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Salah satu proses produksi yang banyak digunakan adalah proses pengelasan.  

Pada logam las, daerah yang terkena panas sifatnya getas dan karena mendapat 
distribusi suhu yang tidak merata maka terjadi adanya suatu tegangan sisa yang dapat 
mengurangi ketangguhan sambungan las. Untuk mengurangi hal tersebut maka 
dilakukanlah proses perlakuan panas pasca pangelasan. Proses stress relieving 
annealing digunakan untuk meningkatkan keuletan, mengurangi tegangan dalam, 
memperbesar ukuran butiran, dan menigkatkan sifat mampu mesin. 

Pada penelitian ini, dilakukan proses stress relieving annealing dengan suhu 600 
oC pasca pengelasan dengan variasi waktu penahanan 30, 45, 60, 75, 90 menit. 
Pengujian dilakukan 2 kali, yaitu pengujian kekerasan dan pengujian mikrostruktur. 

 Hasil dari penelitian didapatkan bahwa kekerasan pada daerah lasan mengalami 
penurunan nilai kekerasan dengan bertambahnya holding time. Hal ini dikarenakan 
semakin lama waktu penahanan akan membuat struktur baja menjadi lebih homogen 
dan ferrite yang terbentuk menjadi lebih besar, sehingga kekerasannya menurun. 
Sedangkan untuk mikrostrukturnya, pada spesimen dengan holding time 30 menit 
memiliki karbida yang banyak sedangkan ferit lebih sedikit, sedangkan pada spesimen 
dengan holding time 90 menit memiliki jumlah ferit yang lebih banyak dibandingkan 
jumlah karbida. Jumlah ferit yang bertambah ini dikarenakan pemanasan di bawah 
temperatur eutektoit dalam waktu cukup lama, larutan karbon yang lewat jenuh akan 
terus berubah menjadi ferit dan karbida yang lebih stabil. Hal tersebut akan 
mempengaruhi nilai kekerasan karena ferit yang bersifat lunak dibandingkan karbida. 
Dan juga dengan semakin bertambahnya waktu penahanan, akan memberikan waktu 
yang cukup untuk ferrite bersatu membentuk partikel yang lebih besar. Ukuran ferrite 
yang besar ini akan membuat nilai kekerasan menurun. 
Kata kunci: Holding time, Stress Relief  Annealing, SMAW, kekerasan, mikrostruktur. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1    Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri 

manufaktur dan persaingan yang ketat dalam pemasaran hasil teknologi, telah 

menempatkan fungsi produksi sebagai bagian yang sangat penting dalam sistem 

produksi di masa sekarang maupun masa mendatang. Dalam industri manufaktur 

sekarang ini fungsi produksi tidak lagi sekedar bagaimana melakukan proses 

transformasi material dan member nilai tambah suatu produk, tetapi juga dituntut 

menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi, biaya produksi yang rendah dan 

waktu pengerjaan yang singkat. 

Salah satu proses produksi yang banyak digunakan adalah proses pengelasan 

yang mempunyai keunggulan antara lain adalah mampu menekan penggunaan material 

dan menyederhanakan proses pembuatan sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Di 

antara jenis-jenis cara pengelasan yang banyak digunakan yaitu dengan menggunakan 

SMAW (Shielded Metal Arc Welding ) atau yang lebih dikenal dengan las elektroda 

terbungkus. Dengan cara pengelasan ini digunakan kawat elektroda logam yang 

dibungkus dengan fluks. Selama proses pengelasan bahan fluks yang digunakan untuk 

membungkus elektroda mencair dan membentuk terak yang kemudian menutupi logam 

cair pada sambungan sekaligus melindungi logam cair dari lingkungan luar. 

Pada logam las, daerah yang terkena panas sifatnya getas dan karena mendapat 

distribusi suhu yang tidak merata maka terjadi adanya suatu tegangan sisa yang dapat 

mengurangi ketangguhan sambungan las. Untuk mengurangi hal tersebut maka 

dilakukanlah proses perlakuan panas pasca pangelasan. Perlakuan panas merupakan 

usaha untuk memperbaiki sifat dari logam dengan tujuan mendapatkan sifat mekanik 

yang diinginkan dengan jalan pemanasan (heating), penahanan (holding) & pendinginan 

(cooling). Proses perlakuan panas pasca pengelasan yang sering digunakan adalah 

annealing (Ahmed, 2002 : 111). Proses annealing digunakan untuk meningkatkan 

keuletan, mengurangi tegangan dalam, memperbesar ukuran butiran, dan menigkatkan 

sifat mampu mesin. 

Pada baja karbon sedang mengandung banyak karbon dan unsur lain yang dapat 

memperkeras baja. Karena itu daerah pengaruh panas atau HAZ pada baja mudah 
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menjadi keras bila dibandingkan dengan baja karbon rendah. Sifat yang mudah menjadi 

keras menyebabkan baja sangat peka terhadap retak las (Wiryosumarto, 2000:92). 

Kekerasan merupakan sifat mekanik dari bahan yang menjadi suatu 

pertimbangan dalam suatu proses produksi. Meskipun pada akhir proses produksi, 

kemungkinan penurunan kekerasan akan dilakukan untuk mendapatkan bahan yang 

sesuai. Misalkan untuk menghilangkan tegangan dalam, memperbaiki sifat keuletan 

maupun memperbaiki sifat permesinan. Tentu saja penurunan kekerasan ini tetap 

memperhatikan segi kekuatan bahan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

• Bagaimana pengaruh holding time stress relief annealing terhadap kekerasan 

hasil pengelasan SMAW. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas dan tepat sasaran maka diberikan batasan 

sebagai berikut: 

1. Temperatur stress relief annealing dilakukan pada temperatur 6000 C dengan 

pendinginan udara. 

2. Menggunakan pengelasan jenis SMAW arus DC polaritas lurus. 

3. Material yang digunakan adalah baja AISI 1045 

4. Parameter pengelasan telah ditentukan sebelumnya. 

5. Tidak membahas pengaruh parameter pengelasan. 

6. Pengaruh panas akibat pembuatan spesimen dianggap tidak berpengaruh pada 

material. 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

holding time pada proses stress relief annealing terhadap  kekerasan hasil pengelasan 

SMAW. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan referensi tambahan mengenai proses perlakuan panas setelah 

pengelasan. 

2. Memberikan informasi kepada industri dalam memperbaiki proses pengelasan. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

Ovri Henrya, Kamma Celestine Mondeb, 2008 dengan penelitian yang 

berjudul “ Evaluation of the Transformation Mechanisms and Mechanical Properties 

of Ferrite – Martensite Microalloyed Steels” . Dari hasil photomicrograph didapatkan 

setelah perlakuan panas intercritical annealing menunjukkan bahwa kandungan yang 

paling banyak pada spesimen adalah bilah-bilah martensite dalam matrix ferrite. 

Munculnya partikel karbida yang juga disebabkan oleh kenaikan holding time pada 

proses intercritical annealing. Terjadi peningkatan nilai kekerasan pada holding time 

sebelum 60 menit, kenaikan tersebut dapat disebabkan karena meningkatnya jumlah 

fraksi volum martensit dengan bertambahnya holding time. Hal tersebut memudahkan 

untuk penguatan dari matrik. Namun setelah itu, terjadi penurunan nilai kekerasan. 

Penurunan nilai kekerasan dapat dikaitkan dengan partikel karbida yang kasar seiring 

dengan kenaikkan holding time, hal tersebut adalah merupakan efek pelunakkan pada 

pembentukan mikrostruktur. Penurunan nilai kekerasan menunjukkan bahwa efek 

pelunakkan dari partikel karbida kasar berpengaruh besar pada efek penguatan matrik 

martensite setelah holding time 60 menit. 

J. E. Ramirez et al, 2005 dengan penelitian berjudul “ Properties and Sulfide 

Stress Cracking Resistance of Coarse-Grained Heat-Affected Zones in V-

Microalloyed X60 Steel Pipe” . Dari hasil penelitian terhadap Microalloyed X60 Steel 

Pipe yang dilakukan proses pengelasan dan telah mengalami proses perlakuan panas 

dengan variasi holding time. Diketahui adanya pengaruh holding time terhadap nilai 

kekerasan di daerah HAZ. Nilai kekerasan di daerah HAZ mengalami penurunan 

dengan bertambahnya lama holding time, perubahan nilai kekerasan sebagai fungsi 

waktu pada temperatur penahanan menunjukkan tingginya laju pelunakan, melandai, 

untuk holding time kurang dari 3 jam dibandingkan laju pelunakan pada holding time 3 

sampai 15 jam. Hal ini merupakan hasil dari perbedaan mekanisme interaksi hardening 

dan pelunakan.  
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2.2. Proses Pengelasan 

Teknologi pengelasan merupakan salah satu teknik penyambungan yang banyak 

digunakan secara luas khususnya pada konstruksi bangunan baja dan konstruksi mesin. 

Penggunaan yang luas ini disebabkan banyaknya keuntungan yang diperoleh dari 

penggunaan las ini. 

 Berdasarkan  definisi dari  Deutsches Industrie Normung  (DIN) las adalah 

ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam 

keadaan lumer atau cair. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijabarkan lebih lanjut 

bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan 

menggunakan beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas.  

 

2.3. Klasifikasi Cara-Cara Pengelasan 

 Banyak sekali cara-cara pengklasifikasian yang digunakan dalam bidang las. Ini 

disebabkan karena belum adanya kesepakatan dalam hal tersebut. Secara konvensional 

cara-cara pengklasifikasian tersebut pada waktu ini dapat dibagi dalam dua golongan, 

yaitu klasifikasi berdasarkan cara kerja dan klasifikasi berdasarkan energi yang 

digunakan. 

 Berdasarkan klasifikasi pengelasan dapat dibagi dalam tiga kelas utama 

(Wiryosumarto, 1996:7) yaitu : 

a) Pengelasan cair adalah cara pengelasan dimana sambungan dipanaskan 

sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau semburan api 

gas yang terbakar. 

b) Pengelasan tekan adalah cara pengelasan dimana sambungan dipanaskan dan 

kemudian ditekan hingga menjadi satu. 

c) Pematrian adalah cara pengelasan dimana sambungan diikat dan disatukan 

dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. 

Dalam cara ini logam induk tidak turut mencair. 
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Berdasarkan cara kerja, pengelasan diklasifikasikan  sebagai berikut: 

Tabel 2.1: Klasifikasi Cara Pengelasan 

 
Sumber: Wiryosumarto (2000: 08) 
 

2.4. Las Listrik Dengan Elektroda Terbungkus ( SMAW ) 

Las listrik dengan elektroda terbungkus adalah proses penyambungan logam 

dengan mencairkan logam yang akan disambung dengan memanaskan logam tersebut 

dengan busur listrik yang dibentuk antara kawat elektroda terbungkus dengan logam. 

Dalam cara pengelasan ini digunakan kawat elektroda logam yang dibungkus dengan 

fluks. 

Prinsip kerja dari las listrik elektroda terbungkus ini pada dasarnya terdiri dari 

sebuah  busur listrik yang timbul diantara elektroda dan logam induk. Panas dari busur 

listrik akan menyebabkan permukaan logam induk mancair dan membentuk suatu kutub 

cairan pada ujung elektroda. Sedangkan logam elektroda yang mencair berpindah 

melewati busur listrik yang jatuh ke kutub cairan yang telah membentuk deposit logam 
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las. Deposit atau endapan logam las ini tertutup oleh adanya terak (

selubung atau selaput elektroda.

Gambar 2.1: Skema las busur elektroda terbungkus
Sumber: ASM Metals Handbook (1993:558)
Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda mencair 

dan membentuk butir-butir yang terbawa oleh arus busur listrik yang terjadi. Semakin 

besar arus listrik maka butiran logam cair yang terbawa menj

sebaliknya bila arusnya semakin kecil maka butirannya akan menjadi semakin besar.

Gambar 2.2: prinsip kerja pemindahan logam cair
Sumber: Zamil (1999:2)
 

Secara umum logam mempunyai sifat mampu las tinggi bila pemindahan terjadi 

dengan butiran halus, sedangkan pola pemindahan cairan dipengaruhi oleh besar 

kecilnya arus dan juga komposisi dari bahan fluks yang digunakan. 

