stekker atau kontak stekker yang dilengkapi dengan uliran sebagai pengaman. 

Dari sumber arus las tersebut selalu dilengkapi dua kabel yang terpisah satu 

sama lain ke tempat kerja. Dan melalui dua kabel ini akan tersusun lingkaran 

arus lewat pemegang / penjepit elektroda dan benda kerja. 
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2.2.3.1 Mesin Las 

 Mesin las merupakan bagian terpenting dari peralatan las. Mesin ini 

harus dapat memberi jenis tenaga listrik yang diperlukan dan tegangan yang 

cukup untuk melangsungkan suatu lengkung listrik las. 

 

Gambar 2.2 Mesin las 

( Sumber : Mukhsoni 2015:13 ) 

2.2.3.2 Pakaian Kerja 

 Pada waktu mengelas juru las,juru las harus dapat mengamankan diri 

dari panas, pancaran sinar busur listrik dan dari percikan dan juga lerusan api 

las. Dalam pekerjaan las busur listrik pengelas harus memakai pakaian kerja 

yang celananya tidak mempunyai lipatan. Sepatu kerja hendaknya dipakai 

sepatu yang terbuat dari kulit dengan sol karet. Pakaian kerja untuk juru las 

sebaiknya dilengkapi dengan tutup kepala (helm), kulit pelindung badan 

(apron) dan pelindung kaki. Kedua tangan dilindungi dengan memakai 

sarung tangan dari kulit atau asbes. 
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Gambar 2.3 Pakaian pengelas (welder) 

( Sumbe : Teknik Las SMAW  Jilid I 2013:102 ) 

 

 Untuk melindungi muka dan terutama mata, juru las harus memakai 

topeng pelindung dan kaca pelindungnya harus sesuai dengan standar. 

Topeng pelindung tersebut biasanya dilengkapi juga dengan kaca terang, 

yang dapat digunakan sebagai pelindung pada waktu membersihkan terak las. 

 

Gambar 2.4 Topeng pelindung 

( Sumber : Teknik Las SMAW  Jilid I 2013:102 ) 

 

2.2.3.3 Kabel Las 

Kabel las (lead superfleksibel) digunakan untuk menghantar arus dari 

mesin pengelasan ke benda kerja dan sebaliknya. Seperti terlihat pada gambar 

di bawah. Kabel las terdiri dari lead  yang dilapisis dengan karet, kain, dan 

penguat lapisan fabric,  seperti ditunjukkan dalam gambar. Holder elektroda 

dikenal sebagai lead  elektroda.  Lead dari benda kerja ke mesin dikenal 



10 

 

 

sebagai lead  benda kerja. Tegangan pada lead  bervariasi antara 14 dan 80 

volt. 

 

 

Gambar 2.5 Kabel las SMAW 

( Sumber : Mukhsoni 2015:21 ) 

 

2.2.3.4 Pemegang (Holder) Elektroda 

 Holder elektroda adalah bagian peralatan las busur yang dipegang 

oleh welder ketika mengelas. Holder ini digunakan untuk menahan elektroda 

logam atau karbon. Lead elektroda biasanya disambung dengan holder 

elektroda dengan menggunakan penyambung mekanik didalam handle 

elektroda. Handle terbuat dari bahan pelapis yang mempunyai tahanan panas 

tinggi dan tahanan listrik yang rendah. Holder elektroda dibuat untuk 

menyeimbangkan pegangan tangan welder. Ada sejumlah metode yang 

digunakan untuk menjepit elektroda dalam holder. Salah satunya metode 

adalah konstruksi pincer dan memiliki sebuah pegas untuk menghasilkan 

tekanan sehinnga diperoleh sambungan yang baik antara holder dan 

elektroda. 

Daerah kontak antara elektroda dengan holder elektroda seharusnya 

bersih. Pembersihan daerah kontak dengan menggunakan sikat kawat. 

Rahang holder elektroda juga harus dengan menggunakan ampelas atau alat 

lain yang sesuai. Pada waktu melakukan pengelasan yang berat, seharusnya 

holder elektroda dilengkapi dengan shield (plat kecil tahan panas). Shield ini 

untuk mencegah panas radiasi dari las ke tangan welder. 
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Gambar 2.6 Pemegang Elektroda 

( Sumber : Teknik Las SMAW  Jilid I 2013:107 ) 

 

2.3 Elektroda Las Listrik SMAW 

 Pada las busur listrik manual (SMAW), elektroda yang digunakan 

adalah elektroda terbungkus, dimana terdiri dari batang kawat (inti) dan 

salutannya (flux). Kawat elektroda dan salutannya akan mencair didalam 

busur selama proses pengelasan dan membentuk rigi-rigi las (kampuh las). 

Dimana salutan (fluks) dari elektroda tersebut berfungsi sebagai gas 

pelindung, yang mana dapat melindungi cairan las dari pengaruh udara luar. 

Adapun salutan (fluks) ini terdiri dari campuran bahan mineral dan zat kimia 

inilah yang menentukan karakter pengoperasian dan komposisi pada akhir 

pengelasan. Jenis arus las yang dipakai adalah arus AC,DC+ atau DC-, dan 

akan beruba sesuai dengan jenis elektroda yang digunakan serta diharapkan 

dapat memilih jenis elektroda secara berhati-hati sebelum digunakan untuk 

mengelas. Karena bila arus las yang digunakan sesuai dengan ukuran dan 

jenis elektrodanya, maka akan dapat menghasilkan lasan yang baik dan ideal. 

Bila arus las nya tidak sesuai, maka akan menyebabkan hasil lasan menjadi 

tidak memuaskan atau dapat dikatakan performasi dari elektroda menjadi 

buruk. 

 Elektroda perlu dan harus disimpan ditempat yang kering dengan 

temperatur ruangan kira-kira 40º C, agar tidak lembab karena adanya 

pengaruh kelembaban udara. Dan secepat mungkin ditutup kembali 

(dirapatkan) bila bungkus elektroda tersebut terbuka, dan juga seharusnya 

disimpan kembali didalam kabinet yang mempunyai sirkulasi udara yang 

temperaturnya dapat dikontrol antara 40º C sampai dengan 100º C dan juga 

tergantung dari jenis elektrodanya. Contoh, elektroda low hydrogen dengan 
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temperatur 100ºC dan elektroda rutile dengan temperatur 40º C. Jadi dapat 

dikatakan bahwa penyimpanan, penanganan, dan perawatan elektroda 

tersebut adalah sangat penting artinya karena dapat menjaga agar salutan dari 

elektroda tetap dalam kondisi yang baik. Karena elektroda dapat menyerap 

embun (kelembaban udara) bila penyimpanannya tidak benar, dan dengan 

kelembaban ini akan berdampak hilangnya karakter elektroda serta kualitas 

endapan logam lasan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya porosity pada 

hasil lasan dan menambah lemahnya struktur lasan yang mengakibatkan retak 

pada saat pemakaian. 

 Masalah-masalah yang muncul akibat salutan elektroda yang terlalu 

lembab yaitu : 

a. Sulit dalam membuang terak. 

b. Salutan menjadi merah terbakar terutama jenis cellulose. 

c. Terjadinya porosity pada logam hasil lasan. 

d. Nyala busur menjadi tidak stabil. 

e. Percikan busur las berlebihan. 

f. Retak pada logam las atau pada daerah pengaruh panas (HAZ). 

 

2.3.1 Lapisan Pelindung Elektroda 

 Adapun lapisan pelindung tersebut di atas terdiri dari beberapa jenis 

yang disesuaikan dengan maksud dan cara perlindungannya yang tepat untuk 

berbagi jenis pengelasan. Jenis-jenis lapisan pelindung yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

a. High cellulose sodium. 

b. High cellulose potassium. 

c. Low hydrogen sodium. 

d. Low hydrogrn potassium. 

e. Iron powder, low hydrogen. 

f. High iron oxide. 

g. High titania potassium. 

h. Iron powder, titania. 

i. High titania sodium. 

j. Low hydrogen potassium. 
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Zat kimia lapisan pelindung dimaksudkan untuk menghasilkan gas 

sebanyak-banyaknya sewaktu mencair karena panas busur nyala listrik, dan 

setelah mendingin cairan kimia tersebut membeku atau mengeras menjadi 

sejenis terak yang disebut slag. Gas yang dihasilkan maupun terak (slag) 

yang terjadi tersebut dimaksudkan untuk melindungi bahan las dari pengaruh 

udara luar sewaktu dalam keadaan cair dan panas membara, karena hal 

tersebut akan dapat bereaksi dengan zat asam menjadi oksida yang praktis 

tidak mempunyai kekuatan mekanis sama sekali, sehingga keberadaannya di 

dalam sambungan las akan memperlemah sambungan tersebut. Dimana 

adalam berbagai penggunaan lapisan pelindung (fluks) tersebut dapat dilihat 

pada table 2.2 klasifikasi elektroda.  

Fluks biasanya terdiri dari bahan-bahan tertentu dengan perbandingan 

yang tertentu pula. Bahan-bahan yang digunakan dapat digolongkan dalam 

sebagai pemantapan busur, pembuat terak, penghasil gas, unsur paduan dan 

pengikat. Bahan-bahan tersebut antara lain oksida-oksida logam, karbonat, 

silikat, fluoride, zat organic, baja paduan dan serbuk besi. 

Secara detail fluks berfungsi sebagai berikut : 

a. Pemantap busur. 

b. Penghasil gas pelindung. 

c. Elemen paduan tambahan. 

d. Sebagai penghasil slag. 

e. Mempengaruhi efek penetrasi. 

 

2.3.2 Simbol Elektroda 

 Berhubung sangat banyak jenis-jenis elektroda yang digunakan untuk 

berbagai jenis proses pengelasan, maka untuk memudahkan pemilihannya 

atau pengidentifikasiannya agar sesuai dengan bahan yang aka dilas dan cara 

pengelasannya, dibuatlah sistem simbol atau kode yang akan dapat 

mengidentifikasi jenis-jenis bahan lapisan pelindungnya, kekuatan 

mekanisnya, posisi atau cara pengelasannya, dan jenis arus serta polaritas 

listrik yang dikehendaki. Masing-masing negara industri maju menyusun 



14 

 

 

simbol-simbol standar mereka masing-masing, dalam hal ini untuk 

keuntungan mereka sendiri, sehingga jumlah dan jenis simbol tersebut 

menjadi sangat banyak. 

 Namun demikian, dengan persetujuan diantara mereka, terdapat 

kesamaan-kesamaan ataupun kemiripan dalam sifat mekanis maupun susunan 

kimianya, sehingga dapat disusun suatu daftar konversi guna alternatif 

pemakaian seandainya suatu pihak atau pemilik menghendaki jenis elektroda 

buatan suatu negara tertentu. Dari masing-masing standar tersebut dijabarkan 

pula simbol-simbol pembuatan, yan selanjutnya pihak pabrik membuat tipe 

untuk keperluan penjualan mereka sendiri, sehingga jumlahnya makin 

bertambah saja, misalnya Lincoln tipe fleetweld 5P/E6010, Philips tipe C23H, 

dan lain-lain. 

 Landasan teori ini berdasarkan cara-cara dan metode yang 

berorientasi kepada AWS (American Welding Society), sehingga simbol-

simbol yang dipakai disini berdasarkan standar AWS tersebut. 

 Berikut adalah daftar simbol atau kode identifikasi elektroda dan 

batang las berdasarkan AWS. Adapun cara pembacaan sistem identifikasi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

E berarti Elektroda. 

R berarti Rod atau batang las. 

B berarti Brazing atau solder. 

Cu berarti Cuprum atau tembaga. 