 

2.4.1. Mekanisme Kerja Mesin Las SM

 Pada mesin las SMAW dapat terdapat kabel primer dan kabel sekunder. Kabel 

primer adalah kabel yang memhubungkan sumber tenaga dan mesin las, sedangkan 

kabel sekunder adalah kabel elektroda dan kabel massa. Tenaga mesin las dapat 

las. Deposit atau endapan logam las ini tertutup oleh adanya terak (slug

selubung atau selaput elektroda. 

Gambar 2.1: Skema las busur elektroda terbungkus 
er: ASM Metals Handbook (1993:558) 

Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda mencair 

butir yang terbawa oleh arus busur listrik yang terjadi. Semakin 

besar arus listrik maka butiran logam cair yang terbawa menj

sebaliknya bila arusnya semakin kecil maka butirannya akan menjadi semakin besar.

Gambar 2.2: prinsip kerja pemindahan logam cair 
Zamil (1999:2) 

Secara umum logam mempunyai sifat mampu las tinggi bila pemindahan terjadi 

dengan butiran halus, sedangkan pola pemindahan cairan dipengaruhi oleh besar 

kecilnya arus dan juga komposisi dari bahan fluks yang digunakan.  

2.4.1. Mekanisme Kerja Mesin Las SMAW 

Pada mesin las SMAW dapat terdapat kabel primer dan kabel sekunder. Kabel 

primer adalah kabel yang memhubungkan sumber tenaga dan mesin las, sedangkan 

kabel sekunder adalah kabel elektroda dan kabel massa. Tenaga mesin las dapat 

slug) yang dihasilkan 

 

Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda mencair 

butir yang terbawa oleh arus busur listrik yang terjadi. Semakin 

besar arus listrik maka butiran logam cair yang terbawa menjadi halus, begitu 

sebaliknya bila arusnya semakin kecil maka butirannya akan menjadi semakin besar. 

 

Secara umum logam mempunyai sifat mampu las tinggi bila pemindahan terjadi 

dengan butiran halus, sedangkan pola pemindahan cairan dipengaruhi oleh besar 

Pada mesin las SMAW dapat terdapat kabel primer dan kabel sekunder. Kabel 

primer adalah kabel yang memhubungkan sumber tenaga dan mesin las, sedangkan 

kabel sekunder adalah kabel elektroda dan kabel massa. Tenaga mesin las dapat 
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diperoleh dari tenaga listrik tegangan tinggi yang dialirkan ke kabel melalui 

transformator. Tegangan listrik yang biasa digunakan umumnya bertegangan 110 volt, 

220 volt, 380 volt. 

 
Gambar 2.3: diagram sirkuit SMAW 
Sumber: ASM Metals Handbook (1993:558) 

 

2.4.2.   Jenis Arus Mesin Las SMAW 

 Jenis arus yang digunakan pada mesin las SMAW ada 3 macam, yaitu: 

1. Mesin las dengan arus bolak-balik (AC) 

Mesin las dengan arus bolak-balik atau “alternating current” ini banyak 

digunakan karena pertimbangan harga, mudah penggunaannya, dan sederhana 

perawatannya. Namun mesin las jenis ini kurang cocok digunakan untuk proses 

pengelasan logam-logam tipis karena las busur listrik jenis ini kurang stabil. 

 
Gambar 2.4: mesin las tipe AC 
Sumber: ASM Metals Handbook (1993:95) 
 

2. Mesin las dengan arus searah (DC) 

Mesin las dengan arus searah atau “direct current”  ini juga mempunyai 

kelebihan dalam penggunaannya, seperti relative lebih stabilnya busur yang 

ditimbulkan sehingga cocok untuk pengelasan pada logam-logam tipis. 

7 



Kelebihan lain dari mesin ini adalah letak elektroda dapat diubah sesuai 

kebutuhan, antara lain sebagai berikut: 

a. Direct current straight polarity (DCSP) 

Adalah apabila elektroda las dihubungkan dengan kutub negatif, 

sedangkan kabel massa dihubungkan ke kutub positif. Pada pengelasan 

ini menimbulkan pengelasan yang dalam, karena sebagian panas diserap 

oleh benda kerja, sehingga pengelasan ini baik untuk pengelasan benda 

kerja yang tebal. 

b. Direct current reverse polarity (DCRP) 

Adalah apabila kabel massa dihubungkan dengan kutub negatif, 

dan kabel elektroda dihubungkan dengan kutub positif. Pengelasan ini  

menghasilkan penembusan yang dangkal karena panas yang terjadi pada 

benda kerja tidak begitu tinggi, sehingga cocok untuk proses pengelasan 

logam-logam tipis. 

 
Gambar 2.5: mesin las tipe DC 
Sumber: ASM Metals Handbook (1993:95) 
 

3. Mesin las dengan kombinasi arus yaitu searah (DC) dan bolak balik. 

Untuk mesin kombinasi AC dan DC dilengkapi dengan transformator dan 

rectifier, dimana rectifier ini mempunyai fungsi untuk meratakan arus. 

 

2.4.3.  Pemilihan Besar Arus 

 Dalam proses proses pengelasan pemilihan besar arus yang akan digunakan 

sangat berpengaruh pada hasil pengelasan, baik dari kekuatan maupun hasil dari logam 

lasan tersebut. Arus memberikan pengaruh terbesar pada penembusan dan penguatan 

(Wiryosumarto,1996:240). Arus yang terlalu kecil akan menghasilkan penembusan dan 

8 



9penguatan yang rendah, dan kalau terlalu besar akan mudah terjadi retak las. Pemilihan 

besar arus yang akan digunakan tergantung dari jenis material, ukuran las, geometri 

sambungan, jenis elektroda, dan diameter inti elektroda. Dimana daerah las yang 

mempunyai kapasitas panas yang tinggi, maka sangat diperlukan arus las yang besar 

dan mungkin juga diperlukan pemasan awal sebelum dilakukan pengelasan. 

 

2.4.4 Elektroda 

 Elektroda adalah logam pengisi yang berperan dalam proses pengelasan. 

Elektroda juga ikut menentukan kekuatan dari hasil lasan, kerena itu jenis elektroda 

harus dipilih sesuai dengan jenis material logam induk, karena elektroda ini akan 

mencair dan menyatu dengan logam induk. Elektroda yang digunakan pada proses las 

busur listrik adalah elektroda yang terbungkus oleh fluks, dan mempunya komposisi 

logam inti yang berbeda-beda. 

 Standarisasi elektroda untuk standart ASTM didasarkan pada jenis fluks, posisi 

pengelasan dan arus las. Untuk penamaan elektroda pada standart ini, dua angka yang 

pertama adalah menunjukkan kekuatan terendah dari logam lasnya. Dan dua angka 

terakhir menunjukkan jenis fluks dan jenis pengelasan. Berikut adalah tabel pemilihan 

elektroda terbungkus dari baja lunak. 

Tabel 2.2: Spesifikasi elektroda terbungkus 

 
catatan: * arti : F = datar, V = vertikal, OH = atas kepala, H = horizontal, H-S = las sudut horizontal 

**arti : (+) = polaritas balik, (-) = polaritas lurus, (±) = polaritas ganda 
Sumber: Wiryosumarto (2000:13) 

kekuatan 
tarik 

(kg/mm²)

kekuatan 
luluh 

(kg/mm²)

perpanjan
gan (%)

kekuatan 
tumbuk 
(kg.m)

D4301 ilmenit F, V, OH, H AC atau DC (±) ≥43 ≥35 ≥22 ≥4,8(0°C)

D4303 titania-kapur F, V, OH, H AC atau DC (±) ≥43 ≥35 ≥22 ≥2,8(0°C)

D4311 selulosa tinggi F, V, OH, H AC atau DC (±) ≥43 ≥35 ≥22 ≥2,8(0°C)

D4313 oksida titan F, V, OH, H AC atau DC (±) ≥43 ≥35 ≥17 -

D4316 hidrogen rendah F, V, OH, H AC atau DC (±) ≥43 ≥35 ≥25 ≥4,8(0°C)

D4324 serbuk besi titania F, H-S AC atau DC (±) ≥43 ≥35 ≥17 -

D4326 serbuk besi hidrogen 
rendah

F, H-S AC atau DC (±) ≥43 ≥35 ≥25 ≥4,8(0°C)

D4327 sebuk besi oksida F, H-S

untuk F, AC atau 
DC (±) untuk H-
S, AC atau DC (-

)

≥43 ≥35 ≥25 ≥2,8(0°C)

D4340 khusus semua posisi AC atau DC (±) ≥43 ≥35 ≥22 ≥2,8(0°C)

posisi 
pengelasan *

jenis fluks
klasifikasi 

JIS

sifat mekanik dari logam las

jenis listrik **
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 Beberapa faktor yang perlu di perhatikan dalam pemilihan elektroda 

(Khan,2007:77) yaitu : 

a) Komposisi dari material yang akan di las. 

b) Sifat mekanik yang diinginkan pada sambungan. 

c) Permasalahan mampu las – banyaknya resiko retak pada logam las. 

d) Pembatasan masukan panas. 

e) Sumber listrik yang akan digunakan pada proses pengelasan – AC atau DC. 

f) Posisi pengelasan. 

g) Tipe sambungan. 

h) Ketebalan logam induk. 

 

2.4.5. Fluks  

Dalam pengelasan, elektroda terbungkus fluks memegang peranan penting 

karena fluks dapat bertindak sebagai: 

a. Pemantap busur dan penyebab kelancaran pemindahan butir-butir cairan 

logam. 

b. Sumber terak atau gas yang dapat melindungi logam cair terhadap udara 

disekitarnya. 

c. Pengatur penggunaan. 

d. Sumber unsur-unsur paduan. 

Fluks biasanya terdiri dari bahan – bahan tertentu dengan perbandingan tertentu 

pula. Bahan-bahan yang digunakan dapat digolongkan sebagai bahan pemantap busur, 

pembuat terak, penghasil gas, deoksidator, unsur paduan, dan bahan pengikat. Bahan-

bahan yang sering digunakan antara lain: 
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Tabel 2.3: Macam dan fungsi bahan fluks 

 
Ο fungsi utama 
O fungsi tambahan 

Sumber: Wiryosumarto (2000:13) 
 

2.5. Siklus Termal Daerah Pengelasan 

 Daerah yang terpenting dari suatu sambungan las adalah daerah pengaruh panas, 

yaitu daerah yang bersebelahan dengan daerah lasan sedemikian rupa sehingga 

pemanasan pada saat pengelasan dapat menimbulkan perubahan metalurgi di daerah 

tersebut. 

 Pengelasan menghasilkan panas yang kompleks disepanjang daerah lasan yang 

juga menghasilkan variasi panas pengelasan di daerah lasan. Panas pengelasan ini akan 

mencairkan logam lasan, selanjutnya panas tersebut akan merambat dan 

mendistribusikan ke dalam daerah lasan yang lain. Setelah proses pengelasan 

dihentikan, maka logam lasan akan membeku dimana kecepatan pendinginan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas sambungan las yang dihasilkan. Disamping kuatnya 

daerah utama tersebut masih terdapat daerah yang membatasi antara daerah logam las 

dengan HAZ yang disebut daerah batas las. 

 

pengaruh

bahan fluks

selulosa o Ο o

lempung selulosa o Ο

talek o Ο

titanium oksida Ο Ο

ilmenit Ο Ο

feroksida o Ο Ο

kalsium karbonat o Ο o Ο

ferro mangan Ο Ο o

mangan dioksida Ο o o o

pasir silisium Ο o o

kalium silikat Ο Ο Ο

natrium silikat o Ο Ο

pengikat 
fluks

penguat 
pembung-kus

penamba-han 
unsur gas

pembent-uk 
gas

oksidatordeoksidator
pembent-uk 

terak
pemantap 

busur
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Gambar 2.6: Pembagian daerah las 
Sumber: Kou (2003:254) 
Daerah lasan terbagi menjadi 3 bagian yaitu logam lasan, daerah pengaruh 

panas, dan logam induk yang tak terpangaruhi. Logam las adalah bagian dari logam 

yang pada waktu pengelasan mencair dan kemudian membeku. Daerah pengaruh panas 

atau daerah HAZ adalah logam dasar yang bersebelahan dengan logam las yang selama 

proses pengelasan mengalami siklus termal pemanasan dan pendinginan cepat. Logam 

induk tak terpengaruhi adalah bagian logam dasar di mana panas dan suhu pengelasan 

tidak menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan struktur dan sifat. Disamping 

ketiga pembagian utama tersebut masih ada satu daerah khusus yang membatasi antara 

logam las dan daerah pengaruh panas yang disebut batas las. 