Si berarti Silicon atau silisium. 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Elektroda (AWS A5.1-64T)  

 

( Sumber : Teknologi pengelasan logam 2000:14 ) 

 

Bahan las jenis hydrogen rendah (low hydrogen), seperti E 7015, E 

7016, E 7018, E 7028, E 7048, mengandung sejumlah gas hydrogen beberapa 

saat setelah dilaskan. Gas hydrogen ini secara perlahan-lahan akan 

menghilang sebagian besar setelah 2 sampai 4 minggu pada suhu kamar, atau 

setelah 24 hingga 48 jam pada suhu 95 hingga 105°C. Perubahan kandungan 

hydrogen ini tidak akan mempengaruhi kuat batas mulur (yield strength), kuat 

tarik (tensile strength), dan kuat tumbuk (impact strength) kecuali 

identitasnya bertambah. 
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Tabel 2.2 Klasifikasi Elektroda Menurut Standarisasi AWS  
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( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:140 ) 

 

2.3.3 Fungsi dan Ukuran Elektroda 

2.3.3.1 Fungsi Elektroda 

Elektroda secara umum mempunyai fungsi : 

Inti elektroda :  

a. Sebagai penghantar arus listrik dari tang elektroda ke busur 

yang terbentuk, setelah bersentuhan dengan benda kerja. 

b. Sebagai bahan tambah. 

Adapun bahan inti elektroda dibuat dari logam ferro dan non ferro 

misalnya : 

a. Baja karbon. 

b. Baja paduan. 

c. Alumunium. 

d. Kuningan, dll. 

Salutan elektroda : 

a. Untuk memberikan gas pelindung pada logam yang dilas, 

melindungi kontaminasi udara pada waktu logam dalam 

keadaan cair. 

b. Membentuk lapisan terak, yang melapisi hasil pengelasan dari 

oksidasi udara selama proses pendinginan.  

c. Mencegah proses pendinginan agar tidak terlalu cepat.  

d. Memudahkan penyalaan.  

e. Mengontrol stabilitas busur. 
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Salutan elektroda peka terhadap lembab, oleh karena itu elektroda 

yang telah dibuka dari bungkusnya disimpan dalam kabinet pemanas (oven) 

yang bersuhu kira-kira 15°C lebih tinggi dari suhu udara luar. Apabila tidak 

demikian, maka kelembaban akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Salutan mudah terkelupas, sehingga sulit untuk menyalakan. 

b. Percikan yang berlebihan. 

c. Busur tidak stabil. 

d. Asap yang berlebihan. 

 

2.3.3.2 Ukuran Elektroda 

Elektroda diproduksi dengan standar ukuran panjang dan 

diameter. Diameter elektroda diukur pada kawat intinya. Ukuran 

diameter elektroda secara umum berkisar antara 1,5 sampai dengan 7 

mm, panjang antara 250 – 450 mm serta dengan tebal salutan antara 

10% - 50% dari diameter elektroda. Dalam perdagangan elektroda 

tersedia dengan beratnya 25 kg, 20 kg, atau 5 kg; dibungkus dalam 

dus atau kemasan yang terbuat dari kertas dan lapisan plastik pada 

bagian luarnya. Biasanya pada tiap kemasan dituliskan ukuran 

elektroda, yaitu: berat perkemasan atau kotak dan diameter 

elektrodanya, disamping identitas atau keterangan lain, antara lain : 

merk atau pabrik pembuat, kode produksi dan kode elektroda, 

ketentuan-ketentuan penggunaan, dll. 

 

2.3.4 Kondisi Elektroda 

Kondisi yang kurang baik dari elektroda akan berdampak 

terhadap proses dan hasil las, misalnya kadar air pada elektroda terlalu 

tinggi (lembab). Hal ini akan menyebabkan keropos (porosity) dan 

atau keretakan pada hasil las, disamping menimbulkan masalah-

masalah pada saat pengelasan, antara lain : 

a. busur las tidak stabil. 

b. banyak percikan dan asap las. 

c. terak sulit dibersihkan. 
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2.3.5 Penyimpanan Elektroda 

Agar elektroda bertahan lama sebelum digunakan, maka 

elektroda perlu disimpan secara baik dan benar. Oleh sebab itu perlu 

diperhatikan hal-hal berikut dalam menyimpan elektroda : 

a. Simpan elektroda pada tempat yang kering dengan kemasan 

yang masih tertutup rapi (kemasan tidak rusak). 

b. Jangan disimpan langsung pada lantai. Beri alas sehingga ada 

jarak dari lantai. 

c. Yakinkan, bahwa udara dapat bersikulasi di bawah tempat 

penyimpanan (rak). 

d. Hindarkan dari benda-benda lain yang memungkinkan 

terjadinya kelembaban. 

e. Temperatur ruangan penyimpanan sebaiknya sekitar 150C di 

atas temperatur rata-rata udara luar. 

Bila elektroda tidak dapat disimpan pada tempat yang 

memenuhi syarat, maka sebaiknya beri bahan pengikat 

kelembaban, seperti silica gel pada tempat penyimpanan 

tersebut. 

 

 

Gambar 2.7 Tempat penyimpanan elektroda 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:161 ) 

 

2.3.6 Komposisi Bahan Kimia (Paduan) 

Tambahan bahan paduan pada elektroda akan ditunjukkan 

dengan dua digit setelah empat atau lima digit terakhir kode elektroda, 

seperti contoh : E 8018-B2, dimana “B2” tersebut adalah 

menunjukkan % kandungan bahan paduan pada elektroda tersebut. 

  Berikut ini adalah simbol komposisi bahan paduan ang biasa 

ditambahakan pada elektroda : 
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Tabel 2.3 Simbol Komposisi Bahan Paduan 

A1 C, 0,5 Mo 

B1 0,5 Cr, 0,5 Mo 

B2 1,25 Cr, 0,5 Mo 

B3 2,25 Cr, 1 Mo 

C1 2,5 Ni 

C2 3,5 Ni 

C3 1 Ni 

D1 1,5 Mn, 0,25 Mo 

D2 1 Mn, 0,25 Mo 

 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:152 ) 

 

Keterangan : 

 

C = Karbon. 

Cr = Chromium. 

Mo = Molybdenum. 

Ni = Nikel. 

Mn = Mangan. 

 

Contoh pembacaan kode elektroda las busur manual : 

E 7016 

E = elektroda. 

70 = kekuatan tarik minimum = 70 x 1000 psi = 70.000 psi. 

1 = elektroda dapat dipakai untuk semua posisi pengelasan. 

6 = arus AC atau DC+. 

E 7018 

E = elektroda. 

70 = kekuatan tarik minimum = 70 x 1000 psi = 70.000 psi. 

1 = elektroda dapat dipakai untuk semua posisi pengelasan. 

8 = arus AC atau DC+. 

E 8018-B2 

E = elektroda. 

80 = kekuatan tarik minimum = 80.000 psi. 

1 = elektroda dapat dipakai untuk semua posisi. 
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8 = tipe salutan adalah basic dan arus AC atau DCRP. 

B2 = bahan paduan adalah 1,25 Cr, 0,5 Mo. 

 

 

 

Gambar 2.8 Penulisan kode elektroda 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:152 ) 

Disamping hal-hal tersebut diatas, seorang teknisi las juga perlu 

memahami dan mengenali fisik elektroda secara baik, baik ukuran panjang, 

diameter serta warna tiap-tiap elektroda, agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pengguanaannya.Khusus untuk warna elektroda, menurut AWS dibedakan 

atas warna salutan (group color), warna kawat inti (spot color) dan warna 

ujung kawat inti (end color). 

 

Gambar 2.9 Warna elektroda 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:159 ) 

2.4 Pengetahuan Dasar Baja 

Baja adalah logam besi yang mengandung karbon tidak lebih 

dari 2,06 % dengan beberapa komposisi paduan lainnya yang terbatas 

seperti Si, Mn, P, S dan disebut baja paduan jika dipadu dengan unsur 

logam lainnya dalam jumlah tertentu. 
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a. Besi (Fe). 

Elemen besi merupakan unsur pokok baja di mana elemen ini 

persentasenya sangat tinggi, bahkan sampai 100 % (yang disebut baja 

non paduan). Besi murni tersebut mempunyai titik cair 1540 °C dan 

mempunyai massa jenis 7, 86 kg/dm3. 

b. Karbon ( C ). 

Karbon adalah bahan paduan untuk pembuatan baja, 

persentase Karbon berkisar ± 0,05 % dalam tingkat yang paling lunak, 

hingga ± 1,4 % dalam tingkat yang paling keras (pada batasan unsur C 

maksimal untuk baja perkakas). Baja juga mengandung Manganese, 

Silisium, Sulfur dan Fosfor dalam jumlah kecil. Besi tuang 

mengandung elemen yang sama tetapi kandungan karbonnya lebih 

tinggi, antara 3 % hingga 4,5 %. Hal inilah yang menyebabkan baja 

tuang tersebut rapuh, sehingga saat dibentuk dengan mesin sisa 

pemotongannya dalam bentuk kepingan-kepingan (sayatan-sayatan) 

kecil. 

c. Pengaruh kandungan karbon terhadap sifat-sifat mekanis baja 

Baik daya rentang maupun kekerasan baja bisa diperkuat 

dengan mempertinggi kandungan karbon. Akan tetapi kelenturannya, 

yang diukur dengan persentase kemahiran pada uji tarik, menurun 

hingga mencapai nilai yang sangat rendah pada kandungan karbon 

0,9%. Kekerasan yang berarti, daya tahan terhadap hentakan 

mendadak akan menurun secara tetap sejalan dengan penambahan 

kandungan karbon dan mencapai nilai yang cukup rendah pada 

kandungan karbon 0,14 %, bila dinormalkan memiliki nilai Izod 

(Impact) 134 Joule. Kerapuhan berbanding terbalik dengan kekerasan, 

dimana semakin meningkat dengan bertambahnya kandungan karbon, 

maka baja akan semakin sulit dibentuk dengan mesin. 

d. Sulfur dan Pospor (S dan P) 

Persentase dari elemen-elemen ini dijaga pada angka yang 

rendah pada baja, karena akan membuat baja menjadi lunak dan untuk 

kandungan Sulfur bisa menjadi panas dalam waktu yang pendek dan 

ini semua akan membuat baja menjadi getas. 
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e. Manganese dan Silisium (Mn dan Si) 

Penambahan dua elemen ini memperkaya sifat-sifat mekanis baja, dan 

jika ditambahkan dalam jumlah yang relatif besar, maka baja tersebut 

disebut baja paduan. 

 

Dalam standar jepang (JIS), untuk baja kontruksi dinyatakan dengan 

huruf S. yang diikuti dengan angka kekuatan tariknya dalam kg/mm2. Untuk 

beberapa keperluan, terutama untuk kontruksi mesin, diperlukan baja dengan 

komposisi kimia yang terjamin. Dalam hal ini penggolongan baja 

didadasarkan atas komposisi kimianya. 

  

 D I N menetapkan nama baja karbon dengan huruf St, C. yag diikuti 

oleh angka yang menunjukkan per seratur kandungan karbonnya dalam 

satuan persen. 

a. St. C 45 adalah baja karbon dengan kandungan karbonnya 0,45%. 

b. St. C 35 adalah baja dengan kadar C = 0,35%. 