 

2.6. Pembekuan dan Struktur Logam Las 

 Dalam pengelasan cair bermacam-macam cacat terbentuk dalam logam las, 

misalnya pemisahan atau segegrasi, lubang halus dan retak. Banyaknya dan macamnya 

cacat yang terjadi tergantung dari pada kecepatan pembekuan. 

 Semua kejadian selama proses pendinginan dalam pengelasan hampir sama 

dengan pendinginan dalam pengecoran. Perbedaannya (Wiryosumarto, 1996:57) adalah: 

1) Kecepatan pendinginan dalam las lebih tinggi. 

2) Sumber panas dalam las bergerak terus. 

3) Dalam proses pengelasan, pencairkan dan pembekuan terjadi secara terus 

menerus. 

4) Pembekuan logam las mulai dari dinding logam induk yang dapat dipersamakan 

dengan dinding cetakan pada pengecoran, hanya saja dalam pengelasan, logam 

las harus menjadi satu dengan logam induk, sedangkan dalam pengecoran yang 

terjadi harus sebaliknya. 

 Dalam gambar 2.7 ditunjukkan secara skematik proses pertumbuhan dari kristal-

kristal logam las yang berbentuk pilar. Titik A dari gambar tersebut adalah titik mula 

dari struktur pilar yang selalu terletak dalam logam induk. Titik ini tumbuh menjadi 
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garis lebur dengan arah yang sama dengan gerakan sumber panas. Pada garis lebur 

sebagian dari logam dasar turut mencair dan selama proses pembekuan logam las 

tumbuh pada butir-butir logam induk dengan sumbu kristal yang sama. 

 
Gambar 2.7: arah pembekuan dari logam cair 
Sumber: Wiryosumarto (2000:57) 

 

2.7. Siklus Termal Las 

Siklus termal las adalah proses pemanasan dan pendinginan didaerah lasan, 

sebagai contoh dalam gambar 2.8, ditunjukkan siklus termal daerah lasan dari las busur 

listrik dengan elektroda terbungkus. Dalam gambar 2.8 dapat dilihat siklus termal dari 

beberapa tempat dalam daerah HAZ dengan kondisi pengelasan tetap. 

Lamanya pendinginan dalam suatu daerah temperatur tertentu dari suatu siklus 

termal las sangat mempengaruhi kualitas sambungan. Peningkatan laju pendinginan 

sama dengan kecepatan pengelasan dan untuk peningkatan laju pendinginan dan 

kecepatan pengelasan akan memberiakan penurunan ukuran daerah lasan (Khan, 

2007:104). Siklus thermal pada tiap titik pada bagian tengah akan dipengaruhi oleh 

jarak perpindahan panas dari sumber panas. Saat jarak dari sumber panas meningkat 

maka suhu puncak akan menurun dan selanjutnya temperatur akan melambat di 

belakang sumber panas. 
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Gambar 2.8: siklus termal las pada beberapa jarak dari batas las 
Sumber: Wiryosumarto (2000:59) 

 

2.8. Struktur Mikro Daerah HAZ ( Heat Affected Zone ) 

 Daerah HAZ merupakan daerah yang bersebelahan dengan logam las dan 

mengalami proses pemanasan dan pendinginan sehingga daerah ini mempengaruhi 

kekuatan sambungan las. Berdasarkan gambar dibawah ini, pada daerah HAZ 

mengalami transformasi menyeluruh dan sebagian. Sedangkan pada batas las butir yang 

terjadi adalah kasar. 

 

Gambar 2.9 Skema struktur mikro daerah HAZ 
Sumber : Wiryosumarto (2000 : 66) 
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Siklus termal las merupakan proses pemanasan dan pendinginan di daerah lasan. 

Lamanya pendinginan dalam suatu daerah pada temperatur tertentu dari siklus termal 

las sangat mempengaruhi kualitas suatu sambungan las. Struktur mikro dan sifat 

mekanik dari daerah HAZ sebagian besar tergantung pada lamanya pendinginan. 

 

2.9. Klasifikasi Baja 

 Baja merupakan logam paduan yang banyak digunakan oleh manusia di dalam 

kehidupan sehari-hari terutama di bidang industri, karena baja memiliki berbagai 

keuntungan dalam penggunaannya. Penggunaan baja sangat luas, maka baja dapat 

diklasifikasikan dengan bermacam-macam cara, yaitu: 

1. Menutur cara pembuatannya. 

a. Baja bassemer. 

b. Baja simens-marin. 

c. Baja listrik, dll. 

2. Menurut penggunaannya. 

a. Baja konstruksi. 

b. Baja perkakas. 

3. Menurut komposisi kimianya. 

a. Baja karbon. 

b. Baja paduan. 

 

2.9.1. Kodefikasi Baja 

Pemakaian suatu kode atau nama pada baja sangat diperlukan agar mudah untuk 

dikenali atau diklasifikasikan. Pemberian kode yang ditetapkan dalam suatu standar 

lengkap dengan spesifikasi utamanya. Cara pemberian kode ini bermacam – macam, 

ada yang berdasarkan kekuatannya, penggunaannya, atau komposisi kimianya. Hampir 

semua standart terutama di negara – negara maju memberikan kode berdasarkan 

spesifikasinya. 

 AISI ( American Iron and Steel Iinstitute ) dan SAE ( Society of Automotive 

Enginers ) menyatakan spesifikasi baja dengan tiga atau empat angka. Angka pertama 

dan kedua menunjukan jenis baja dan unsur paduannya. Angka 1 untuk baja karbon, 

angka 2 untuk baja nikel, angka 3 untuk baja nickel chromium dan sebagainya. Angka 

10 pada AISI 1045 menunkukkan bahwa baja tersebut termasuk dalam baja karbon. 

Angka ke 3 dan 4 menunjukkan kadar karbon dalam perseratus persen. Angka 45 pada 
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AISI 1045 menunjukkan bahwa kadar karbon yang terkandung dalam baja tersebut 

sebesar 0,45 %.  

 

2.9.2.  Baja Karbon (carbon steel) 

 Adalah merupakan jenis baja dengan kandungan karbon kurang dari 1,4 % serta 

terdapat beberapa unsur paduan lain seperti silikon kurang dari 0,06 %, dan mangan 

dengan kadar kurang dari 1,65 %. Unsur-unsur lain seperti phosphor, sulfur, dan 

cuprum dalam jumlah yang kecil. 

 Sifat dari baja karbon tergantung dari jumlah kandungan karbon itu sendiri, dan 

baja karbon dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah kandungan karbonnya, yaitu: 

1. Baja karbon rendah (low carbon steel) 

Adalah baja karbon dengan kandungan karbon paling besar 0,25 %. Baja 

ini lunak dan lemah, tetapi ketangguhan dan keuletannya baik. Baja ini 

baik untuk proses pengelasan dan sering digunakan untuk konstruksi 

umum. 

2. Baja karbon menengah (medium carbon steel) 

Adalah baja dengan kandungan karbon 0,25 – 0,55 %. Baja ini lebih 

keras dan kuat dari pada baja karbon rendah. Digunakan untuk 

konstruksi mesin, poros, roda gigi dan lain-lain. 

3. Baja karbon tinggi (high carbon steel) 

Adalah baja karbon dengan kandungan karbon lebih dari 0,55 %. Baja ini 

lebih kuat, lebih keras, tetapi keuletan dan ketangguhannya rendah. 

Digunakan untuk perkakas yang memerlukan sifat tahan aus.  
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Tabel 2.4  Klasifikasi baja karbon 

 
Sumber: Wiryosumarto (2000:90) 

 

2.9.3. Pengaruh unsur paduan pada baja karbon 

 Jumlah unsur paduan dalam baja karbon menyebabkan perubahan pada sifat baja 

karbon tersebut. Pengaruh unsur - unsur paduan adalah: 

1. Karbon (C) 

Peningkatan kadar karbon menyebabkan peningkatan hardenability dan 

tensile strength, akan tetapi menurunkan ductily dan weldibility. 

2. Mangan (Mn) 

Peningkatan kadar mangan akan meningkatkan hardenability dan tensile 

strength. Tetapi kalau kadar mangan lebih dari 0,8 % akan terjadi 

cracking. 

3. Sulfur (S) 

Sifat sulfur adalah meningkatkan sifat permesinan, mengurangi ductility, 

kekuatan impact, dan weldibility. 

4. Silicon (Si) 

Merupakan bahan yang dapat memperbaiki kekuatan baja, menaikkan 

kekuatan tarik, dan kekerasan baja. Tetapi jika terlalu tinggi akan 

menyebabkan crack 

 

kadar 
karbon (%)

kekuatan 
luluh 
(kg/mm²)

kekuatan 
tarik 
(kg/mm²)

perpanjan
gan (%)

kekerasan 
brinnell

penggunaan

baja lunak 
khusus

0,08 18 - 28 32 - 36 40 - 30 95 - 100 pelat tipis

baja 
karbon 
rendah

baja 
sangat 
lunak

0,08 - 0,12 20 - 29 36 - 42 40 - 30 80 - 120 batang, kawat

baja lunak
0,12 - 0,20 22 - 30 38 - 48 36 - 24 100 - 130

baja 
setengah 
lunak

0,20 - 0,30 24 - 36 44 - 55 32 - 22 112 - 145

baja 
karbon 
sedang

baja 
setengah 
keras

0,30 - 0,40 30 - 40 50 - 60 30 - 17 140 - 170 alat - alat mesin

baja keras
0,40 - 0,50 34 - 46 58 - 70 26 - 14 160 - 200

baja 
sangat 
keras

0,50 - 0,80 36 - 47 65 - 100 20 - 11 180 - 235

jenis dan kelas

konstruksi 
umum

baja 
karbon 
tinggi

perkakas, rel, 
pegas, dan 

kawat piano
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5. Phosphor (P) 

Pada baja karbon, phosphor memperbaiki sifat permesinan dan 

ketahanan terhadap korosi. 

6. Nitrogen (N) 

Kadar nitrogen yang lebih besar dari 1 % akan menyebabkan porosity 

dan crack. 

2.10.  Perlakuan Panas  

 Perlakuan panas merupakan usaha untuk memperbaiki sifat dari logam dengan 

tujuan untuk mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan dengan jalan pemanasan 

(heating), penahanan (holding), dan pendinginan (cooling). Langkah yang pertama 

dilakukan dalam proses perlakuan panas pada baja adalah memanaskan material mulai 

temperatur ruangan sampai di atas titik kritisnya selama beberapa saat untuk mengubah 

struktur menjadi austenite, kemudian menahan temperatur tersebut selama beberapa saat 

untuk menyeragamkan panas yang diterima material dan diakhiri dengan pendinginan 

yang sesuai untuk memperoleh sifat – sifat yang diinginkan (Avner, 1974:249) 

 Proses perlakuan panas dibagi menjadi 4 macam yaitu: 

1. Hardening 

Hardening merupakan suatu proses perlakuan panas yang bertujuan untuk 

meningkatkan kekerasan dan kekuatan tariknya, mengurangi keuletan, dan membentuk 

struktur yang berbutir halus. (Kamenichi, 1965:81). 

2. Normalizing 

Proses ini bertujuan untuk menghaluskan struktur butiran yang mengalami 

pemanasan yang berlebihan (overheat), menghilangkan tegangan dalam, dan 

meningkatkan sifat mampu mesin dan memperbaiki sifat mampu mesin (Avner, 

1974:254).  

3. Tempering 

Tempering merupakan proses perlakuan panas dengan tujuan menguarangi 

tegangan dalam dan sedikit melunakkan bahan yang telah melewati proses hardening 

serta meningkatkan keuletan bahan (Avner, 1974:667).  