 

Sedangkan standar jepang (JIS) menggunakan hurus S. yang diikuti 

oleh angka yag menunjukkan per seratus persen kadar karbonnya dan huruf 

C, yaitu S. 35 C ; S. 45 C ; S.10 C dan lain-lain. Untuk baja paduan rendah 

(low alloy steel) dimana DIN menyatakan suatu jenis baja dengan kode 

berupa angka dan huruf, dan didahului dengan dua angka atau tiga angka 

yang menunjukkan kadar karbon dalam per seratus persen, diikuti dengan 

beberapa huruf yang menunjukkan nama kimia sebagai unsur paduan dan 

diikuti pula beberapa angka yang menunjukkan besarnya kandungan unsur-

unsur paduan tersebut. Angka-angka yang menunjukkan per empat dalam 

persen untuk unsur-unsur paduan, sering dipergunakan dalam jumlah besar, 

yaitu antara lain ; Cr, Co, Mn, Ni, Si, dan W. Akan tetapi angkaangka yang 

menunjukkan per sepuluh dalam persen, untuk unsur-unsur yang 

penggunaannya biasanya dalam jumlah kecil, yaitu antara lain ; Al, Be, Pb, 

Cu, Mo, Nb, Ta, Ti, V dan Zr, dan juga yang menyatakan perseratus persen 

bagi unsur-unsur P, S, N, dan C. 
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Contoh :  

a. 15 Cr 3 adalah baja dengan paduan 0,15 % C dan  % Cr. 

b. 13 CrMo44 adalah baja dengan paduan 0,13 % C,  Cr, dan  % Mo. 

c. 10 S 20 adalah baja dengan paduan 0,10 % C, dan 0,20 % S. 

 

Untuk baja paduan tinggi (high alloy steel) sebelum angka yang 

pertama yang menunjukkan per seratus persen karbon diberi huruf X, dan 

angka-angka dibelakangnya adalah nama unsur paduan yang langsung 

menunjukkan persen untuk unsur-unsur paduan tersebut. 

Contoh : 

a. X45CrSi9 adalah baja paduan tinggi dengan 0,45% C, 9% Cr, sedikit 

Si. 

b. X12CrNi18 8 adalah baja paduan tinggi dengan 0,12%C, 18%Cr, 

8%Ni. 

 

A I S I (American Iron and Steel Institute) dan S A E (Society of 

Automotive Engineers) menyatakan spesifikasi baja dengan empat atau lima 

angka, angka yang pertama menunjukkan jenis bajanya, angka 1 untuk baja 

karbon, angka 2 untuk baja nikel, angka 3 untuk baja nikel kromium dan 

sebagainya. 

Angka kedua, pada baja paduan menunjukkan kadar unsur paduannya, 

misalnya baja 25XX berarti baja nikel dengan sekitar 5% Nikel. Dan pada 

baja paduan yang lebih kompleks angka kedua menunjukkan modifikasi jenis 

baja paduan, misalnya baja 40XX adalah baja molybdenum, 41XX adalah 

baja chrom-molybdenum, 43XX adalah baja nickel-chrom-molybdenum, dan 

lain-lain. Dua atau tiga, atau bila terdiri dari lima angka, angka yang terakhir 

menunjukkan kadar karbon dalam per seratus persen. Jadi baja 4340 adalah 

baja nickel-chrom-molybdenum dengan 0,40% C. 
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2.4.1 Pengelompokan Baja 

Berdasarkan pemakaiannya, baja dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) 

kelompok yaitu : 

a. Baja Konstruksi. 

b. Baja Perkakas. 

Dari kedua kelompok baja tersebut diatas masih juga dapat 

digolongkan dalam 3 (tiga) macam yaitu : 

a. Baja tanpa paduan. 

b. Baja paduan rendah. 

c. Baja paduan tinggi. 

Dan dari ketiga macam tersebut diatas, baja juga memiliki ciri-ciri 

yaitu sebagai berikut : 

a. Baja tanpa paduan : 

Mengandung 0,06 s/d 1.5% C. dan dengan sedikit Mangan (Mn), 

Silisium (Si), Phospor (P), dan Belerang (S). 

b. Baja paduan rendah : 

Mengandung 0,06 s/d 1,5 % C. dan ditambah dengan bahan 

paduan maksimum 5 % (kurang dari 5 %). 

c. Baja paduan tinggi : 

Mengadung 0,03 s/d 2,02 % C. dan ditambah dengan bahan paduan 

lebih dari 5 % bahan paduan. 

 

2.4.2 Baja Karbon 

2..4.2.1 Baja karbon Rendah  

Baja karbon rendah memiliki kandungan karbon sedikit lebih 

tinggi dari pada rata-rata kandungan karbon pada baja karbon, oleh 

karena itu baja tersebut lebih kuat, tetapi  kemampuan regangnya 

kurang. Baja ini dipakai sebagai bahan untuk membuat balok, neraca  

timbangan, plat untuk gedung-gedung, jembatan dan kapalkapal. 

Komposisinya yang umum adalah: Karbon (C) 0.03 % ; Sulfur (S) 
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0,05 % maks ; Manganese (Mn) 0,7 %; Fosfor (P) 0,05 % maks ; 

Silisium (Si) 0,2 %. 

 

Sifat-sifat mekanisnya adalah : 

a. Kekuatan tarik maximum 6,93 x 102 N/mm2. 

b. Nilai Izod impact 88 joule. 

 

2.4.2.2 Baja Karbon Medium 

 Baja karbon medium mempunyai kandungan Karbon (C) 0,35 % ÷ 0,5 

%. Baja ini termasuk dalam kelompok baja yang dapat dibentuk dengan 

mesin dan dapat ditempa secara mudah, tetapi tidak bias dilas semudah baja 

konstruksi dan baja struktural. Penambahan kandungan karbon akan 

mempertinggi kekuatan tarik tetapi mengurangi kemampuan regangnya. Baja 

karbon medium ini banyak digunakan apabila yang dipertimbangkan adalah 

kombinasi antara kekuatan dan kemampuan regang. Baja ini bisa digunakan 

untuk membuat shaft dan spindle (poros), crankshaft, axle, gear dan barang-

barang tempa untuk komponen - komponen lokomotif. 

Komponen unsur paduan umumnya adalah : 

a. Karbon (C) = 0,43 ÷ 0,5 %. 

b. Fosfor (P) = 0,05 % maksimum. 

c. Manganese (Mn) = 0,06 ÷ 0,09 %. 

d. Sulfur (S) = 0,05 % maksimum. 

e. Silikon (Si) = 0,15 ÷ 0,3 %. 

 

Dan setelah dinormalkan pada temperatur 850°C, sifat-sifat dari baja 

tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Kekuatan tarik 6,93 X 102 N/mm2. 

b. Titik patah 3,85 X 102 N/mm2. 

c. Regangan 25 %. 

d. Nilai izod impact 74 Joule. 

 

2.4.2.3 Baja Karbon Tinggi (tidak termasuk baja tool) 
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Kandungan karbon (C) 0,5 % ÷ 0,8 %. Baja ini memiliki kekuatan 

tarik, kekerasan dan ketahanan terhadap korosi yang lebih tinggi, tetapi 

kemampuan regangnya kurang, tidak mudah dilas, dan lebih sulit dibentuk 

dengan mesin dibandingkan dengan kelompok yang sebelumnya. Baja ini 

biasanya digunakan pada kondisi tempaan dan pendinginan. Baja yang 

termasuk dalam kelompok ini digunakan untuk per daun dan spring koil besar 

(kandungan karbon pada baja yang digunakan untuk spring koil hingga 

mencapai 1,0%), rel kereta api, ban roda kereta api, dan tali kawat. Kawat 

yang digunakan untuk kabel baja didinginkan sampai kekuatan tariknya 

mencapai 11 sampai 20 x  N/mm2. Komposisinya yang umum adalah : 

Karbon (C) 0,6 % ; Fosfor (P) 0,05 % ; Silisium (Si) 0,2 %.  

 Dua jenis baja yang diproduksi secara lokal untuk kelompok ini 

adalah : 

a. S 1058 dengan kandungan Karbon (C) 0,56 – 0,63 %. 

b. S 1067 dengan kandungan Karbon (C) 0,63 – 0, 73 %. 

 

Unsur-unsur paduan dan pengaruh-pengaruhnya terhadap baja : 

a. Manganese (Mn) 

Manganese dipadukan pada semua baja. Bila proporsi 

paduannya berkisar antara 1 sampai 1,6 %, akan dapat meningkatkan 

kemampuan untuk bisa dikeraskan dan dapat memperkaya sifat-sifat 

mekanis dari baja tersebut. Bila manganese ada dalam jumlah yang 

besar akan menghasilkan baja yang mengeras yang mana kulit dari 

struktur yang dikeraskan akan muncul. 

b. Khrom (Cr) 

Khrom dapat mempertinggi kemampuan untuk bisa dikeraskan 

dan juga dapat mempertinggi sifat-sifat mekanik. Khrom, nikel dan 

kadang – kadang molybdenum seringkali dipadukan pada pembuatan 

baja. Bila kandungan khrom  sekitar 11,5 % atau lebih tinggi, baja 

yang dihasilkan adalah baja yang tahan terhadap korosi, karena 

adanya lapisan kenyal oksida khrom yang ada dipermukaan. 

c. Nikel (Ni ) 
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Nikel bisa menambah kemampuan untuk dikeraskan dan kaya 

akan sifat-sifat mekanik bila dipadukan hingga mencapai 5 %. Bila 

dipadukan dengan khrom dalam jumlah yang besar akan 

menghasilkan baja yang tahan korosi dan tahan panas. 

 

d. Tungsten (W) 

Tungsten juga mempertinggi kemampuan untuk dikeraskan. 

Tungsten ini di padukan pada baja perkakas dan beberapa baja 

stempel panas untuk meningkatkan daya tahan terhadap aus dan daya 

tahan terhadap penghalusan pada penempaan. 

e. Vanadium (V) 

Vanadium meningkatkan kemampuan untuk dikeraskan dan 

sifat-sifat mekanisnya. Vanadium memperkecil ukuran grain dan 

merupakan elemen yang penting pada beberapa baja perkakas, baja 

karbon, dan baja konstruksi. 

f. Molybdenum (Mo) 

Molybdenum meningkatkan kemampuan untuk dikeraskan dan 

kaya akan sifat-sifat mekanis. Molybdenum sekarang digunakan 

dalam berbagai tipe baja bubut cepat, khususnya untuk baja yang 

digunakan untuk membuat gergaji dan bor.  

Bila dipadukan dengan Nikel Khrom akan dihasilkan paduan 

baja berkekuatan tinggi dengan tegangan tarik melebihi 12 X   

N/mm2. 

g. Kobalt (Co) dan Silikon (Si) 

Unsur penting lain yang ditemukan pada baja paduan adalah 

Kobalt dan Silikon. Kobalt digunakan pada baja perkakas untuk 

meningkatkan “ketahan panas“yaitu kemampuan untuk tahan terhadap 

aus pada temperatur operasional yang tinggi. Silikon digunakan dalam 

pembuatan baja yang mempunyai kekuatan tinggi seperti untuk 

spring, tool dan baja stempel yang tahan terhadap hentakan atau 

pukulan. 
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Tabel 2.4 Klasifikasi Baja Karbon 

( Sumber : Teknologi pengelasan Logam 2000:90 ) 

2.4.3 Karakteristik Baja S45C/EMS 45 

 Baja S45C mempunyai sifat-sifat pengerjaan dan kekuatan yang 

sangat baik. Baja ini sering digunakan untuk komponen yang tidak 

membutuhkan kekerasan yang tinggi, misalnya kontruksi alat pertanian, 

semua jenis perkakas tangan dan alat-alat pertanian. 

Tabel 2.5 Sifat Mekanik Baja S45C/EMS 45 

Sifat Mekanik Baja EMS 45 

Kekerasan 190 HB  

30,5 HRC  

Tegangan Luluh (σy)  43,44 ( kg/mm²)  

Tegangan Maksimal (σu)  67,74 (kg/mm²)  

Young’s Modulus (GPa)  207 Gpa  

          ( Sumber : Egi suhariyanto 2016:37 ) 

2.5. Perlakuan Panas Logam Dasar Pengelasan 

 Ketika proses pengelasan berlangsung, logam didalam dan 

disekeliling weld joint dipanaskan dengan suhu yang beragam, tergantung 
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dari berapa jauh jaraknya dari weld joint. Karena pemanasan yang tidak 

merata, sifat-sifat logam seperti, strength, ductility, grain size (besar butiran) 

dan sebagainya, di daerah pengelasan bisa terjadi perbedaan panas dengan 

daerah yang dipengaruhi oleh panas (HAZ=heat affected zone). Sebagaimana 

salah satu dari enam daerah di dalam sambungan las adalah daerah terimbas 

atau pengaruh panas atau Heat Affected Zone (HAZ). Walaupun tidak sampai 

mengalami pencairan, sehingga menyebabkan perubahan struktur mikro. 