4. Annealing 

Merupakan proses perlakuan panas yang bertujuan untuk melunakkan baja, 

meningkatkan keuletan, menghilangkan tegangan dalam, menghaluskan butiran, dan 

meningkatkan sifat mampu mesin. 
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2.10.1. Holding Time  

Holding time dilakukan untuk memperoleh pemanasan yang homogen sehingga 

struktur austenitnya homogen atau terjadi kelarutan karbida ke dalam austenit dan 

diffusi karbon dan unsur paduannya.  

Lamanya holding time tergantung oleh beberapa faktor lain (Thelning, 

1984:214) antara: 

1. Laju pemanasan.  

Pada laju pemanasan yang lambat, kenaikan temperatur menuju 

temperatur yang diinginkan akan berjalan lambat. Ketika material telah 

mencapai temperatur pemanasan yang diinginkan maka sesaat kemudian 

material tersebut akan homogen, sehingga tidak diperlukan holding time yang 

lama. Hal ini disebabkan karena selama proses pemanasan sudah terjadi 

pelarutan karbida. Sebaliknya apabila laju pemanasan tinggi maka kenaikan 

temperatur berlangsung cepat, sehingga waktu yang tersedia tidak cukup lama 

untuk terjadinya kelarutan karbida guna homogenisasi sehingga diperlukan 

holding time yang lebih lama. 

2. Dimensi benda.  

Pada benda kerja yang kecil, umumnya mempunyai karbida yang halus 

dan tersebar merata. Disamping itu jarak antara permukaan benda dengan pusat 

benda juga relative kecil sehingga waktu untuk homogenisasi akan lebih cepat 

dan holding time yang dibutuhkan juga lebih pendek. Dan demikian juga 

sebaliknya. 

Menurut L. Kamenichny holding time total baja berkisar antara 30-40 menit atau 

rata-rata 2 sampai 3 menit per-mm tebal baja. Sedangkan pedoman untuk menentukan 

holding time dari berbagai jenis baja menurut Muh. Iqbal Haqi : 

• Baja konstruksi dari baja karbon dan baja paduan rendah yang 

mengandung karbida yang mudah larut, diperlukan holding time yang 

singkat, 5 - 15 menit setelah mencapai temperatur pemanasannya 

dianggap sudah memadai. 

• Baja konstruksi dari baja paduan menengah dianjurkan menggunakan 

holding time 15 -25 menit, tidak tergantung ukuran benda kerja. 
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• Low Alloy Tool Steel memerlukan holding time yang tepat, agar 

kekerasan yang diinginkan dapat tercapai. Dianjurkan menggunakan 0,5 

menit per milimeter tebal benda, atau 10 sampai 30 menit. 

• High Alloy Chrome Steel membutuhkan holding time yang paling 

panjang di antara semua baja perkakas, juga tergantung pada temperatur 

pemanasannya. Juga diperlukan kombinasi temperatur dan holding time 

yang tepat. Biasanya dianjurkan menggunakan 0,5 menit permilimeter 

tebal benda dengan minimum 10 menit, maksimum 1 jam. 

• Hot-Work Tool Steel Mengandung karbida yang sulit larut, baru akan 

larut pada 10000 C. Pada temperatur ini kemungkinan terjadinya 

pertumbuhan butir sangat besar, karena itu holding time harus dibatasi, 

15-30 menit. High Speed Steel memerlukan temperatur pemanasan yang 

sangat tinggi, 1200-13000 C. Untuk mencegah terjadinya pertumbuhan 

butir holding time diambil hanya beberapa menit saja.  

2.10.2 Ukuran Fasa 

 Stress relief annealing merupakan proses perlakuan panas dengan 

pendinginan lambat yang menghasilkan struktur ferit dan karbida. Ukuran dari 

karbida ini sangat menentukan nilai kekerasan ataupun sifat mekanik baja, dua 

baja yang memiliki komposisi yang sama (0,8 % C – 99,2 % Fe) diberi 

perlakuan panas untuk membentuk austenit dan kemudian dicelup untuk 

menghasilkan martensit. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pemanasan 

menghasilkan martensit temper yang mengandung ferit dan karbida yang sama 

pula. Baja dengan karbida halus ditemper pada suhu 595 oC selama 1 jam, yang 

lain ditemper dengan suhu 695 oC selama 12 jam yang akan membentuk karbida 

dengan ukuran yang besar karena memiliki waktu yang cukup untuk bersatu. 

Hasil dari sifat mekanik kedua baja tadi didapatkan bahwa kekerasan baja 

dengan karbida yang halus lebih besar dari pada kekerasan yang didapatkan baja 

dengan karbida yang besar. Partikel karbida yang keras menghambat deformasi 

plastis matrik ferit yang lunak dan ulet (van vlack, 1989: 413).  

 

2.10.3. Perlakuan Panas Setelah Pengelasan 

 Perlakuan panas setelah pengelasan diberikan pada bahan yang telah mengalami 

proses pengelasan. Proses yang umumnya dilakukan adalah proses annealing, dimana 
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proses ini mampu mengurangi bahkan menghilangkan tegangan sisa yang terjadi selama 

proses pengelasan (Ahmed, 2002 : 111). 

 Perlakuan panas perlu dilakukan setelah pengelasan dengan alasan (Ramires, et 

al, 2005): 

1. Perlakuan panas dianggap dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan 

mekanik material, khususnya ketangguhan (toughness) pada daerah lasan. 

2. Perlakuan panas diperlukan untuk mengurangi tingkat tegangan sisa yang 

tinggi sepanjang daerah lasan. 

3. Perlakuan panas digunakan untuk menurunkan kekerasan di daerah lasan 

untuk menghindari resiko stress corrosion crack (SCC). 

 Ada 3 macam proses perlakuan panas yang diberikan pada bahan yang telah 

dilas (Wiyosumarto, 1991:144), yaitu: 

1. Pembebasan tegangan pada temperatur rendah 

Pada proses ini kedua permukaan lasan dipanaskan hingga mencapai 

temperature 2000 C kemudian didinginkan dengan menggunakan media 

pendingin berupa air. Pada proses pemanasan ini terjadi recovery yang 

memungkinkan terjadinya pengurangan tegangan sisa. Proses ini sangat baik 

untuk jenis konstruksi – konstruksi yang besar, hanya saja memiliki kelemahan 

berupa rendanya efek pengurangan terhadap tegangan sisa. 

2. Annealing  

Pada proses ini lasan dari jenis baja ferit dipanaskan hingga mencapai 

temperature 6000 C atau 7000 C dan dari jenis austenite sampai mencapai 

temperature 9000 C. Setelah ditahan beberapa saat, dilakukan pendinginan 

secara perlahan – lahan. Pada proses pemanasan ini terjadi rekristalisasi dimana 

terjadi pengurangan dislokasi dan tumbuhnya butiran kecil baru. Pada proses ini 

tingkat keberhasilannya sangat tinggi, hanya saja sulit untuk diterapkan pada 

konstruksi besar dan juga agak sulit diterapkan  di lapangan. 

3. Annealing temperatur tinggi 

Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan logam yang telah dilas 

dari baja konstruksi umum hingga mencapai temperatur 9000 C atau 9500 C. 

kemudian setelah ditahan selama beberapa saat, didinginkan secara perlahan – 

lahan. Pada proses pemanasan ini terjadi grain growth yaitu butiran baru 

tumbuh membesar secara perlahan. Kekurangan dari proses ini adalah proses 

21 



pemanasannya harus merata dan juga harus dijaga agar tidak terjadi perubahan 

bentuk. 

2.10.4. Perlakuan Panas Annealing 

Perlakuan panas annealing adalah proses perlakuan panas yang dilakukan pada 

temperature transformasi (���), dan diikuti dengan pendinginan lambat dalam tungku. 

Tujuan utama dari perlakuan panas ini adalah untuk mengurangi kekerasan dari baja, 

memperbaiki sifat mampu mesin, mampu bentuk, meningkatkan keuletan, 

kehomogenan struktur, dan menghilangkan tegangan dalam.  

Macam-macam annealing (Thelning, 1984: 207) : 

1. Full annealing 

Full annealing bertujuan untuk merubah bentuk lapisan sementit dalam 

perlit dan sementit pada batas butir dari baja karbon menjadi bentuk spheroid 

(berbentuk bola), proses ini dilakukan dengan memanaskan baja hypoeutectid 

250C – 500C di atas temperatur kritis A3 dan untuk baja hypereutectoid 250C – 

500C di atas temperatur kritis A1 kemudian dilakukan pendinginan lambat, 

biasanya dilakukan dalam dapur pemanas. 

2. Spheroidising annealing 

Spheroidising annealing bertujuan untuk pelunakan, memperbaiki sifat mampu 

mesin, dan memperbaiki struktur yang di hardening. Perlakuan ini cocok untuk 

kandungan baja dengan kandungan karbon lebih dari 0,3 %. Prosesnya adalah 

melakukan pemanasan pada baja hypoeutectoid dengan temperatur 10 – 300C di 

atas Ac1 atau memanaskan baja hypereutectoid dengan temperatur 10 – 300C di 

atas Ac3. Kemudian didinginkan dalam dapur pemanas sampai 500 – 6000C, lalu 

didinginkan diudara pada suhu ruang. 

3. Recrystalization annealing 

Recrystalization annealing bertujuan untuk melunakkan baja hasil 

pengerjaan dan pembentukan yang biasanya menghasilkan banyak sekali cacat 

dislokasi sehingga memiliki kekerasan dan sifat mampu mesin yang kurang 

baik, proses pemanasan dilakukan sekitar 0,3 Tm sampai 0,6 Tm kemudian 

didinginakan lambat, dengan adanya proses nukleasi dan pertumbuhan maka 

butir baru yang terbentuk akan bebas regangan, sehinga baja yang dihasilkan 

akan memiliki permukaan yang halus dan mempunyai sifat mekanik yang 

mudah dikerjakan lanjut dengan pengerjaan dingin maupun panas tanpa 

mengalami kerusakan berupa retak atau pecah. 
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4. Stress relief annealing 

Stress relief annealing merupakan jenis proses annealing yang bertujuan 

untuk menghilangkan tegangan dalam yang timbul sebagai akibat dari proses 

pengerjaan dingin atau permasinan sebelumnya, tegangan dalam dapat 

menyebabkan baja menjadi keras dan getas dan akan mengalami keretakan pada 

bagianlogam yang mengalami pengerjaan dingin atau permesinan, dan keretakan 

tersebut secara langsung akan terkena korosi tegangan (stress corrosion 

cracking) 

Proses stress relief annealing adalah hampir sama dengan full annealing 

hanya saja temperatur pemanasan tidak sampai temperatur kritis A1 untuk baja 

karbon yang mengalami proses stress relief annealing dapat dilakukan 

pemanasan annealing dengan temperatur sekitar temperatur kritis A1 dengan 

waktu penahanan temperatur disesuaikan dengan bentuk dan ukuran spesimen. 

5. Isothermal annealing 

Isothermal annealing bertujuan untuk pelunakan, menyeragamkan 

struktur dan menghilangkan tegangan sisa. Prosesnya adalah dengan 

memanaskan pada suhu austenizing kemudian didinginkan dalam dapur hingga 

suhu sub kritis (20 – 300C), kemudian dilakukan isothermal holding selanjutnya 

didinginkan dengan udara. 

6. Homogenizing annealing 

Homogenizing annealing bertujuan untuk menyeragamkan butiran baja 

dan menghilangkan struktur yang kasar misalkan akibat porositas yang tinggi. 

Prosesnya adalah dengan pemanasan pada suhu 15 – 25 0C diatas Ac3 kemudian 

didinginkan dalam dapur hingga 800 – 8500C lalu didinginkan dengan udara. 

7. Intermediate annealing 

Intermediate annealing bertujuan seperti speoridizing hanya saja 

diterapkan pada material yang mengalami case hardening. Prosesnya dengan 

melakukan pemanasan pada suhu di bawah Ac3 kemudian diholding 4 – 6 jam 

lalu didinginkan lambat. 
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Gambar 2.10 : Diagram Persamaan Fe
Sumber : ASM Metals Handbook (1993:17)

2.11.  Kekerasan 

Kekerasan didefinisikan sebagai ketahanan suatu bahan terhadap penetrasi pada 

permukaannya. Kekerasan suatu material dapat 

pengujian kekerasan. Pada dasarnya metode pengujian kekerasan ini dapat dibagi 

menjadi (Dieter, 1988:213), yaitu:

1) Metode pengujian kekerasan dengan goresan (scratch hardness), yaitu dengan 

cara moh’s 

2) Metode pengujian keke

dengan cara Brinell, meyer, Vickers dan Rockwell.

3) Metode pengujian kekerasan dengan pantulan (rebound hardness), yaitu 

dengan cara shore scleroscope.

2.11.1.  Pengujian Kekerasan dengan Cara Moh’s

Pengujian kekerasan dengan cara moh’s dilakukan dengan cara menggoreskan 

beberapa material standart yang telah diketahui kekerasannya terhadap material yang 

Gambar 2.10 : Diagram Persamaan Fe-C 
ASM Metals Handbook (1993:17) 

Kekerasan didefinisikan sebagai ketahanan suatu bahan terhadap penetrasi pada 

permukaannya. Kekerasan suatu material dapat diuji dengan beberapa macam metode 

pengujian kekerasan. Pada dasarnya metode pengujian kekerasan ini dapat dibagi 

menjadi (Dieter, 1988:213), yaitu: 

Metode pengujian kekerasan dengan goresan (scratch hardness), yaitu dengan 

Metode pengujian kekerasan dengan lekukan (indentation hardness), yaitu 

dengan cara Brinell, meyer, Vickers dan Rockwell. 

Metode pengujian kekerasan dengan pantulan (rebound hardness), yaitu 

dengan cara shore scleroscope. 

Pengujian Kekerasan dengan Cara Moh’s 

Pengujian kekerasan dengan cara moh’s dilakukan dengan cara menggoreskan 

beberapa material standart yang telah diketahui kekerasannya terhadap material yang 

 

Kekerasan didefinisikan sebagai ketahanan suatu bahan terhadap penetrasi pada 

diuji dengan beberapa macam metode 

pengujian kekerasan. Pada dasarnya metode pengujian kekerasan ini dapat dibagi 

Metode pengujian kekerasan dengan goresan (scratch hardness), yaitu dengan 

rasan dengan lekukan (indentation hardness), yaitu 

Metode pengujian kekerasan dengan pantulan (rebound hardness), yaitu 

Pengujian kekerasan dengan cara moh’s dilakukan dengan cara menggoreskan 

beberapa material standart yang telah diketahui kekerasannya terhadap material yang 
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akan diuji kekerasannya. Material standart yang digunakan dalam pengujia cara ini 

mulai dari skala 1 sampai dengan 10 adalah sebagai berikut: 

1. 2. Talk 

3. Gips 

4. Kalsit 

5. Fluorite 

6. Apatite 

7. Feldspar 

8. Kwarsa 

9. Topas 

10. Titanium 

11. Intan

Skala moh’s jarang digunakan dalam pengujian karena interval skalanya yang 

tinggi, sehingga hasilnya kurang akurat. Logam umumnya mempunyai skala moh’s 

antara 4-8. 

2.11.2. Pengujian Kekerasan dengan Cara Brinell 

Pengujian kekerasan dengan cara brinell dilakukan dengan menggunakan 

penekanan yang terbuat dari bola baja dengan beban tertentu. Nilai kekerasan Brinnel 

(BHN) didefinisikan sama dengan tegangan atau beban dibagi luas permukaan (� ⁄ �) 

dalam N.mm-2 (Callister, 1994;130) 

 
Gambar 2.11: Skema indentasi Brinnel 
Sumber : Callister (1994:131) 

BHN = 
�	


���√�����     (2-1) 

Dengan : P = gaya tekan (N) 

    D = diameter bola penekan / indentor (mm) 

     d = diameter tapak tekan (mm) 

Pengukuran dengan cara ini harus dilakukan permukaan yang halus dan datar. 

Terak dan kotoran pada permukaan spesimen akan menyebabkan pengukuran yang 

tidak tepat. Mengingat kekerasan dan ketebalan spesimen bervariasi dan untuk 

menghindari indentasi yang terlalu dalam atau terlalu dangkal, maka diperbolehkan 

mengunakan gaya tekan dan indentor dengan diameter yang disesuaikan, selama 

memenuhi persyaratan P/D2 = konstan. Adapun harga konstanta tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Baja ( karbon / paduan)  : 30 
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Tembaga / paduan tembaga  :10 

Aluminium / paduan aluminium : 5 

2.11.3. Pengujian Kekerasan dengan Cara Meyer 

Pengujian kekerasan dengan cara meyer hampir sama dengan brinell. Indentor 

yang digunakan juga terbuat dari bola baja. Hanya saja kekerasannya tidak dihitung 

berdasarkan luas permukaan tapak tekan, tetapi dihitung berdasarkan luas proyeksi 

tapak tekan. Angka kekerasan meyer ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus  

MHN = 
�	


�²      (2-2) 

Dimana MHN =  meyer hardness number 

 P  = gaya tekan (kg) 

 d  = diameter indentasi (mm) 

2.11.4. Pengujian Kekerasan dengan Cara Vickers 

Pengujian kekerasan dengan cara vickers juga hapir sama dengan cara brinell. 

Perbedaannya terletak pada jenis indentornya. Pada brinell, indentornya berupa bola 

baja sedangkan pada Vickers indentornya berupa piramida intan atau baja yang 

dasarnya berbentuk bujur sangkar. Besarnya sudut piramida adalah 1360. Bekas yang 

ditimbulkan diukur dan kekerasannya dihitung dengan menggunakan rumus: 

VHN = �,����	
��       (2-3) 

Dimana VHN = vickers hardness number 

 P  = gaya tekan (kg) 

 d  = diameter indentasi (mm) 

 
Gambar 2.11: Skema indentasi Vickers 
Sumber : Newage Testing Instruments. 2008 

 

2.11.5. Pengujian Kekerasan dengan Cara Rockwell 

Pengujian kekerasan dengan cara rockwell juga hapir sama dengan cara brinell 

maupun vickers. Perbedaannya terletak pada bentuk dan jenis indentornya. Pada 

Rockwell ada dua macm indentor yang biasa digunakan yaitu: 

26 



1. Indentor kerucut intan dengan sudut puncak 120 dan ujungnya agak bulat 

dengan jari-jari 0,2 mm 

2. Indentor bola baja dengan diameter 1/16” 

Teknis pengujiannya adalah mula-mula permukaan logam yang diuji ditekan 

oleh indentor dengan gaya tekan 10 kg sebagai beban awal (minor load) sehingga ujung 

indentor menembus permukaan sedalam h. Setelah itu penekanan diteruskan dengan 

memberikan beban utama (mayor load) selama beberapa saat, kemudian beban utama 

dilepas, hanya tinggal beban awal, pada saat ini kedalaman penetrasi ujung indentor 

adalah h1. Kekerasan dihitung berdasarkan perbedaan kedalaman penetrasi ini. 

 
Gambar 2.12 : Skema indentasi Rockwell 
Sumber : Newage Testing Instruments. 2008 
 

2.11.6. Pengujian Kekerasan dengan Cara Shore Scleroscope 

Pengujian kekerasan dengan cara shore scleroscope dilakukan dengan 

menggunakan diamond tipped hammer yang dapat dinaikkan pada ketinggian tertentu 

dan dari ketinggian tersebut diamond dijatuhkan pada permukaan material yang diuji 

kekerasanya. Setelah menyentuh permukaan spesimen, diamond tersebut akan 

memantul. Ketinggian pantulan inilah yang menunjukkan tingkat kekerasan suatu 

material. Makin tinggi pantulannya, maka semakin tinggi pula tingkat kekerasan 

material tersebut. 

 

2.12. Hipotesa  

Pada proses annealing perubahan holding time akan memberikan pengaruh pada 

kekerasan, karena semakin lama holding time akan memberikan waktu yang cukup bagi 

panas untuk penyebar keseluruh bagian spesimen sehingga struktur yang telah terbentuk 

akan lebih homogen. Semakin lama holding time akan memberikan waktu yang cukup 

untuk mengubah mikrostruktur menjadi butiran ferit yang besar, ukuran butiran ferit 

yang besar akan berakibat pada penurunan nilai kekerasan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1       Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah True Experimental 

Research yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data pengaruh holding time 

stress relief annealing terhadap kekerasan daerah sambungan las baja AISI 1045 pada 

pengelasan SMAW. 

 

3.2        Variabel Penelitian 

3.2.1.    Variabel Bebas 

             Variabel bebas merupakan variabel yang besarnya ditentukan sebelum 

penelitian. Besar variabel bebas diubah-ubah atau konstan untuk mendapat hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 

Variabel bebas yang digunakan  adalah : 

� Dalam proses perlakuan panas pasca pengelasan adalah holding time stress relief 

annealing selama  30, 45, 60, 75, 90 menit. 

 

3.2.2.    Variabel Terikat 

             Variabel terikat merupakan variabel yang besarnya bergantung dari variabel 

bebas. Variabel terikatnya yaitu : 

� Kekerasan sambungan las 

� Mikrostruktur daerah lasan. 

 

3.2.3.    Variabel Terkontrol 

             Variabel terkontrol adalah variabel yang besarnya dikonstankan. Dalam hal ini 

yang menjadi variabel terkontrol adalah : 

� Parameter pengelasan: 

 Jenis Las  : SMAW 

 Arus    : 75 A 

 Elektroda  : E7016 ø3,2 mm 

 Jumlah Lapisan : 4 

 Jenis Arus   : DC 
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 Kecepatan pengelasan : 55 – 65 cm.menit-1 

� Tempeatur perlakuan panas pada suhu 6000 C dengan pendinginan udara. 

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat yang Digunakan 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mesin las SMAW  

Penelitian ini menggunakan mesin las SMAW dengan arus DC 

Merk  : Esab 

Buatan  : Jerman 

Polaritas : AC / DC 

Arus  : 50 – 250 A 

Voltase :22 – 27 volt 

2. Mesin uji kekerasan 

Mesin ini digunakan untuk mengukur nilai kekerasan spesimen. Dalam 

penelitian menggunakan alat uji Hardness Brineel tester 

Spesifikasi yang digunakan adalah: 

Merk : Hauser Henry S A 

Diameter bola baja : 1,2 mm 

Berat beban : 43,2 kg (100-500 BHN) 12,48kg (30-120 BHN) 

Buatan : Jerman 

3. Dapur pemanas 

Spesifikasi dapur listrik yang digunakan adalah: 

Merk : OPENBAU HOFMAN 

Tipe : E/90 

Voltage : 220 volt 

Daya : 3.3 kW 

Suhu Maks.: 1100 0C 

Buatan : Austria 

4. Mikroskop logam 

Alat ini digunakan untuk membesarkan penampakan struktur mikro spesimen 

Spesifikasi mikroskop logam : 

Merk : Olympus 
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Buatan : Jerman 

Pembesaran : 10x, 50x, 100x, 200x 

5. Gergaji mesin 

Digunakan untuk memotong spesimen 

6. Jangka sorong 

Alat ini digunakan untuk mengukur spesimen 

7. Digital camera 

Digunakan untuk mengambil gambar spesimen saat dilakukan penelitian. 

8. Penggaris 

9. Mesin amplas 

 

3.3.2 Bahan yang Digunakan 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian nanti adalah baja AISI 1045 yang 

merupakan baja karbon menengah dengan komposisi paduannya: 

  Tabel  3.1.  Unsur kandungan baja AISI 1045 
No Nama Unsur  % Berat 

1. Manganese Mn 0,66 

2. Carbon C 0,49 

3. Silicon Si 0,22 

4. Chromium Cr 0,02 

5. Nickel Ni 0,02 

6. Phosphorus P 0,001 

7. Sulfur S 0,002 

8. Copper Cu 0,01 

Sumber : Test Certificate PT Bhinneka Bajanas (2009) 

 

3.4 Tempat Penelitian 

 Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut : 

� Departemen Teknologi Pengerjaan Logam VEDC sebagai tempat pembuatan 

spesimen uji kekerasan 
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� Laboratorium Pengujian Bahan, Jurusan Mesin Fakulats Teknik Universitas 

Brawijaya sebagai tempat dilakukannya pengujian kekerasan, dan 

perlakuan panas.