Untuk bahan yang mengandung unsur karbon yang cukup tinggi dan 

pendinginan yang cukup cepat akan menghasilkan martensit pada permukaan 

baja yang bersifat keras dan getas.  

2.5.1 Pengaruh Dari Pengelasan 

 Selama proses pengelasan, panas yang ditimbulkan dapat 

mengakibatkan sejumlah perubahan metalurgi pada logam sekitar las (daerah 

yang terkena pengaruh panas). Logam lasan (kampuh las) dan logam dasar 

disekitarnya akan terkena pengaruh panas serta logam cair di bagian tengah 

lasan dan logam dasar yang jaraknya tidak terlalu jauh, sampai pada 

temperatur kamar. Semua logam akan memuai apabila dipanaskan dan 

mengkerut jika didinginkan, tetapi ini biasanya tidak memberi pengaruh yang 

merugikan. Namun demikian dalam kondisi tertentu, ini bisa mengakibatkan 

keretakan pada hasil lasan atau distorsi yang tidak diinginkan. 

 

2.5.2 Pengaruh Kecepatan Pengelasan  

 Kecepatan pengelasan didefinisikan sebagai laju perjalanan elektroda 

sepanjang sambungan. Kecepatan pengelasan tergantung pada jenis elektroda, 

diameter inti elektroda, bahan yang dilas, geometri sambungan, ketelitian 

sambungan dan lain-lain. Dalam hubungan nya dengan tegangan las tetapi 

berbanding lurus dengan arus las. Karena itu pengelasan yang cepat 

memerlukan arus yang tinggi. 

2.5.3 Mampu Las (weldability) 

 Weldability adalah kemampuan suatu logam untuk dilas. Proses 

pengelasan pada proses fabrikasi dalam memenuhi spesifikasi teknis, dimana 
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kondisi fabrikasi adalah kondisi tanpa perlakuan panas tambahan spesifikasi 

pada logam induk. 

 

 

 

Tabel 2.6 Weldability Baja Karbon 

 

       ( Sumber : http://teknikmesinmanufaktur.blogspot.co.id/2015/03/apa-itu-

weldability.html  03-12-2016 13:48 ). 

 

2.6 Cara-Cara Mengelas  

2.6.1 Klasifikasi Cara-Cara Pengelasan 

 Secara konvensional cara-cara pengklasifikasian tersebut Pada waktu 

didapat dibagi dalam dua golongan, yaitu klasifikasi berdasarkan cara kerja 

dan klasifikasi berdasarkan energi yang digunakan. Klasifikasi pertama 

membagi las dalam kelompok las cair, las tekan, las patri dan lain-lainnya.  

Sedangkan klasifikasi yang kedua membedakan adanya kelompok-kelompok 

seperti las listrik, las kimia, las mekanik, dan seterusnya.  

 Diantara kedua klasifikasi tersebut diatas, kelihatannya klasifikasi 

berdasarkan cara kerja lebih banyak digunakan, berdasarkan klasifikasi ini 

pengelasan cair, pengelasan tekan dan pematrian. 

http://teknikmesinmanufaktur.blogspot.co.id/2015/03/apa-itu-weldability.html
http://teknikmesinmanufaktur.blogspot.co.id/2015/03/apa-itu-weldability.html
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a. Pengelasan cair adalah cara pengelasan dimana sambungan 

dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busuur listrik 

atau semburan api gas yang terbakar. 

b. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan dimana sambungan 

dipanaskan dan kemudian ditekan menjadi satu. 

c. Pematrian adalah cara pengelasan dimana sambungan diikatkan dan 

disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik 

cair rendah. Dalam hal ini logam induk tidak turut mencair. 

 

 

 

Gambar 2.10 Klasifikasi cara pengelasan 

( Sumber : Teknologi pengelasan logam 2000:8 ) 

2.6.2 Posisi Pengelasan 

 Tingkat posisi dalam pengelasan ini dipengaruhi oleh posisi 

pengelasan. Secara umum posisi pengelasan ini dibedakan berdasarkan posisi 

material,jalur las,elektroda dan juru las. Berikut penjelasannya: 

2.6.2.1 Posisi Bawah (down hand) 

 Posisi ini terjadi apabila benda kerja terletak diatas bidang datar dan 

proses pengelasan berlangsung dibawah tangan. Posisi kerap digunakan 
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operator, dikarenakan benda kerja akan mudah untuk dikerjakan karena posisi 

benda kerja datar, sehingga hasil pengelasan akan lebih baik. 

 

 

 

2.6.2.2 Posisi Mendatar (horizontal) 

 Posisi ini benda kerja berdiri tegak, sedangkan pengelasannya berjalan 

arah mendatar (horizontal) sejajar dengan pundak operator. Hasil 

pengelasannya biasanya akan sedikit menurun bila dibandingkan down hand. 

2.6.2.3 Posisi Tegak (vertikal) 

 Posisi ini lebih sulit pengerjaannya, karena pada posisi ini benda kerja 

berdiri tegak dan pengelasan juga berjalan tegak dengan arah naik turun. 

2.6.2.4 Posisi Atas Kepala (over head) 

 Untuk posisi yang sulit ini operator sudah harus berpengalaman dalam 

soal mengelas. Selain itu didalam pengelasan posisi ini (baju serta 

kelengkapan las) yang berhubungan keselamatan kerja. Pada pengelasan 

posisi over head benda kerja terletak diatas operator dan pengelasannya 

dilakukan dibawahnya. 

 Adapun posisi pengelasan tersebut dapat kita lihat pada gambar 2.12 

dibawah ini : 
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Gambar 2.11 Berbagai macam posisi pengelasan 

( Sumber : Alhafid 2015:37 ) 

 

 

 

2.7 Sambungan dan Kampuh Las 

2.7.1 Sambungan Las 

 Pembuatan struktur las meliputi proses pemotongan material sesuai 

ukuran, melengkungkannya, dan menyambungnya satu sama lain. Tiap-tiap 

daerah yang disambung disebut ”sambungan”. Terdapat beberapa variasi 

sambungan las sebagai pilihan berdasarkan ketebalan dan kualitas material, 

metode pengelasan, bentuk struktur dsb. 

2.7.1.1 Bentuk-bentuk Sambungan Las 

 Secara umum sambungan las ada dua macam, yaitu sambungan sudut 

(fillet) dan sambungan tumpul (butt). Adapun macam-macam bentuknya 

adalah sebagai berikut : 

a. Sambungan tumpul. 

b. Sambungan dengan penguat tunggal. 

c. Sambungan dengan penguat ganda. 

d. Sambungan tumpang. 
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e. Sambungan T. 

f. Sambungan sudut. 

g. Sambungan tepi. 

h. Sambungan kampuh melebar 

i. Sambungan kampuh silang. 

 

 

 

Gambar 2.12 Bentuk-bentuk sambungan 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:47 ) 

 

2.7.2 Kampuh Las 

2.7.2.1 Bentuk-bentuk Kampuh Las 

 Kampuh las adalah bentuk persiapan pada persiapan pada suatu 

sambungan. Umumnya hanya ada pada sambungan tumpul, namun ada juga 

pada beberapa bentuk sambungan sudut tertentu, yaitu untuk memenuhi 

persyaratan kekuatan suatu sambungan sudut. Bentuk kampuh las yang 

banyak dipergunakan pada pekerjaan las dan fabrikasi logam adalah : 

a. Kampuh I (open square butt). 

b. Kampuh V (Single vee butt). 

c. Kampuh X (Single vee butt). 

d. Kampuh U (Single U butt). 

e. Kampuh K atau Sambungan T dengan penguatan pada kedua sisi 

(Reinforcemen on T-butt weld). 

f. Kampuh J atau Sambungan T dengan penguat satu sisi (Single J-butt 

weld). 
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Gambar 2.13 Bentuk-bentuk kampuh 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid II 2013:10 ) 

 

2.8 Pengertian, Penyebab dan Jenis-jenis Distorsi  

2.8.1 Pengertian Distorsi 

 Semua logam akan mengembang atau memuai apabila mendapat 

panas dan menyusut bila mengalami pendinginan, kejadian tersebut 

merupakan sifat dari logam itu sendiri. Seorang operator las harus memiliki 

kemampuan bagaimana suatu proses pengelasan dapat menghasilkan bentuk 

sambungan sesuai rencana yang kehendaki dengan melakukan pengendalian 

terhadap pemuaian dan penyusutan yang berlebihan. 

 Distorsi ialah perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk 

diakibatkan oleh panas yang diantaranya adalah akibat proses pengelasan. 

Pemuaian dan penyusutan benda kerja akan berakhir melengkungnya atau 

tertariknya bagian-bagian benda kerja sekitar pengelasan, misalnya pada saat 

proses las busur manual. 

2.8.2 Penyebab dan Jenis-jenis Distorsi 

2.8.2.1 Penyebab Terjadinya Distorsi 

Tiga penyebab utama terjadinya distorsi (perubahan bentuk) pada 

kontruksi logam dan industri bidang kontruksi (pengelasan) adalah : 

a. Tegangan sisa. 

b. Pengelasan. 

c. Pemotongan dengan panas atau api.  

2.8.2.2 Jenis-jenis Distorsi 
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a. Perubahan Bentuk arah Melintang 

Apabila mulai mengelas pada salah satu ujung, maka sisi dari 

ujung lain akan bertambah panjang akibat pemuaian. Pada saat 

pendinginan, maka sisi-sisi logam akan saling menarik dan berkontraksi 

satu sama lain. Pergerakan ini disebut perubahan bentuk arah melintang. 

 

 

 

Gambar 2.14 Bentuk arah melintang 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:170 ) 

 

 

b. Perubahan Bentuk arah Memanjang 

Perubahan bentuk arah memanjang adalah apabila hasil pengelasan 

berkontraksi dan memendek pada sepanjang garis pengelasan setelah dingin. 

Perubahan bentuk ini akan sangat tergantung pada keterampilan pekerjaan 

pengelasan. 

 

 

Gambar 2.15 Bentuk arah memanjang 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:171 ) 

 

c. Perubahan Bentuk Menyudut 
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Perubahan bentuk menyudut adalah apabila sudut dari benda yang 

dilas berubah akibat kontraksi. Kontraksi lebih besar pada permukaan 

pengelasan karena jumlah hasil pengelasan lebih banyak. 

 

 

Gambar 2.16 Bentuk menyudut 

( Sumber : Teknik Las SMAW Jilid I 2013:171 ) 

 

2.8.3 Metode Pencegahan Distorsi 

Ada beberapa langkah untuk mengontrol pengaruh perubahan bentuk 

(distorsi) sewaktu proses pengelasan yang meliputi : 

a. Sebelum pengelasan. 

b. Sewaktu pengelasan. 

c. Sesudah pengelasan. 

 

2.8.4 Tehnik Mengontrol Distorsi  

2.8.4.1 Sebelum Pengelasan 

a. Perencanaan yang baik. 

b. Pengelasan catat (pengelasan titik). 

c. Pengaturan letak bahan (pre-setting). 

2.8.4.2 Sewaktu Pengelasan  

a. Pengelasan selang-seling (Arah Horozontal). 

b. Pengelasan seimbang (Arah Vertical). 

c. Pendingin buatan (Penambahan bahan las disamping atau diatas). 

2.8.4.3 Sesudah Pengelasan  

a. Meluruskan dengan api. 

b. Pemukulan logam sewaktu panas. 