3.5 Prosedur Penelitian

 Langkah-langkah yang 

1) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian.

2) Pembuatan benda kerja, material dipotong dengan dimensi 100 mm x 100 mm 

menggunakan kampuh V

 Gambar 3.1: Dimensi benda kerja las

Gambar 3.2: Dimensi spesimen uji kekerasan

3) Proses pengelasan dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya.

4) Pembuatan spesimen uji kekerasan

5) Dilakukan proses 

6) Benda uji didinginkan dengan media pendingin udara 

temperatur kamar.

Laboratorium Pengujian Bahan, Jurusan Mesin Fakulats Teknik Universitas 

Brawijaya sebagai tempat dilakukannya pengujian kekerasan, dan 

perlakuan panas. 

3.5 Prosedur Penelitian 

langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian.

Pembuatan benda kerja, material dipotong dengan dimensi 100 mm x 100 mm 

menggunakan kampuh V 

Gambar 3.1: Dimensi benda kerja las 

: Dimensi spesimen uji kekerasan 

Proses pengelasan dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembuatan spesimen uji kekerasan 

Dilakukan proses stress relief annealing dengan temperatur 600

Benda uji didinginkan dengan media pendingin udara 

temperatur kamar. 

Laboratorium Pengujian Bahan, Jurusan Mesin Fakulats Teknik Universitas 

Brawijaya sebagai tempat dilakukannya pengujian kekerasan, dan  proses 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. 

Pembuatan benda kerja, material dipotong dengan dimensi 100 mm x 100 mm 

 

 

Proses pengelasan dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. 

dengan temperatur 6000 C 

Benda uji didinginkan dengan media pendingin udara sampai mencapai 
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7) Dilakukan pembersihan pada permukaan benda uji untuk pengujian kekerasan 

pada tiap-tiap benda uji baik tanpa perlakuan panas maupun dengan perlakuan 

panas. 

8) Menganalisis data kekerasan yang diperoleh dari pengujian. 

9) Untuk uji mikrostruktur, permukaan spesimen dibersihkan sampai mengkilap. 

10) Pada spesimen diberikan cairan etsa kemudian dilakukan foto mikro pada 

permukaan spesimen. 

 

3.6 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data 

mengenai perubahan yang terjadi pada spesimen. Variasi holding time stress relief    

annealing terdiri dari 6 level. Pengulangan sebanyak 5 kali dan masing-masing 

pengulangan dilakukan pengambilan data sebanyak 10 titik.  

 

3.6.1 Analisis Statistik 

 Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varian satu 

arah, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variasi 

holding time stress relief annealing pada sambungan baja AISI 1045 dengan pengelasan 

SMAW. Kekerasan rata-rata dari spesimen hasil pengelasan dianggap µ1, µ2, µ3, µ4, µ5 

maka hipotesis penelitian ini dapat ditulis dengan : 

Ho : µ1= µ2,=µ3,=µ4,=µ5 ( tidak ada pengaruh nyata dari variasi holding time stress 

relief annealing  terhadap kekerasan) 

H1 : µ1≠ µ2, ≠µ3, ≠µ4, ≠µ5 ( ada pengaruh nyata dari variasi holding time stress relief 

annealing  terhadap kekerasan) 

 Semua parameter pengelasan dianggap sama, sehingga perhitungan untuk 

analisis variannya dengan k percobaan dengan anggapan bahwa hasil pengamatan dari 1 

sampai ke n dianggap heterogen. Berdasarkan data-data tersebut dapat ditabelkan 

sebagai berikut :  
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Tabel 3.2 Data rancangan penelitian 

Pengulangan 

 

 

Holding time stress relief annealing 

 

Tanpa 

perlakuan 

15 

menit 

30 

menit 

45 

menit 

60 

menit 

75 

menit 

1 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 

2 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 

3 

4 

5 

Y31 

Y41 

Y51 

Y32 

Y42 

Y52 

Y33 

Y43 

Y53 

Y34 

Y44 

Y54 

Y35 

Y45 

Y55 

Y36 

Y46 

Y56 

Jumlah ∑ Yi1 ∑ Yi2 ∑ Yi3 ∑ Yi4 ∑ Yi5 ∑ Yi6 

Nilai rata-rata �1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

Ket : 1, 2, 3 : Pengulangan 

 Yij : kekerasan dari material pengulangan ke i besar holding time j 

 

3.6.2 Analisis Varian Satu Arah 

       Dengan menggunakan analisa varian satu arah ini akan diketahui ada tidaknya   

pengaruh holding time stress relief annealing terhadap sambungan baja AISI 1045 

dengan pengelasan SMAW . 

Rumus-rumus yang digunakan dalam varian satu arah adalah sebagai berikut : 

� Jumlah seluruh perlakuan 

∑
=

n

i 1
∑

=

k

j
ijY

1      (3-1)
 

� Jumlah kuadrat seluruh perlakuan 

∑
=

n

i 1
∑

=

k

j

ijY
1

2

     (3-2)
 

� Faktor koreksi (FK) 

FK = 
nk

Y
n

li

k

lj

ij

2

2








∑∑

= =

    (3-3)
 

� Jumlah kuadrat total (JKT) 
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JKT = ∑
=

n

li
∑

=

k

lj

ijY2  – FK   (3-4) 

� Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 

JKP = 

∑
=

k

lj

�∑
=

n

i 1

�����
�  – FK   (3-5) 

� Jumlah kuadrat galat (JKG)  

JKG = JKT – JKP    (3-6) 

� Kuadrat tengah perlakuan (KTP) 

KTP = 
� 	
!�     (3-7) 

� Kuadrat tengah galat (KTG) 

KTG = 
� "
�!     (3-8) 

� Nilai F hitung  

F hitung = 
 #	
 #"     (3-9) 

Tabel 3.3 Tabel analisis varian satu arah 
Sumber 
varian 

db Jumlah kuadrat Kuadrat 
rata-rata 

Fhitung Ftabel 

Perlakuan 
(kategori) 

k-1 

JKP = 

∑
=

k

lj

�∑
=

n

i 1

�����
�$  - FK 

KTP = 
� 	
 � 

 

Fhitung = 
 #	
 #" Ftabel 

Galat k(n-1)  
JKG = JKT - JKP 
 

KTG = 
� "
�! 

 

  

total nk-1 
JKT = ∑

=

n

li
∑

=

k

lj

ijY2  – FK 
   

 

Pengujian ada tidaknya pengaruh perlakuan adalah dengan membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel 

1. Jika Fhitung > Ftabel  berarti Ho ditolak 

Ini menyatakan bahwa ada perbedaan yang berarti antar perlakuan 

2. Jika Fhitung < Ftabel berarti Ho diterima 

Ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antar perlakuan 
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3.7.  Diagram Alir Penelitian 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tanpa perlakuan panas Dengan perlakuan panas 

Proses 

kesimpulan 

Analisa dan pembahasan 

Pengujian kekerasan & 
mikrostruktur 

Annealing  
dengan 
suhu 6000 
C holding 
time 30 
menit 

MULAI 

Pembuatan spesimen uji kekerasan 
 

Persiapan Penelitian 
• Studi literature 
• Persiapan material dan mesin las 

SELESAI 

Annealing 
dengan 
suhu 6000 
C holding 
time 45 
menit 
 

Annealing 
dengan 
suhu 6000 
C holding 
time 60 
menit 
 

Annealing
dengan 
suhu 6000 
C holding 
time 75 
menit 
 

Annealing 
dengan 
suhu 6000 
C holding 
time 90 
menit 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Data Hasil Pengujian 
4.1.1 Hasil Pengujian Kekerasan 

Setelah benda kerja dilakukan proses pengelasan dan kemudian dilakuan proses 

perlakuan panas, dilakukan pengujian kekerasan pada benda kerja. Pengujian kekerasan 

dilakukan pada daerah las, daerah HAZ, dan daerah logam induk. 

 Pada tabel berikut ini ditampilkan hasil pengujian kekerasan dengan alat uji 

Hardness Brineel tester. 

Tabel 4.1 Data kekerasan daerah las 

spesimen tanpa 
perlakuan 

holding time (menit) 
30 45 60 75 90 

1 163 160 160 155 158 153 
2 158 162 157 156 153 156 
3 154 156 158 159 155 152 
4 160 165 158 155 152 152 
5 157 160 156 159 156 150 
rata-rata 158.4 160.6 157.8 156.8 154.8 152.6 

 

Tabel 4.2 Data kekerasan daerah HAZ 

spesimen tanpa 
perlakuan 

holding time (menit) 
30 45 60 75 90 

1 169 168 168 163 161 161 
2 170 173 167 165 162 163 
3 163 167 164 167 164 160 
4 167 171 170 168 165 160 
5 162 170 170 170 166 162 
rata-rata 166.2 169.8 167.8 166.6 163.6 161.2 

 

Tabel 4.3 Data kekerasan daerah logam induk 

spesimen tanpa 
perlakuan 

holding time (menit) 
30 45 60 75 90 

1 160 159 155 152 152 148 
2 154 160 154 152 153 150 
3 156 158 155 160 153 156 
4 151 158 157 152 152 154 
5 155 156 160 157 150 145 
rata-rata 155.2 158.2 156.2 154.6 152 150.6 
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1. Analisis Statistik 

 Dari tabel 4.1 dilakukan analisis varian satu arah untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh holding time pada proses stress relief annealing  terhadap kekerasan hasil 

pengelasan SMAW di daerah las. Hasil perhitungannya sebagai berikut : 

� Jumlah seluruh perlakuan 

∑
=

n

i 1
∑

=

k

j
ijY

1  

 = 3913 

� Jumlah kuadrat seluruh perlakuan 

∑
=

n

i 1
∑

=

k

j

ijY
1

2

 

= 612757 

� Faktor koreksi (FK) 

FK = 
nk

Y
n

li

k

lj

ij

2

2








∑∑

= =

 

= 612463 

� Jumlah kuadrat total (JKT) 

JKT = ∑
=

n

li
∑

=

k

lj

ijY2  – FK 

        = 294,24 

� Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 

JKP = 

∑
=

k

lj

�∑
=

n

i 1

�����
�  – FK 

        = 183,44 

� Jumlah kuadrat galat (JKG)  

JKG = JKT – JKP 

        = 110,8 

� Kuadrat tengah perlakuan (KTP) 

KTP = 
� 	
!� 
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         = 45,86 
� Kuadrat tengah galat (KTG) 

KTG = 
� "
�! 

         = 5,54 

Dari rumus di atas dapat dicari F hitung yang digunakan untuk menentukan ada 

atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan metode uji F. 

F hitung = 
 #	
 #"  = 8,27798 

 F tabel untuk v1 = k – 1 = 6 – 1 = 5 dan v2 = k(n - 1) = 6(5 - 1) = 24 adalah 2,62 

Kesimpulan yg didapat dari uji F ini sebagai berikut : 

 Bila F hitung  > F tabel , maka Ho ditolak dan H1 diterima. Berarti faktor variasi 

holding time berpengaruh terhadap kekerasan hasil pengelasan SMAW pada daerah las. 

sumber 

varian 
db 

jumlah 

kuadrat 

kuadrat 

rata-rata 
F hitung  F tabel  

perlakuan 5 183,44 45,86 8,27798 2,62 

galat 24 110,8 5,54     

total 29 294,24       

 

Dari tabel 4.2 dilakukan analisis varian satu arah untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh holding time pada proses stress relief annealing  terhadap kekerasan hasil 

pengelasan SMAW di daerah HAZ. Hasil perhitungannya sebagai berikut : 

 

� Jumlah seluruh perlakuan 

∑
=

n

i 1
∑

=

k

j
ijY

1  

 = 4145 

� Jumlah kuadrat seluruh perlakuan 

∑
=

n

i 1
∑

=

k

j

ijY
1

2

 

= 687575 

� Faktor koreksi (FK) 
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FK = 
nk

Y
n

li

k

lj

ij

2

2








∑∑

= =

 

= 687241 

� Jumlah kuadrat total (JKT) 

JKT = ∑
=

n

li
∑

=

k

lj

ijY2  – FK 

        = 334 

� Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 

JKP = 

∑
=

k

lj

�∑
=

n

i 1

�����
�  – FK 

        = 233,2 

� Jumlah kuadrat galat (JKG)  

JKG = JKT – JKP 

        = 100,8 

� Kuadrat tengah perlakuan (KTP) 

KTP = 
� 	
!� 

         = 58,3 
� Kuadrat tengah galat (KTG) 

KTG = 
� "
�! 