 

2.9 Pengujian Tarik 

 Proses pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik 

benda uji. Pengujian tarik untuk kekuatan tarik daerah las dimaksudkan untuk 
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mengetahui apakah kekuatan las mempunyai nilai yang sama, lebih rendah 

atau lebih tinggi dari kelompok raw materials. Pengujian tarik untuk kualitas 

kekuatan tarik dimaksudkan untuk mengetahui berapa nilai kekuatannya dan 

dimanakah letak putusnya suatu sambungan las. 

Pembebanan tarik adalah pembebanan yang diberikan pada benda 

dengan memberikan gaya tarik berlawanan arah pada salah satu ujung 

benda. Penarikan gaya terhadap beban akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan bentuk (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. 

Dengan menarik suatu bahan kita akan segera mengetahui 

bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahu 

sejauh mana material itu bertambah panjang. Alat eksperimen untuk uji 

tarik ini harus memiliki cengkraman (grip) yang kuat dan kekakuan yang 

tinggi (highly stiff). Untuk uji tarik memiliki persamaan berikut ini : 

……………………………………………..…(2.2) 

Dimana : 

UTS : Kekuatan Tarik Maksimum (kg/mm
2
). 

Pmaks : Beban Tarik maksimum (kg). 

Ao : Luas Penampang (mm
2
) (Nugget). 

Sedangkan untuk regangan dapat dilihat seperti persamaan dibawah ini : 

ɛ=
  

  
 100%..................................................................................................(2.3) 

Dimana : 

ε  = Regangan (%). 

ΔL  = Panjang awal (mm). 

Ao = Pertambahan panjang (mm). 
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Pengujan tarik beban diberikan secara continue dan pelan-pelan 

bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan dengan pengamatan 

mengenai perpanjangan yang dialami beda uji dan dihasilkan kurva 

tegangan-regangan. 

Pada pengujian tarik beban diberikan secara continue dan pelan-

pelan bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan dengan 

pengamatan mengenai perpanjangan yang dialami benda uji dan dihasilkan 

kurva tegangan-regangan. Tegangan dapat diperoleh dengan membagi 

beban dengan luas penampang mula benda uji. Seperti yang ditunjukkan 

pada persamaan di bawah ini : 

……………………………………………………........……….(2.4) 

Dimana : 

σ = Tegangan nominal (kg/mm
2
).  

Fu = Beban maksimal (kg). 

 

Gambar 2.17 Spesimen pengujian tarik JIS Z2201-5 

 

2.10 Pengujian Kekerasan 

 Kekerasan (Hardness) adalah salah satu mekanik (Mechanical 

properties) dari satu material. Kekerasan suatu material harus diketahui 

khususnya untuk material yang dalam penggunaannya akan mengalami 

pergesekan (frictional force), dalam hal ini bidang keilmuaan yang berperan  

penting mempelajarinya adalah ilmu bahan teknik (metallurgy engineering). 

Kekerasan didefinisikan sebagai kemampuan suatu material untuk menahan 

beban indentasi atau penetrasi (penusukan atau pemasukan). Umumnya 
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didalam teknik pegujian kekerasan menggunakan 4 macam bentuk  metode 

pengujian kekerasan yaitu Brinell, Vickers, Rockwell  dan Microhardness. 

 

2.10.1 Metode Vickers 

      Pada pengujian ini digunakan indentor intan yang berbentuk 

piramida dengan  sudur 136°. Prinsip pengujian adalah sama dengan 

metode brinell, walaupun jejak yang dihasilkan berbentuk bujur sangkar 

berdiagonal. Panjang diagonal diukur dengan skala pada mikroskop 

pengukur jejak. Nilai kekerasan suatu material diberikan rumus sebagai 

berikut: 

 

VHN=
       

  
...……………………………………………........……….(2.5) 

 

2.11 Pengujian Struktur Mikro 

Suatu logam mempunyai sifat mekanik yang tidak hanya 

tergantung pada komposisi kimia suatu paduan, tetapi juga tergantung 

pada struktur mikronya. Suatu paduan dengan komposisi kimia yang sama 

dapat memiliki struktur mikro yang berbeda, dan sifat mekaniknya pun 

akan berbeda. Ini tergantung pada proses pengerjaan dan proses laku-

panas yang diterima selama proses pengerjaan. 

Baja (Steel) merupakan paduan Fe dan C dengan kandungan kurang 

dari 2,1 %. Dalam suatu proses laku panas, transformasi austenite pada 

pendinginan memegang peranan penting terhadap sifat baja yang dikenal 

suatu proses laku panas. Austenoit dari baja hypoeutektoid bila 

didinginkan dengan lambat maka pada temperature kamar akan berstruktur 

mikro ferit (prouleutektoid) dan struktur yang berlapis-lapis (lamellar) 

terdiri dari ferrit dan sementit, yang disebut perlit (pearlite). Semakin 

tinggi kadar dari baja ini semakin banyak jumlah perlitnya dibandingkan 

dengan jumlah ferritnya, dan struktur akan terdiri dari perlit seluruhnya 

pada baja dengan komposisi (baja eutectoid,0,77% C). 
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Tranformasi dari austenite menjadi perlit terjadi karena 

perpindahan atomatom secara diffuse, karenanya akan memerlukan waktu 

lama. Dengan pendinginan lambat akan tersedia cukup waktu 

berlangsungnya diffuse sehingga dapat terbentuk perlit yang lamellar. Bila 

pendinginan agak cepat maka tidak lagi cukup waktu untuk menyelesaikan 

seluruh transformasi pada temperature yang lebih rendah, dan pada 

temperatur yang lebih rendah ini gerakan atom-atom (diffuse) menjadi 

lebih terbatas, sehingga lebar lamel menjadi lebih kecil dan butiran-

butiran Kristal yang terjadi akan lebih kecil/ halus. Bahkan bila 

pendinginan berlangsung lebih cepat lagi akan dapat terbentuk struktur 

mikro yang berbeda dari apa yang bersifat mekanis sangat keras tetapi 

getas. 

 

Gambar 2.18 Struktur mikro dalam baja karbon rendah 

( Sumber : Teknologi pengelasan logam 2000:44 ) 

 

2.11 Sifat Fisika dan Sifat Mekanika 

 Sifat fisika adalah perlakuan bahan karena mengalami peristiwa 

fisika, seperti adanya pengaruh pana, listrik dan beban. Yang termasuk 

golongan sifat fisika ini adalah : Sifat panas, sifat listrik, sifat mekanis. 

Sedangkan sifat mekanik suatu bahan adalah kemampuan suatu bahan untuk 

menahan beban-beban yang dikenakan kepadanya. Dimana beban-beban 

tersebut dapat berupa beban tarik, tekan, bengkok, geser, puntir, atau beban 

kombinasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian  

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

Mulai 

Bahan Penelitian 
1. Baja S45C 

Proses Pengelasan 

1. Las SMAW 120 A 

2. Elektroda E7016 dan E7018 

3. Kecepatan 250 mm/s, 300 mm/s, dan 350 mm/s  

4. Tebal plat 10 mm 

Pembuatan 
Spesimen 

Pengujian 

Uji Tarik Uji kekerasan Uji Struktur Mikro 

Kesimpulan 

Analisa dan Pembahasan 

Selesai 
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3.2 Persiapan Penelitian  

 Langkah penelitian dimulai dari langkah persiapan. Dalam langkah 

persiapan ini berisi penyusunan proposal penelitian dan rangcangan 

penyusunan laporan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa 

tahapan metode penelitian dari mulai persiapan sampai dengan analisa dan 

pembahasan. 

 

3.3 Bahan Penelitian  

  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja S45C dan 

dengan menggunakan elektroda E7016 dan E7018 dengan variasi kecepatan 

250 mm/s, 300 mm/s, dan 350 mm/s . Bahan material yang digunakan  

diproduksi oleh PT. BHINEKA BAJANAS yang akan dikerjakan dengan 

proses pengelasan dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Komposisi Kimia Baja S45C 

Komposisi  C Sl Mn P S Cr Ni Mo V Al Cu 

Kadar  0,520 0,310 0,650 0,019 0,02      0,010 

( Sumber :  PT. BHINNEKA BAJANAS ) 

 

Tabel 3.2 Sifat Mekanis Bahan Baja Karbon 

L
am

b
an

g
 

Temperatur 

Transformasi 
Perlakuan Panas Sifat Mekanis 

Ac(°C)
 

Ar(°C)
 

Penormala

n 

(N) 

Celup 

dingin 

(H) 

Temper 

(H) 

Perlaku

an 

panas 

Batas 

mulur 

(kg/m

m2)
 

Kekeuat

an tarik 

(kg/mm2

)
 

Kekeras

an 

HB
 

S 30 

C 

720-

815 

780-

720 

850-900 

Pendingin

an  udara 

850-900 

Pendingin

an air 

550-650 

pendingian 

cepat 

N 29 48 137-197 

H 34 55 152-212 

S 35 

C 

720-

800 

770-

710 

840-890 

pendingin

an udara 

850-900 

Pendingin

an air 

550-650 

Pendingian 

cepat 

N 31 52 149-207 

H 40 58 167-235 

S 40 

C 

720-

790 

760-

700 

830-880 

Pendingin

an udara 

830-880 

Pendingin

an air 

550-650 

Pendingina

n cepat 

N 33 55 156-217 

H 45 62 179-255 

S 45 

C 

720-

780 

750-

680 

820-870 

Pendingin

an udara 

820-870 

Pendingin

an air 

550-650 

Pendingina

n cepat 

N 35 58 167-229 

H 50 70 201-269 

S 50 

C 

720-

770 

740-

680 

810-860 

Pendingin

an udara 

810-860 

Pendingi-

nan air 

550-650 

Pendingina

n cepat 

N 37 62 179-235 

H 55 75 212-277 
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S 55 

C 

720-

765 

740-

680 

800-850 

Pendingin

an udara 

800-850 

pendingi-

nan air 

550-650 

Pendingina

n cepat 

N 40 66 185-255 

H 60 80 229-285 

S 15 

CK 

720-

880 

845-

770 

880-930 

Pendingin

an udara 

* 

150-200 

Pendingina

n udara 

H 35 50 143-235 

( Sumber : Sularso & Suga, K, 2004:329 – 330 ) 

Tabel 3.3 Komposisi kimia yang terkandung dalam elektroda E7016 

 
( Sumber : http://www.tenweld.com/aws-e7016-welding-electrode.html kamis 30-

03-2017 10:47 ) 

 

Tabel 3.4 Komposisi kimia yang terkandung dalam elektroda E7018 

 
( Sumber : http://www.tenweld.com/aws-e7018-welding-electrode.html 30-03-

2017 10:54 ) 

 

3.4 Pembuatan Spesimen  

Spesimen pengujian dibuat berdasarkan standar JIS . Pada penelitian 

ini diuji dengan arah melintang terhadap arah pengelasan. Dalam pembuatan 

ukuran pengujian tarik dan struktur mikro. Penelitian ini direncanakan akan 

dilaksanakan Februari 2017 adapun langkah pelaksanaan : 

http://www.tenweld.com/aws-e7016-welding-electrode.html%20kamis%2030-03-2017%201047
http://www.tenweld.com/aws-e7016-welding-electrode.html%20kamis%2030-03-2017%201047
http://www.tenweld.com/aws-e7018-welding-electrode.html%2030-03-2017%2010:54
http://www.tenweld.com/aws-e7018-welding-electrode.html%2030-03-2017%2010:54
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a. Komposisi kimia dan sertifikat di PT. BHINNEKA BAJANAS. 

b. Pembuatan bentuk benda uji dan pengelasan dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Mekanik IST AKPRIND Yogyakarta dan INLASTEK 

SURAKARTA. 

c. Pengujian tarik dan pengujian struktur mikro dilakukan di Laboratorium 

pengujian bahan IST AKPRIND Yogyakarta. 

d. Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium UNIVERSITAS 

SEBELAS MARET. 

 

 
Gambar 3.2 Spesimen pengujian tarik JIS Z2201-5 

 

3.5 Proses Pengelasan  

a. Proses pengelasan  

1. Mempersiapkan mesin las SMAW  

2. Mempersiapkan benda kerja yang akan dilakukan proses pengelasan. 

3. Pembuatan Kampuh V  

4. Mengatur arus las SMAW 

5. Pengelasan dimulai dengan jenis elektroda E7016 dan variasi 

kecepatan 250 mm/s, 300 mm/s, dan 350 mm/s. 

6. Pengelasan selanjutnya dengan jenis elektroda E7018 dengan 

variasi kecepatan 250 mm/s, 300 mm/s, dan 350 mm/s. 

b. Alat dan bahan : 

1. Mesin las SMAW. 

2. Elektroda E 7016 dan E 7018. 

3. Baja S45C : 

Tebal 10 mm 

Lebar  50 mm 

Panjang 280 mm 



49 
 

 
 

4. Gerinda. 

5. Gergaji. 

6. Ragum. 

7. Sikat besi. 

8. Palu untuk pembersihan terak. 

9. Mistar sorong. 

10. Amplas. 

11. Autosol. 

 

Tabel 3.5  Rancangan Eksperimen Pengelasan 

No 
Jenis 

elektroda 

 Pengujian 

 Tarik Kekerasan Mikro 

Variasi 
kecepatan 

(mm/s) 
250 300 350 250 300 350 250 300 350 

1 E7016           

2 E7018           

 

3.6 Pengujian Tarik  

Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui tegangan tarik maksimum, 

tegangan luluh dann regangan pada masing-masing spesimen. Selanjutnya 

langkah-langkah untuk pengujian tarik adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan Spesimen uji tarik. 

b. Cekam kedua ujung specimen pada alat uji tarik. 

c. Selajutnya jalankan mesin uji tarik dengan pembebanan yang konstan 

dan perlahan. 

d. Tunggu hingg putus. 

e. Ulangi langkah yang sama untuk setiap spesimen. 
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Gambar 3.3 Alat uji tarik 

( Sumber : Laboratorium pengujian bahan IST AKPRIND ) 

 

3.7 Pengujian Kekerasan 

3.7.1 Metode Vickers 

  Pengujian kekerasan dengan metode vickers dilakukan  untuk mengetahui 

nilai kekerasan dari hasil pengelasan E7016 dan E7018 dan bahan uji baja S45C. 

Adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut:  

a. Menyiapkan alat dan bahan. 

b. Mengukur dimensi awal spesimen. 

c. Melakukan uji keras pada spesimen dengan mesin vickers. 

d. Meletakkan spesimen pada meja penekan. 

e. Mencari fokus pada spesimen. 

f. Memilih pembebanan 200 gf untuk baja karbon serta 100 gf pada 

alumunium dan tembaga. 

g. Mengetik start untuk memualai pembebanan pada spesimen. 

h. Menggeser untuk mencari titik pembebanan. 

i. Memfokuskan titik pada spesimen. 

j. Meletakkan garis pengukur pada diagonal hasil penelitian (d1). 

k. Menekan zero pada layar kemudian menekan read. 

l. Memutar kamera 90°. 

m. Meletakkan kembali garis ukur pada diagonal. 

n. Menekan read sehingga muncul d2 dan HVN. 

o. Memutar kembali kamera optik sehingga kembali seperti semula. 

p. Menekan clear → zero pada layar agar nilai di dan d2 kembali nol. 
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q. Mengulangi kembali percobaan uji keras spesimen sebanyak 18 kali. 

 

 

Gambar 3.4 Alat uji kekerasan 

( Sumber : Laboratorium pengujian bahan UNS  ) 

 

    Pengujian kekerasan dilakukan di 5 titik pengujian pada setiap 

pengujian untuk masing-masing spesimen skema pengujian ditunjukkan oleh 

gambar 3.5 dbawah ini :  

    

 
Gambar 3.5 jejak uji kekerasan pada spesimen 

 

 

 

 

 

Logam induk 

Daerah las Daerah HAZ 
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3.8  Pengujian Struktur Mikro  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui sifat fisik yaitu 

bentuk dan sususan struktur mikro akibat pengaruh pengelasan. Selajutnya 

untuk langkah-langkah untuk pengujian struktur mikro  adalah sebagai berikut 

:  

a. Persiapkan  spesimen untuk proses struktur mikro ( menghaluskan, 

memoles, dan mengetsa permukaannya). 

b. Selanjutnya letakkan specimen dibawah lensa mikroskop logam. 

c. Ambil foto dengan pembesaran 100 X. 

d. Ulangi langkah 1-3 untuk pengujian specimen lainnya. 

 

 

Gambar 3.6 Alat uji struktur mikro 

( Sumber : Laboratorium pengujian bahan IST AKPRIND ) 

 

 

3.9 Analisa dan pembahasan 

       Setelah data diperoleh selanjutnya adalah menganalisa data dengan 

cara mengolah data yang sudah terkumpul. Data dari hasil pengujian 

dimasukkan kedalam persamaan-persamaan yang ada sehingga diperoleh data 

yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan grafik.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan pada baja S45C terhadap 

pengaruh kecepatan jenis elektroda maka didapat data-data hasil pengujian berikut 

ini : 

 

4.1.1 Hasil Pengujian Material 

 

Tabel 4.1 Komposisi Kimia Baja S45C  

Komposisi  C Sl Mn P S Cr Ni Mo V Al Cu 

Kadar  0,520 0,310 0,650 0,19 0,02      0,010 

( Sumber : PT. Bhineka Bajanas, 2017 ) 
 

4.1.2 Hasil Pengujian Tarik 

Pengujian tarik dilakukan terhadap spesimen hasil las SMAW pada baja 

S45C, bertujuan untuk mengetahui tegangan tarik maksimum hasil las, bentuk 

spesimen ditunjukkan pada gambar 4.1 dan 4.2. 

 

a. E7016 

            

                                     (1) (2) 
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              (3) 

Gambar 4.1 Spesimen uji tarik (a) E7016 variasi kecepatan (1) 250 mm/s, (2) 300 

mm/s, (3) 350 mm/s 
 

 

b. E7018 

           

                       (1) (2) 

 

(3) 

Gambar 4.2  Spesimen uji tarik (b) E7018 variasi kecepatan (1) 250 mm/s, (2) 300 

mm/s, (3) 350 mm/s 
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Bentuk spesimen setelah mengalami proses uji tarik dapat dilihat pada gambar 4.3 

dibawah ini. 

 

a. E7016  

   

 (1) (2) 

 

(3) 

Gambar 4.3 Spesimen setelah uji tarik dengan variasi kecepatan 250 mm/s 

(1), 300 mm/s (2), 350 mm/s (3) 

 

b. E7018 

  

 (1) (2) 

 

(3) 

Gambar 4.4 Spesimen setelah uji tarik dengan variasi kecepatan 250 mm/s 

(1), 300 mm/s (2), 350 mm/s (3). 
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Adapun Hasil pengujian tarik untuk masing-masing spesimen pada E7016 

dan E7018 sebagai berikut : 

1. E7016 

a. Pengujian pada spesimen  250 mm/s 

Diketahui :  

1. Panjang ukuran awal (Lo) = 280 mm 

2. Luas penampang (Ao) = 23 x 10     

3. Beban maksimum (Fmax) =  16998 kg 

4. Tegangan tarik maksimum :       
     

   
       

  
   ⁄  

b. Pengujian pada spesimen  300 mm/s 

Diketahui  : 

1. Panjang ukuran awal (Lo) = 280 mm 

2. Luas penampang (Ao)  =  23 x 10      

3. Beban maksimum (      = 17011 kg 

4. Tegangan tarik maksimum :       
     

   
       

  
   ⁄  

c. Pengujian pada spesimen  350 mm/s 

Diketahui : 

1. Panjang ukuran awal (Lo) = 280 mm 

2.  Luas penampang (Ao) = 23 x 10     

3. Beban maksimum (      = 14906 kg 

 4. Tegangan tarik maksimum :       
     

   
       

  
   ⁄    

 

Rata-rata =  
                 

 
        

  
   ⁄  

 

2. E7018 

a. Pengujian pada spesimen 250 mm/s 

1. Panjang ukuran awal (Lo) = 280 mm 

2. Luas penampang (Ao) =  23 x 10     

3. Beban maksimum        = 16224 kg 
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4. Tegangan tarik maksimum :       
     

   
      

  
   ⁄   

b. Pengujian spesimen 300 mm/s 

1. Panjang ukuran awal (Lo) = 280 mm 

2. Luas penampang (Ao) =  23 x 10     

3. Beban maksimum (      = 16816 kg 

4. Tegangan tarik maksimum =       
     

   
       

  
   ⁄  

c. Pengujian spesimen 350 mm/s 

1. Panjang ukuran awal (Lo) = 280 mm 

2. Luas penampang (Ao) =  23 x 10     

3. Beban maksimum  (      =  16312 kg 

4. Tegangan tarik maksimum =       
     

   
       

  
   ⁄  

Rata-rata = 
                 

 
  71,52  

  
   ⁄  

 

4.1.3 Hasil Pengujian Kekerasan 

 Pengujian kekerasan dengan menguji kekerasan bertujuan untuk 

memperoleh nilai kekerasan suatu bahan. Pengujian ini dilakukan pada daerah 

daerah logam induk ,daerah lasan, dan daerah HAZ untuk setiap elektroda-

elektroda yang berbeda pada pengelasan. 

 

 

Gambar 4.5 uji kekerasan pada spesimen  

Daerah las 

Logam induk 

Daerah HAZ 
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Tabel 4.2 Data hasil pengujian kekerasan 

No 
Jenis 

Elektroda 

Kecepatan 

Pengelasan 

(mm/s) 

Las Haz Logam Induk 

d1 d2 d1 d2 d1 d2 

1 

E7016 

250 0,03993 0,04022 0,03883 0,03883 0,04155 0,03995 

2 300 0,04016 0,04063 0,03909 0,03747 0,04143 0,04317 

3 350 0,04102 0,03945 0,03787 0,03765 0,03529 0,03699 

4 

E7018 

250 0,04069 0,04127 0,03819 0,03787 0,03718 0,03991 

5 300 0,03968 0,03910 0,03897 0,03939 0,03609 0,03437 

6 350 0,04137 0,04267 0,03885 0,03885 0,04025 0,04313 

 

HV=
        

        

 

   P= beban = 200 gr dijadikan kg = 0,2  

1. E7016 250 mm/s Las 

HV=
          

                  

 

 = 28,88 

 E7016 250 mm/s HAZ 

HV=
          

                 

 

 =  30,76 

 E7016 250 mm/s Logam induk 

HV=
          

                  

 

 = 27,93 

 E7016 300 mm/s Las  

         HV=
          

                  

 

 = 28,42 

 E7016 300 mm/s HAZ 

HV=
          

                  

 

 = 31,65 

 E7016 300 mm/s Logam induk 

 HV=
          

                  

 

 = 25,92 

E7016 350 mm/s Las 
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HV=
          

                  

 

 = 28,65 

 

 E7016 350 mm/s HAZ 

 HV=
          

                  

 

 = 36,27 

E7016 350 mm/s Logam induk  

HV=
          

                  

 

 = 35,51 

Rata-rata = 
                 

 
 = 30,44 

E7018 250 mm/s Las 

HV=
          

                  

 

 = 27,62 

E7018 250 mm/s HAZ 

HV=
          

                  

 

 = 32,07 

E7018 250 mm/s Logam induk 

HV=
          

                  

 