         = 5,04 

Dari rumus di atas dapat dicari F hitung yang digunakan untuk menentukan ada 

atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan metode uji F. 

F hitung = 
 #	
 #"  = 11,5675 

 F tabel untuk v1 = k – 1 = 6 – 1 = 5 dan v2 = k(n - 1) = 6(5 - 1) = 24 adalah 2,62 

Kesimpulan yg didapat dari uji F ini sebagai berikut : 

 Bila F hitung  > F tabel , maka Ho ditolak dan H1 diterima. Berarti faktor variasi 

holding time berpengaruh terhadap kekerasan hasil pengelasan SMAW pada daerah 

HAZ. 

39 



sumber 

varian 
db 

jumlah 

kuadrat 

kuadrat 

rata-rata 
F hitung  F tabel  

perlakuan 5 233,2 58,3 11,5675 2,62 

galat 24 100,8 5,04     

total 29 334       

 

Dari tabel 4.3 dilakukan analisis varian satu arah untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh holding time pada proses stress relief annealing  terhadap kekerasan hasil 

pengelasan SMAW di daerah logam induk. Hasil perhitungannya sebagai berikut : 

� Jumlah seluruh perlakuan 

∑
=

n

i 1
∑

=

k

j
ijY

1  

 = 3858 

� Jumlah kuadrat seluruh perlakuan 

∑
=

n

i 1
∑

=

k

j

ijY
1

2

 

= 595728 

� Faktor koreksi (FK) 

FK = 
nk

Y
n

li

k

lj

ij

2

2








∑∑

= =

 

= 595367 

� Jumlah kuadrat total (JKT) 

JKT = ∑
=

n

li
∑

=

k

lj

ijY2  – FK 

        = 361,44 

� Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 

JKP = 

∑
=

k

lj

�∑
=

n

i 1

�����
�  – FK 

        = 189,44 

� Jumlah kuadrat galat (JKG)  
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JKG = JKT – JKP 

        = 172 

� Kuadrat tengah perlakuan (KTP) 

KTP = 
� 	
!� 

         = 47,36 
� Kuadrat tengah galat (KTG) 

KTG = 
� "
�! 

         = 8,6 

Dari rumus di atas dapat dicari F hitung yang digunakan untuk menentukan ada 

atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan metode uji F. 

F hitung = 
 #	
 #"  = 5,50698 

 F tabel untuk v1 = k – 1 = 6 – 1 = 5 dan v2 = k(n - 1) = 6(5 - 1) = 24 adalah 2,62 

Kesimpulan yg didapat dari uji F ini sebagai berikut : 

 Bila F hitung  > F tabel , maka Ho ditolak dan H1 diterima. Berarti faktor variasi 

holding time berpengaruh terhadap kekerasan hasil pengelasan SMAW pada daerah 

logam induk. 

sumber 

varian 
db 

jumlah 

kuadrat 

kuadrat 

rata-rata 
F hitung  F tabel  

perlakuan 5 189,44 47,36 5,50698 2,62 

galat 24 172 8,6     

total 29 361,44       
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4.3 Pembahasan 
4.3.1 Analisis Grafik Hubungan Antara Holding Time  pada Stress Relief  
Annealing  Terhadap Kekerasan Hasil Pengelasan SMAW pada Daerah Las. 

 

Gambar 4.1  Grafik kekerasan hasil pengelasan SMAW pada daerah las. 

Dari grafik di atas menunjukkan adanya perbedaan nilai kekerasan pada daerah 

las untuk holding time yang berbeda. Dan dari grafik tersebut juga menunjukkan adanya 

pengaruh perlakuan panas stress relief annealing terhadap kekerasan daerah las. Nilai 

kekerasan daerah las tanpa perlakuan panas sebesar 158,4 BHN, nilai kekerasan tersebut 

akan berubah dengan adanya perlakuan panas pada spesimen. Nilai kekerasan tertinggi 

diperoleh dengan perlakuan panas dengan holding time 30 menit yaitu sebesar 160,6 

BHN sedangkan nilai kekerasan terendah diperoleh pada perlakuan panas dengan 

holding time 90  menit yaitu sebesar 152,6 BHN.  

Pada proses stress relief annealing yang dilakukan memberikan pengaruh pada 

kekerasan di daerah las. Kekerasan di daerah las cenderung menurun seiring dengan 

bertambahnya holding time. Pada pengelasan baja karbon setelah mengalami perlakuan 

panas nilai kekerasan pada daerah las akan sedikit menurun karena adanya pelunakan 

yang dipengaruhi karbida yang ada di sekitar butiran ferit (Lancaster. 1993:194). 

Penurunan  nilai kekerasan yang terjadi akibat karbida yang terbentuk semakin besar 

seiring bertambahnya holding time, karena semakin lama holding time akan 

memberikan waktu yang cukup untuk karbida bersatu membentuk partikel yang lebih 

besar. Ukuran partikel yang besar ini akan membuat nilai kekerasan menurun (Van 

Vlack, 1989: 413). 
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4.3.2 Analisis Grafik Hubungan Antara Holding Time pada Stress Relief  
Annealing  Terhadap Kekerasan Hasil Pengelasan SMAW pada Daerah HAZ. 

 

Gambar 4.2  Grafik kekerasan hasil pengelasan SMAW pada daerah HAZ. 

Dari grafik di atas menunjukkan adanya perbedaan nilai kekerasan pada daerah 

HAZ untuk holding time yang berbeda. Dan dari grafik tersebut juga menunjukkan 

adanya pengaruh perlakuan panas annealing terhadap kekerasan pada daerah HAZ. 

Nilai kekerasan pada daerah HAZ tanpa perlakuan panas sebesar 166,2 BHN, nilai 

kekerasan tersebut akan berubah dengan adanya perlakuan panas pada spesimen. Nilai 

kekerasan tertinggi diperoleh dengan perlakuan panas dengan holding time 30 menit 

yaitu sebesar 169,8 BHN sedangkan nilai kekerasan terendah diperoleh pada perlakuan 

panas dengan holding time 90 menit yaitu sebesar 161,2 BHN.  

 Nilai kekerasan pada daerah HAZ tanpa perlakuan panas akan meningkat 

dengan adanya perlakuan panas dengan holding time 30 menit. Peningkatan ini 

dikarenakan waktu yang digunakan selama 30 menit akan memberikan kepada panas 

yang diberikan pada saat proses stress relief annealing semakin tersebar merata 

keseluruh bagian logam. Proses penyebaran panas ini bermula dari sisi – sisi permukaan 

logam menuju ke bagian tengah logam, sehingga dengan bertambahnya holding time 

semakin memberikan kesempatan bagi kalor untuk menuju titik tengah logam. Dengan 

meratanya panas keseluruh permukaan logam ini akan membuat struktur logam yang 

terbentuk, dalam hal ini ferit dan karbida yang terbentuk pada saat proses stress relief 

y = 0.000x2  0.043x + 171.7
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annealing menjadi homogen di seluruh bagian logam seiring bertambahnya holding 

time, sehingga membuat logam menjadi lebih ulet dan sedikit keras. 

 Namun dengan seiring bertambahnya holding time, maka nilai kekerasan akan 

cenderung menurun. Semakin bertambahnya holding time, akan memberikan waktu 

yang cukup untuk karbida bersatu membentuk partikel yang lebih besar. Ukuran partikel 

yang besar ini akan membuat nilai kekerasan menurun akan tetapi nilai keuletan dan 

ketangguhan dari baja akan meningkat (Van Vlack, 1989: 413).  

 Dalam perlakuan panas annealing ini, proses yang terjadi pada material adalah 

proses recovery. Pada proses ini terjadi recovery ferrit, penurunan kerapatan dislokasi, 

pengkasaran dan spheroidisasi sementit, dan perubahan mikrostruktur pada unsur pokok 

yang lain seperti martensit dan bainit yang juga berpengaruh dalam  pelunakan material 

(Ramirez, .2005:3). 

 

4.3.3 Analisis Grafik Hubungan Antara Holding Time  pada Stress Relief  
Annealing Terhadap Kekerasan Hasil Pengelasan SMAW pada Daerah Logam 
Induk. 

 

Gambar 4.3   Grafik kekerasan hasil pengelasan SMAW pada daerah logam 
induk. 

Dari grafik di atas menunjukkan adanya perbedaan nilai kekerasan pada daerah 

logam induk untuk holding time yang berbeda. Dan dari grafik tersebut juga 

menunjukkan adanya pengaruh perlakuan panas stress relief annealing terhadap 

kekerasan daerah logam induk. Nilai kekerasan daerah logam induk tanpa perlakuan 

panas sebesar 155,2 BHN, nilai kekerasan tersebut akan berubah dengan adanya 

y = 6E05x2  0.137x + 162.2

R² = 0.993
150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

0 15 30 45 60 75 90 105

ke
ke

ra
sa

n 
(B

H
N

)

holding time (menit)

Kekerasan daerah logam induk

kekerasan daerah 
lgm induk

kekerasan daerah 
lgm induk tnp 
perlakuan

Poly. (kekerasan 
daerah lgm induk)

44 



perlakuan panas pada spesimen. Nilai kekerasan tertinggi diperoleh dengan perlakuan 

panas dengan holding time

kekerasan terendah diperoleh pada perlakuan panas dengan 

sebesar 150,6 BHN.  

Pada grafik menunjukkan kecenderungan penurunan nilai kekerasan seiring 

dengan pertambahan besarnya 

bertambah, ini dikarenakan pemanasan di bawah temperatur eutektoit dalam waktu 

cukup lama, larutan karbon yang lewat jenuh akan terus berubah menjadi ferit dan 

karbida yang lebih stabil (

kekerasan karena ferit yang bersifat lunak dibandingkan karbida. Dan juga s

lama waktu penahanan akan memberikan waktu yang cukup untuk karbida bersatu 

membentuk partikel yang lebi

nilai kekerasan menurun (Van Vlack, 1989: 413).

 

Dari pengujian kekerasan dapat diketahui bahwa daerah HAZ memiliki nilai 

kekerasan yang paling tinggi kemudian daerah las dan yang paling rendah daerah lo

induk.  

Gambar 4.4  Perbandingan nilai kekerasan dengan berbagai variasi 
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perlakuan panas pada spesimen. Nilai kekerasan tertinggi diperoleh dengan perlakuan 

holding time 30 menit yaitu sebesar 158,2 BHN sedangkan nilai 

kekerasan terendah diperoleh pada perlakuan panas dengan holding time 

Pada grafik menunjukkan kecenderungan penurunan nilai kekerasan seiring 

ngan pertambahan besarnya hoding time. Karena jumlah ferit (warna terang) yang 

bertambah, ini dikarenakan pemanasan di bawah temperatur eutektoit dalam waktu 

cukup lama, larutan karbon yang lewat jenuh akan terus berubah menjadi ferit dan 

h stabil (Van Vlack, 1989: 410). Hal tersebut akan mempengaruhi nilai 

kekerasan karena ferit yang bersifat lunak dibandingkan karbida. Dan juga s

lama waktu penahanan akan memberikan waktu yang cukup untuk karbida bersatu 

membentuk partikel yang lebih besar. Ukuran partikel yang besar ini akan membuat 

nilai kekerasan menurun (Van Vlack, 1989: 413). 

Dari pengujian kekerasan dapat diketahui bahwa daerah HAZ memiliki nilai 

kekerasan yang paling tinggi kemudian daerah las dan yang paling rendah daerah lo

Gambar 4.4  Perbandingan nilai kekerasan dengan berbagai variasi 

Pada daerah HAZ memiliki kekerasan yang lebih tinggi karena pengaruh panas 

saat pengelasan terjadi bertumbuhan butir ketika temperatur puncak dari siklus thermal 

las melebihi temperatur pengkasaran butir. Di bawah temperatur ini, siklus thermal 

biasanya akan menghasilkan ukuran butiran yang lebih kecil (Lancaster. 1993:188

perlakuan panas pada spesimen. Nilai kekerasan tertinggi diperoleh dengan perlakuan 

30 menit yaitu sebesar 158,2 BHN sedangkan nilai 

holding time 90 menit yaitu 

Pada grafik menunjukkan kecenderungan penurunan nilai kekerasan seiring 

jumlah ferit (warna terang) yang 

bertambah, ini dikarenakan pemanasan di bawah temperatur eutektoit dalam waktu 

cukup lama, larutan karbon yang lewat jenuh akan terus berubah menjadi ferit dan 

Hal tersebut akan mempengaruhi nilai 

kekerasan karena ferit yang bersifat lunak dibandingkan karbida. Dan juga semakin 

lama waktu penahanan akan memberikan waktu yang cukup untuk karbida bersatu 

h besar. Ukuran partikel yang besar ini akan membuat 

Dari pengujian kekerasan dapat diketahui bahwa daerah HAZ memiliki nilai 

kekerasan yang paling tinggi kemudian daerah las dan yang paling rendah daerah logam 

 
Gambar 4.4  Perbandingan nilai kekerasan dengan berbagai variasi holding time 

Pada daerah HAZ memiliki kekerasan yang lebih tinggi karena pengaruh panas 

saat pengelasan terjadi bertumbuhan butir ketika temperatur puncak dari siklus thermal 

las melebihi temperatur pengkasaran butir. Di bawah temperatur ini, siklus thermal 

Lancaster. 1993:188). 

45 



Selain itu, nilai kekerasan juga dipengaruhi oleh kandungan karbon pada baja. Semakin 

banyak kandungan karbon dalam baja akan semakin banyak pula unsur – unsur karbida 

yang akan terbentuk, sehingga mempengaruhi kekuatannya. Pada daerah las memiliki 

nilai kekerasan yang lebih rendah dari daerah HAZ tapi lebih tinggi dibanding daerah 

logam induk, karena logam pada daerah las yang mencair bercampur dengan elektroda 

sehingga kekuatannya dipengaruhi oleh elektroda tersebut. Daerah las biasanya 

memiliki kerapatan dislokasi yang relatif tinggi yang berpengaruh pada meningkatnya 

kekuatan. Sedangkan pada daerah logam induk tidak dipengaruhi panas dari proses 

pengelasan sehingga kekerasannya hanya dipengaruhi oleh perlakuan panas stress relief 

annealing. 

 

4.3.4. Analisis Mikrostruktur. 

 Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian mikrostruktur untuk mengetahui 

pengaruh holding time pada mikrostruktur spesimen. Pengujian mikrostruktur dilakukan 

di 3 daerah yaitu daerah las, daerah HAZ serta daerah logam induk. Hasil pengujian 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.5. Foto makro daerah las 
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Gambar 4.6. Daerah las tanpa perlakuan panas 

 

 
Gambar 4.7. Daerah las dengan holding time 30 menit 
 

 
Gambar 4.8. Daerah las dengan holding time 45 menit 
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Gambar 4.9. Daerah las dengan holding time 60 menit 

 

 
Gambar 4.10. Daerah las dengan holding time 75 menit 

 

 
Gambar 4.11. Daerah las dengan holding time 90 menit. 
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Gambar 4.12. Daerah HAZ tanpa perlakuan panas 

 

 
Gambar 4.13. Daerah HAZ dengan holding time 30 menit 

 

 
Gambar 4.14. Daerah HAZ dengan holding time 45 menit 
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Gambar 4.15. Daerah HAZ dengan holding time 60 menit 

 

 
Gambar 4.16. Daerah HAZ dengan holding time 75 menit 

 

 
Gambar 4.17. Daerah HAZ dengan holding time 90 menit. 
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Gambar 4.18. Daerah logam induk tanpa perlakuan panas 
 

 
Gambar 4.19. Daerah logam induk dengan holding time 30 menit 

 

 
Gambar 4.20. Daerah logam induk dengan holding time 45 menit 
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Gambar 4.21. Daerah logam induk dengan holding time 60 menit 

 

 
Gambar 4.22. Daerah logam induk dengan holding time 75 menit 

 

 
Gambar 4.23. Daerah logam induk dengan holding time 90 menit. 
 

 Pada gambar 4.6 sampai dengan gambar 4.23 adalah struktur mikro pada 

pengelasan SMAW dengan material AISI 1045, warna terang menunjukkan ferit 

sedangkan warna gelap menunjukkan karbida. Struktur mikro pada spesimen dengan 
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holding time 30 menit memiliki karbida (warna gelap) yang banyak sedangkan ferit 

(warna terang) lebih sedikit, sedangkan pada spesimen dengan holding time 90 menit 

memiliki jumlah ferit yang lebih banyak dibandingkan jumlah karbida. Jumlah ferit 

yang bertambah ini dikarenakan pemanasan di bawah temperatur eutektoit dalam waktu 

cukup lama, larutan karbon yang lewat jenuh akan terus berubah menjadi ferit dan 

karbida yang lebih stabil (Van Vlack, 1989: 410). Hal tersebut akan mempengaruhi nilai 

kekerasan karena ferit yang bersifat lunak dibandingkan karbida.  

Dengan semakin bertambahnya holding time akan memberikan waktu yang 

cukup bagi panas untuk semakin merata ke seluruh bagian spesimen. Dengan meratanya 

panas ke seluruh bagian spesimen ini akan membuat struktur logam yang terbentuk, 

dalam hal ini ferit dan karbida yang terbentuk pada saat proses stress relief  annealing 

menjadi homogen di seluruh bagian logam. Semakin bertambahnya waktu penahanan, 

akan memberikan waktu yang cukup untuk ferit dan karbida bersatu membentuk 

mikrostruktur dengan butiran yang lebih besar. Ukuran butiran ferit yang besar ini akan 

membuat nilai kekerasan menurun.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 

• Dari ketiga daerah pada pengelasan yaitu daerah las, daerah HAZ dan daerah 

logam induk, nilai kekerasan tertinggi terdapat pada daerah HAZ kemudian 

daerah las dan yang terendah pada daerah logam induk. 

• Dengan adanya perlakuan panas setelah proses pengelasan menunjukkan adanya 

pengaruh terhadap nilai kekerasan pada hasil lasan SMAW. Penambahan besar 

holding time juga akan berpengaruh pada nilai kekerasan hasil lasan, semakin 

lama holding time maka nilai kekerasan akan semakin menurun. 

• Penurunan nilai kekerasan disebabkan karena semakin lama holding time akan 

memberikan kesempatan pada panas untuk lebih menyebar merata ke seluruh 

bagian material sehingga struktur logam yang terbentuk akan semakin homogen. 

• Penambahan besar holding time juga akan mengakibatkan ukuran butir semakin 

besar. Semakin bertambahnya holding time, akan memberikan waktu yang 

cukup untuk karbida bersatu membentuk partikel yang lebih besar. Ukuran 

karbida yang besar ini akan membuat nilai kekerasan menurun. 

 
5.2 Saran 

• Perlu dilakukannya penelitian selanjutnya mengenai pengaruh holding time 

dengan rentang waktu yang lebih lama. 

• Untuk mengetahui pengaruh holding time perlu dilakukan pengujian selain 

pengujian kekerasan dan mikro struktur untuk mengetahui lebih jelasnya 

pengaruh holding time. 

• Penelitian ini dapat pula dikembangkan dengan menggunakan proses perlakuan 

panas yang lain dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hasil pengelasan. 
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LAMPIRAN   



Lampiran 1. Data hasil pengujian kekerasan 
 
Nilai kekerasan untuk spesimen tanpa perlakuan panas 

titik 
spesimen 
1 

spesimen 
2 

spesimen 
3 

spesimen 
4 

spesimen 
5 

rata-
rata 

1 163 158 154 160 157 158.4 
2 164 158 153 165 156 159.2 
3 164 166 153 160 159 160.4 
4 169 170 163 167 162 166.2 
5 167 164 152 152 156 158.2 
6 167 153 155 155 157 157.4 
7 163 152 158 154 156 156.6 
8 162 152 158 153 154 155.8 
9 162 153 159 152 150 155.2 
10 160 154 156 151 155 155.2 

 
Nilai kekerasan untuk spesimen dengan perlakuan panas untuk variasi holding time 30 
menit 

titik 
spesimen 
1 

spesimen 
2 

spesimen 
3 

spesimen 
4 

spesimen 
5 

rata-
rata 

1 160 162 156 165 160 160.6 
2 162 162 156 166 160 161.2 
3 164 165 155 168 159 162.2 
4 168 173 167 171 170 169.8 
5 165 164 155 170 160 162.8 
6 160 160 153 170 160 160.6 
7 159 155 155 165 162 159.2 
8 160 159 156 153 165 158.6 
9 158 158 155 158 162 158.2 
10 159 160 158 158 156 158.2 

 
Nilai kekerasan untuk spesimen dengan perlakuan panas untuk variasi holding time 45 
menit 

titik 
spesimen 
1 

spesimen 
2 

spesimen 
3 

spesimen 
4 

spesimen 
5 

rata-
rata 

1 160 157 158 158 156 157.8 
2 158 156 160 157 160 158.2 
3 157 156 162 156 167 159.6 
4 168 167 164 170 170 167.8 
5 152 159 156 162 170 159.8 
6 147 156 156 161 171 158.2 
7 145 155 155 160 170 157 
8 150 151 153 158 170 156.4 
9 151 153 153 160 164 156.2 
10 155 154 155 157 160 156.2 

 
 
 
 
 
 



Nilai kekerasan untuk spesimen dengan perlakuan panas untuk variasi holding time 60 
menit 

titik 
spesimen 
1 

spesimen 
2 

spesimen 
3 

spesimen 
4 

spesimen 
5 

rata-
rata 

1 155 156 159 155 159 156.8 
2 153 154 163 156 158 156.8 
3 156 156 165 152 160 157.8 
4 163 165 167 168 170 166.6 
5 154 155 159 157 164 157.8 
6 153 151 158 158 158 155.6 
7 152 152 161 154 158 155.4 
8 150 151 162 152 158 154.6 
9 152 151 162 151 158 154.8 
10 152 152 160 152 157 154.6 

 
Nilai kekerasan untuk spesimen dengan perlakuan panas untuk variasi holding time 75 
menit 

titik 
spesimen 
1 

spesimen 
2 

spesimen 
3 

spesimen 
4 

spesimen 
5 

rata-
rata 

1 158 153 155 152 156 154.8 
2 155 152 160 155 157 155.8 
3 155 156 162 157 156 157.2 
4 161 162 164 165 166 163.6 
5 157 156 159 159 155 157.2 
6 156 156 157 156 154 155.8 
7 155 155 155 154 153 154.4 
8 154 155 154 153 154 154 
9 153 154 154 153 152 153.2 
10 152 153 153 152 150 152 

 
Nilai kekerasan untuk spesimen dengan perlakuan panas untuk variasi holding time 90 
menit 

titik 
spesimen 
1 

spesimen 
2 

spesimen 
3 

spesimen 
4 

spesimen 
5 

rata-
rata 

1 153 156 152 152 150 152.6 
2 156 154 152 153 150 153 
3 156 160 153 158 149 155.2 
4 161 163 160 160 162 161.2 
5 151 156 149 158 155 153.8 
6 150 149 155 153 152 151.8 
7 151 156 156 149 145 151.4 
8 150 153 155 153 145 151.2 
9 150 153 156 153 143 151 
10 148 150 156 154 145 150.6 

 
 

  



 
 

  



Lampiran 3. Gambar alat yang dipergunakan 
 

 

Gambar. Mesin Las SMAW  

 

 

Gambar. Dapur Listrik 

 

 

Gambar. Centrifugal Sand Paper Machine  

 



 

Gambar. Electric Brinnell Hardness Tester 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Lampiran 4. Tabel Distribusi F 
 

 
Somber : Walpole (1982:483) 
 