 = 31,22 

E7018 300 mm/s Las 

HV=
          

                  

 

 = 29,97 

E7018 300 mm/s HAZ 

HV=
          

                  

 

 = 30,21 

 E7018 300 mm/s Logam induk 

HV=
          

                  

 

 = 37,37 

 E7018 350 mm/s Las 

HV=
          

                   

 

 = 26,27 

 E7018 350 mm/s HAZ 

HV=
          

                  

 

 = 30,73 

 E7018 350 mm/s Logam induk 
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HV=
          

                  

 

 = 26,68 

         Rata-rata = 
                 

 
 = 30,23 

4.1.4 Hasil Pengujian Struktur Mikro  

 Pada pengujian ini daerah yang di foto menggunakan mikroskop mikro 

adalah daerah logam induk, daerah lasan, dan daerah HAZ. Untuk hasil dari 

pengujian struktur mikro  terhadap baja S45C yang sudah dietsa  dapat dilihat 

pada gambar berikut ini : 

a. E7016 

1. 250 mm/s   

 

Gambar 4.6 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

 

Jumlah ferit 
  

    
         = A 

Jumlah perlit 
  

    
         = B 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
     = C 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
     = D 

Jumlah karbon dalam baja  C + D  

perlit 

ferit 
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46 43 44 53 19 

36 33 32 30 54 

67 44 25 35 19 

53 73 59 44 35 

45 40 57 70 23 

JK ferit = 1728 

54 57 56 47 81 

64 67 68 70 46 

33 56 75 65 81 

47 27 41 56 65 

55 60 43 30 77 

       JK perlit = 772 

Jumlah ferit 
    

    
         =  0,6912 % 

Jumlah perlit 
   

    
         = 0,3088 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
           % = 1,728 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
            = 2,4704 x      % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,728 x      % + 2,4704 x      %  = 1,97504 x      % 
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Gambar 4.7 Foto struktur mikro daerah HAZ  dengan pembesaran 100x. 

 

 

 

 

 

 

JK ferit = 1347 

 

 

 

 

 

 

JK perlit = 1153 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,5388 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,4612 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,347 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
            = 3,6896 x       % 

72 69 51 49 67 

47 62 55 47 54 

69 63 38 28 34 

70 58 34 53 31 

71 58 50 60 57 

28 31 49 51 33 

53 38 45 53 46 

31 37 62 72 66 

30 42 66 47 69 

29 42 50 40 43 

ferit 

Perlit 
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Jumlah karbon dalam baja  = 1,347 x      % + 3,6896 x      % = 3,8243 x       % 

 

 

Gambar 4.8 Foto struktur mikro daerah las  dengan pembesaran 100x. 

87 78 55 69 59 

81 58 70 62 70 

77 85 81 68 59 

72 75 80 58 72 

71 68 69 49 53 

JK ferit = 1768 

13 22 45 31 41 

19 42 30 38 30 

23 15 19 32 41 

23 25 20 42 28 

29 32 31 51 47 

JK perlit = 732 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,7072 % 

Jumlah perlit 
   

    
         = 0,2928 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,768 x       % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 2,3424 x       % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,768 x      % + 2,3424 x       % = 2,5192 x      % 

ferit 

perlit 
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2.  300 mm/s 

 

Gambar 4.9 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

36 46 32 42 16 

32 47 65 32 40 

47 69 38 34 55 

29 37 35 28 32 

51 58 46 24 24 

                        JK ferit = 1023 

64 54 68 58 84 

68 53 35 68 60 

53 31 62 66 45 

71 63 65 72 68 

49 42 54 76 76 

                        JK perlit= 1477 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,4092 % 

Jumlah perlit 
    

    
         =        % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,023 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 4,7264 x      % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,023 x      %   + 4,7264 x      % = 4,8287 x      % 

perlit 

ferit 
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Gambar 4.10 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

53 45 58 66 66 

70 60 65 58 59 

72 71 66 75 66 

52 55 58 62 74 

67 55 64 63 70 

 JK ferit = 1570 

47 55 42 34 34 

30 40 35 42 41 

28 29 34 25 34 

48 45 42 38 26 

33 45 36 37 30 

                          JK perlit = 930 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,628 % 

Jumlah perlit 
   

    
         = 0,372 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
         % = 1,57 x        % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
         = 2,976 x      % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,57 x       % + 2,976 x       % = 3,133 x       % 

perlit 

ferit 
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Gambar 4.11 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

72 81 67 58 31 

67 74 65 63 57 

51 75 68 58 72 

51 57 48 52 53 

49 60 46 47 48 

 JK  ferit = 1470 

      28 19 33 42 69 

33 26 35 37 43 

49 25 32 42 28 

49 43 52 48 47 

51 40 54 53 52 

 JK perlit = 1030 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,588 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,412 %  

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
         % = 1,47 x       % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
         = 3,296 x       % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,47 x      %  + 3,296 x       % = 3,443x      % 

perlit 

ferit 
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3.  350 mm/s. 

 

Gambar 4.12 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

51 50 40 29 16 

39 37 35 62 55 

64 34 30 38 36 

39 39 40 35 29 

70 30 28 45 18 

  JK ferit = 989 

49 50 60 71 84 

61 63 65 38 45 

36 66 70 62 64 

61 61 60 65 71 

30 70 72 55 82 

  JK perlit = 1511 

Jumlah ferit 
   

    
         = 0,3956 % 

Jumlah perlit 
    

    
         =  0,6044 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 9,89 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 4,8352 x     % 

Jumlah karbon dalam baja  = 9,89 x      % + 4,8352 x      % = 5,8242 x       % 

ferit 

perlit 
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 Gambar 4.13 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

36 50 43 56 60 

70 49 62 71 43 

51 56 58 68 56 

52 46 69 45 61 

47 62 36 50 49 

  JK ferit = 1349 

64 50 57 44 40 

30 51 38 29 57 

49 44 42 32 44 

48 54 31 55 39 

53 38 64 50 51 

  JK perlit = 1151 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,5396 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,4604 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,349 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 3,6832 x       % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,349 x      + 3,6832 x       % = 3,8181 x       % 

perlit 

ferit 
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Gambar 4.14 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

72 81 67 58 31 

67 74 65 63 57 

51 75 68 58 72 

51 57 48 52 53 

49 60 46 47 48 

JK ferit = 1422 

28 19 33 42 69 

33 26 35 37 43 

49 25 32 42 28 

49 43 52 48 47 

51 40 54 53 52 

JK perlit = 1078 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,5688 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,4312 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,422 x        % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 3,4496 x      % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,422 x      % + 3,4496 x       % = 3,5918 x       % 

ferit 

perlit 
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b. E7018 

1.  250 mm/s 

     

   Gambar 4.15 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

47 44 23 64 54 

50 54 46 63 58 

69 70 55 73 48 

57 69 55 45 30 

35 23 47 39 36 

                          JK ferit = 1254 

53 56 77 36 46 

50 46 54 37 42 

31 30 45 27 42 

43 31 45 55 70 

65 77 53 61 64 

                         JK perlit = 1246 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,5016 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,4984 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,254 x       % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 3,9872 x       % 

ferit 

perlit 
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Jumlah karbon dalam baja  = 1,254 x      % + 3,9872 x       % = 4,1126 x       % 

 

 

 Gambar 4.16 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

62 46 53 51 51 

73 67 64 57 58 

54 51 63 55 66 

56 72 62 65 68 

54 60 65 67 59 

  JK ferit = 1499 

38 54 47 49 49 

27 33 36 43 42 

46 49 37 45 34 

44 28 38 35 32 

46 40 35 33 41 

     JK perlit = 1001 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,5996 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,4004 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
         % = 1,499 x       % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 3,2023 x       % 

ferit 

perlit 
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Jumlah karbon dalam baja  = 1,499 x       % + 3,2023 x      % = 3,3522 x       % 

 

 

Gambar 4.17 Foto struktur mikro daerah las  dengan pembesaran 100x. 

62 65 60 52 68 

64 55 61 64 49 

60 67 67 76 60 

48 53 69 61 56 

65 55 57 53 51 

JK ferit = 1498 

38 35 40 48 32 

36 45 39 36 51 

40 33 33 24 40 

52 47 31 39 44 

35 45 43 47 49 

JK perlit = 1002 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,5992 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,4008 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,498 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 3,2064 x      % 

ferit 

perlit 
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Jumlah karbon dalam baja  = 1,498 x       % + 3,2064 x      % = 3,3562 x       % 

 

2.  300 mm/s 

 

Gambar 4.18 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

62 71 63 47 68 

60 67 56 56 58 

71 81 60 55 49 

72 60 62 63 72 

62 68 62 64 60 

JK ferit = 1569 

38 29 37 53 32 

40 33 44 44 42 

29 19 40 45 51 

28 40 38 37 28 

38 32 38 36 40 

JK perlit  = 931    

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,6276 % 

Jumlah perlit 
   

    
         = 0,3724 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,569 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 2,9792 x      % 

ferit 

perlit 
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Jumlah karbon dalam baja  = 1,569 x      %  + 2,9792 x      % = 3,1361 x       % 

 

 

      Gambar 4.19 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

63 58 64 59 76 

44 57 58 50 57 

70 78 68 59 50 

74 71 50 61 45 

53 50 44 46 61 

        JK ferit = 1466 

37 42 36 41 24 

56 43 42 50 43 

30 22 32 41 50 

26 29 50 39 55 

47 50 56 54 49 

  JK perlit = 1034 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,5864 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,4136 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,466 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
         = 3,3088 x       % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,466 x       %  + 3,3088 x      % = 3,4554 x      % 

ferit 

perlit 
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Gambar 4.20 Foto struktur daerah las dengan pembesaran 100x. 

41 33 18 23 19 

46 33 37 34 37 

46 18 34 22 16 

40 26 20 23 21 

28 18 21 24 14 

  JK ferit = 692 

59 67 82 77 81 

54 67 63 66 63 

54 82 66 78 84 

60 74 80 77 79 

72 82 79 76 86 

JK perlit = 1808 

Jumlah ferit 
   

    
         = 0,2768 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,7232 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 6,92 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
            = 5,7856 x       % 

Jumlah karbon dalam baja  = 6,92 x      % + 5,7856 x      % = 5,8548 x       % 

ferit 

perlit 
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3.  350 mm/s 

 

       Gambar 4.21 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

67 79 69 53 63 

53 62 47 66 32 

39 64 70 58 48 

74 42 38 23 32 

28 50 39 61 52 

JK ferit = 1306 

33 21 31 47 37 

47 38 53 34 68 

61 36 30 42 52 

26 58 62 77 68 

72 50 61 39 48 

JK perlit = 1194      

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,5224 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,4776 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,306 x       % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 3,8208 x      % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,306 x       % + 3,8208 x      % = 3,9514 x       % 

ferit 

perlit 



78 
 

 
 

        

 

Gambar 4.22 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

70 65 65 50 45 

38 39 31 22 31 

56 43 40 42 32 

54 40 55 49 40 

55 66 55 41 54 

     JK ferit = 1178 

30 35 35 50 55 

62 61 69 78 69 

44 57 60 58 68 

46 60 45 51 60 

45 34 45 59 46 

  JK perlit = 1322 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,4712 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,5288 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
          % = 1,043 x       % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
          = 4,2304 x       % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,043 x      % + 4,2304 x       % = 4,3347 x       % 

ferit 

perlit 
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        Gambar 4.23 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

43 26 49 34 46 

36 45 49 53 45 

32 38 45 34 47 

54 41 45 43 43 

37 31 44 34 34 

  JK ferit = 1030 

57 74 51 66 54 

64 55 51 47 55 

68 62 55 66 53 

46 59 55 57 57 

63 69 56 66 66 

  JK perlit = 1470 

Jumlah ferit 
    

    
         = 0,412 % 

Jumlah perlit 
    

    
         = 0,588 % 

Jumlah karbon dalam ferit 
     

   
         % = 1,03 x      % 

Jumlah karbon dalam perlit 
   

   
         % = 4,704 x       % 

Jumlah karbon dalam baja  = 1,03 x       % + 4,704 x       % = 4,807 x       % 

ferit 

perlit 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Tarik 

 

 

Gambar 4.24 Rata-rata hasil pengujian tarik. 

Dapat dilihat pada gambar 4.24 bahwa rata-rata dari hasil pengujian tarik 

didapatkan dari E7016 dengan hasil 70,88 lebih rendah dibandingkan dengan 

E7018 dengan hasil 71,52 dikarenakan jumlah perlit lebih sedikit pada struktur 

mikro E7016 dengan rata-rata pada daerah las 0,378 % sedangkan E7018 0,570 % 

dan memiliki jumlah ferit untuk E7016 0,621 % serta untuk E7018 memiliki nilai 

0,429 %, Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit tersebut dikarenakan oleh 

pengaruh dari kecepatan pengelasan dan jenis elektroda. Perlu diketahui bahwa 

ferit memiliki sifat yang lunak dibandingkan dengan perlit. Pengambilan nilai dari 

struktur mikro yaitu dari daerah las dikarenakan patah saat uji tarik di daerah las 

semua. 

 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Kekerasan 

Setelah melakukan perhitungan terhadap hasil pengujian kekerasan dengan 

menggunakan metode vickers maka didapatkan hasil kekerasan yang dapat dilihat 

pada gambar  grafik berikut :  

 

70.88 

71.52 

70.4

70.6

70.8

71

71.2

71.4

71.6

N
il

ai
 p

en
g
u
ji

an
 

Hasil rata-rata perhitungan 

Rata-rata hasil pengujian tarik 

E7016 E7018
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Gambar 4.25  Rata-rata hasil kekerasan logam induk. 

 

Dapat dilihat bahwa nilai kekerasan pada Logam induk dari E7018 

memiliki nilai rata-rata 31,78 dan untuk E7016 memiliki nilai kekerasan rata-rata 

29,78 Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan E7018 lebih tinggi dari pada 

nilai kekerasan E7016 dikarenakan jumlah ferit lebih sedikit pada struktur mikro 

E7016 dengan rata-rata pada logam induk 0,498 % sedangkan E7018 0,550 % dan 

memiliki jumlah perlit untuk E7016 0,503 % serta untuk E7018 memiliki nilai 

0,449 %. Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit tersebut dikarenakan oleh 

pengaruh dari kecepatan pengelasan dan jenis elektroda. 

 

29.78 

31.75 

28.5

29

29.5

30
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Gambar 4.26  Rata-rata hasil kekerasan didaerah HAZ. 

 

Dapat dilihat bahwa nilai kekerasan pada daerah HAZ dari E7018 

memiliki nilai rata-rata 31 dan untuk E7016 memiliki nilai kekerasan rata-rata 

32,89, Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan E7016 lebih tinggi dari pada 

nilai kekerasan E7018, dikarenakan jumlah ferit lebih banyak pada struktur mikro 

E7016 dengan rata-rata pada HAZ 0,5688 % sedangkan E7018 0,5524 % dan 

memiliki jumlah perlit untuk E7016 0,4312 % serta untuk E7018 memiliki nilai 

0,4476 %. Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit tersebut dikarenakan oleh 

pengaruh dari kecepatan pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.27 Rata-rata hasil kekerasan didaerah las. 

 

 Dapat dilihat bahwa nilai kekerasan dari E7018 memiliki nilai rata-rata 

27,95 dan untuk E7016 memiliki nilai kekerasan rata-rata 28,65, Jadi dapat 

disimpulkan bahwa nilai kekerasan E7016 lebih tinggi dari pada nilai kekerasan 

E7018, dikarenakan jumlah ferit lebih banyak pada struktur mikro E7016 dengan 

rata-rata pada daerah las 0,621 % sedangkan E7018 0,429 %, dan memiliki 

jumlah perlit untuk E7016 0,378 % serta untuk E7018 memiliki nilai 0,570 %. 

Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit tersebut dikarenakan oleh pengaruh dari 

kecepatan pengelasan dan jenis elektroda. 
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4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Struktur Mikro 

4.2.3.1 E7016 250 mm/s 

 

 

Gambar 4.28 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 250 mm/s pada logam induk dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,6912 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,3088 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah di daerah logam induk sedangkan tegangan maksimum nya apabila di 

uji tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada logam induk dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.29 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 250 mm/s pada daerah HAZ dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,5388 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,4612 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah   di daerah HAZ sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji 

tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada daerah HAZ dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.30 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 250 mm/s pada daerah las dengan pembesaran 100X 

didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,7072 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,2928 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah   di daerah las sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji tarik 

akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit 

tersebut pada daerah las dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan pengelasan 

dan jenis elektroda. 
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4.2.3.1 E7016 300 mm/s 

 
 

 

 

 

Gambar 4.31 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 
 

 
 

 

 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 300 mm/s pada logam induk dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,4092 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,5968 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih sedikit dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang tinggi daerah di logam induk sedangkan tegangan maksimum nya apabila di 

uji tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada logam induk dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.32 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

 
 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 300 mm/s pada daerah HAZ dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,628 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,372 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah   di daerah HAZ sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji 

tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada daerah HAZ dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.33 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 300 mm/s pada daerah las dengan pembesaran 100X 

didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,588 % sedangkan untuk perlit (hitam) 0,412 

%, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan dengan 

kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai yang 

rendah   di daerah las sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji tarik  

akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit 

tersebut pada daerah las dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan pengelasan 

dan jenis elektroda. 
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4.2.3.1 E7016 350 mm/s 

 

 
Gambar 4.34 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 350 mm/s pada logam induk dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,3956 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,6044 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih sedikit dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang tinggi  di daerah logam induk sedangkan tegangan maksimum nya apabila di 

uji tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada logam induk dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.35 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 350 mm/s pada daerah HAZ dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,5396 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,4604 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah   di daerah HAZ sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji 

tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada daerah HAZ dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.36 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7016 

baja S45C dengan kecepatan 350 mm/s pada daerah las dengan pembesaran 100X 

didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,5688 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,4312 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah   di daerah las sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji tarik  

akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit 

tersebut pada daerah las dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan pengelasan 

dan jenis elektroda. 
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4.2.3.2 E7018 250 mm/s 

 

 
Gambar 4.37 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7018 

baja S45C dengan kecepatan 250 mm/s pada logam induk dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,5016 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,4984 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang tinggi di logam induk sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji 

tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada logam induk dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.38 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7018 

baja S45C dengan kecepatan 250 mm/s pada daerah HAZ  dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,5996 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,4004 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah di daerah HAZ sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji 

tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada daerah HAZ dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.39 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7018 

baja S45C dengan kecepatan 250 mm/s pada daerah las dengan pembesaran 100X 

didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,5992 % sedangkan untuk perlit (hitam) 4008 

%, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan dengan 

kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai yang 

rendah di daerah las sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji tarik  akan 

mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit tersebut 

pada daerah las dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan pengelasan dan jenis 

elektroda. 
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4.2.3.2 E7018 300 mm/s 
 
 

 
Gambar 4.40 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7018 

baja S45C dengan kecepatan 300 mm/s pada logam induk dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,6276 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,3724 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang tinggi di logam induk sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji 

tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada logam induk dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.41 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7018 

baja S45C dengan kecepatan 300 mm/s pada daerah HAZ dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,5864 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,4136 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah di daerah HAZ sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji 

tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada daerah HAZ dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.42 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7018 

baja S45C dengan kecepatan 300 mm/s pada daerah las dengan pembesaran 100X 

didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,2768 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,7232 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar perlit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar ferit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah di daerah las sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji tarik 

akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit 

tersebut pada daerah las dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan pengelasan 

dan jenis elektroda. 
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4.2.3.2 E7018 350 mm/s  
  
 

 
Gambar 4.43 Foto struktur mikro logam induk dengan pembesaran 100x. 

 

      Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada 

E7018 baja S45C dengan kecepatan 350 mm/s pada logam induk dengan 

pembesaran 100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 52,24 % sedangkan untuk 

perlit (hitam) 0,4776 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar ferit lebih banyak 

dibandingkan dengan kadar perlit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan 

memiliki nilai yang rendah di logam induk sedangkan tegangan maksimum nya 

apabila di uji tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai 

ferit dan perlit tersebut pada logam induk dikarenakan oleh pengaruh dari 

kecepatan pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.44 Foto struktur mikro daerah HAZ dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7018 

baja S45C dengan kecepatan 350 mm/s pada daerah HAZ dengan pembesaran 

100X didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,4712 % sedangkan untuk perlit (hitam) 

0,5288 %, maka dapat disimpulkan bahwa kadar perlit lebih banyak dibandingkan 

dengan kadar ferit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai 

yang rendah di daerah HAZ sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji 

tarik  akan mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan 

perlit tersebut pada daerah HAZ dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan 

pengelasan dan jenis elektroda. 
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Gambar 4.45 Foto struktur mikro daerah las dengan pembesaran 100x. 

 

Setelah melakukan perhitungan terhadap foto struktur mikro pada E7018 

baja S45C dengan kecepatan 350 mm/s pada daerah las dengan pembesaran 100X 

didapatkan hasil untuk ferit (putih) 0,412 % sedangkan untuk perlit (hitam) 0,588 

%, maka dapat disimpulkan bahwa kadar perlit lebih banyak dibandingkan dengan 

kadar ferit. Hal itu dapat menyebabkan pada kekerasan memiliki nilai yang rendah 

di daerah las sedangkan tegangan maksimum nya apabila di uji tarik  akan 

mengalami patah di daerah las. Penyebab perbedaan nilai ferit dan perlit tersebut 

pada daerah las dikarenakan oleh pengaruh dari kecepatan pengelasan dan jenis 

elektroda. 
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BAB V 

     PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Sifat fisis tertinggi ferit 0,7072%  kecepatan 250 mm/s daerah las jenis 

elektroda E7016. 

Sifat fisis terendah ferit 0,412 %  kecepatan 350 mm/s daerah las jenis 

elektroda E7018.  

Sifat fisis tertinggi perlit 0,7232 %  kecepatan 300 mm/s daerah las jenis 

elektroda E7018. 

Sifat fisis terendah perlit 0,372 %  kecepatan 300 mm/s HAZ jenis 

elektroda E7016. 

Sifat mekanis tertinggi uji tarik       
  

   ⁄   kecepatan 300 mm/s 

jenis elektroda E7016. 

Sifat mekanis terendah uji tarik       
  

   ⁄   kecepatan 350 mm/s  

jenis elektroda E7016. 

Sifat mekanis tertinggi uji kekerasan 37,37 VHN  kecepatan 300 mm/s 

logam induk jenis elektroda E7018. 

Sifat mekanis terendah uji kekerasan 25,92 VHN kecepatan 350 mm/s 

logam induk jenis elektroda E7016. 

2. Struktur mikro terdiri dari ferit dan perlit. 

3. Nilai optimum uji tarik yang memiliki Tegangan tarik maksimum tertinggi 

      
  

   ⁄   kecepatan 300 mm/s jenis elektroda E7016. 

Nilai optimum uji kekerasan yang memiliki nilai kekerasan tertinggi 37,37 

VHN  kecepatan 300 mm/s logam induk  jenis elektroda E7018. 

5.2 Saran 

1. Sebelum memulai penelitian agar menyiapkan rancangan pengujian agar 

tidak terjadi kesalahan, misalnya standar yang digunakan agar mudah saat 

menentukan spesimen bahan uji. 

2. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat menerapkan pengujian 

yang lain, variasi arus serta jenis las. 
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