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RINGKASAN 

Semy Arayunedya, Fakultas Teknik, Jurusan Mesin, Universitas Brawijaya Malang, 
Juli 2010, Pengaruh Kuat Arus Terhadap Kekuatan Luluh Daerah Lasan pada 
Jembatan Berangka Baja, Dosen Pembimbing : Achmad As’ad Sonief dan Bardji Hadi 
Pranoto. 

         Proses penyambungan baja untuk bangunan konstruksi mendorong peneliti untuk 
menemukan  hal-hal baru yang bersifat konstruktif. Sambungan las sebagai salah satu 
alternatif yang yang harus dipelajari karena berpengaruh terhadap kekuatan dari 
sambungan tersebut. Proses pengelasan akan mempengaruhi sifat mekanik dari material 
khususnya baja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh arus 
pengelasan terhadap kekuatan luluh sambungan dan pengaruh kekuatan luluh terhadap 
kekuatan las dari sambungan tersebut. 
         Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental sejati dengan 
material baja paduan rendah yang mempunyai kekuatan tarik 55 kg/mm2 dan kekuatan 
luluh 37 kg/mm2. Baja ini dilas dengan las busur listrik berselaput elektroda. Variasi 
kuat arus yang digunakan dengan interval 115A-155A. Setelah itu dilakukan proses uji 
tarik untuk mendapatkan kekuatan luluh. 
         Hasil penelitian menyimpulkan bahwa arus 145A menghasilkan kekuatan luluh 
tertinggi sebesar 37,4 kg/mm2. Hal ini disebabkan pada arus tersebut proses peleburan 
terjadi dengan sempurna sehingga unsur yang bercampur dalam fusi membuat semakin 
kuat. Kekuatan luluh ini digunakan untuk merencanakan kekuatan daerah las tersebut. 
Hasil perhitungan juga mendapatkan bahwa kekuatan geometri sambungan las mampu 
menahan beban maksimal 10101 kg. Oleh sebab itu, kekuatan luluh ini menjadi acuan 
dalam perhitungan kekuatan desain sambungan las pada plat baja konstruksi.  
 

Kata Kunci: las busur listrik, kuat arus, kekuatan luluh, plat baja konstruksi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

         Suatu konstruksi bangunan baja tersusun atas batang-batang baja yang digabung 

membentuk satu kesatuan bentuk konstruksi dengan menggunakan berbagai macam 

teknik sambungan. Dua macam sambungan yang sering digunakan adalah las dan mur-

baut. Las merupakan proses penyambungan dua material dengan energi panas sehingga 

material tersebut melebur menjadi satu. Hal ini menyebabkan kekuatan material induk 

berbeda dengan yang sudah dilas. 

         Hal tersebut mendorong para peneliti untuk meneliti dan menemukan hal-hal baru 

yang bersifat konstruktif dalam proses pengelasan. Teknologi pengelasan akhir-akhir ini 

berkembang dengan pesat seiring bertumbuhnya tingkat pemenuhan kebutuhan dalam 

bidang konstruksi. Banyak masalah-masalah pengelasan yang harus diatasi berkaitan 

dengan prosedur pengelasan. Teori dan praktik harus berjalan seimbang untuk bisa 

memecahkan masalah-masalah tersebut.  

         Salah satu jenis pengelasan yang sering dipakai adalah las busur listrik dengan 

elektroda terbungkus karena berbagai keuntungan yang bisa didapatkan. Pengelasan ini 

bisa dilakukan pada berbagai posisi atau lokasi selagi masih bisa dijangkau dengan 

elektroda. Sambungan-sambungan dimana pandangan mata terbatas bisa dilas dengan 

cara membengkokkan elektroda. Proses las ini digunakan untuk mengelas logam-logam 

besi dan non besi, termasuk baja karbon, baja lunak, baja kuat, baja paduan rendah, baja 

tahan karat, besi tuang, dan paduan tembaga. 

         Baja yang sering digunakan untuk bangunan konstruksi adalah jenis paduan 

rendah. Baja ini mempunyai kadar karbon sama dengan baja lunak tetapi ditambah 

dengan sedikit unsur-unsur paduan. Unsur ini meningkatkan kekuatan baja tanpa 

mengurangi keuletannya. Selain itu, sifat lainnya seperti daya tahan terhadap fatik, 

korosi, aus, dan panas juga menjadi lebih baik.  

         Proses pengelasan akan menghasilkan panas total yang biasa disebut masukan 

panas yang merupakan fungsi dari arus listrik, tegangan busur listrik, dan kecepatan 

pengelasan. Salah satu faktor untuk menambah kekuatan pada sambungan adalah variasi 

kuat arus. Kuat arus yang terlalu besar menyebabkan suhu pemanasan tinggi sehingga 

mempengaruhi pergerakan atom dalam membentuk struktur butiran. 
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         Struktur butiran yang halus atau kecil menghasilkan kekuatan luluh yang tinggi. 

Kekuatan ini menjadi dasar dalam merencanakan kekuatan las dan mengantisipasi 

beban yang sering menimpa bangunan konstruksi. Oleh sebab itu, penulis meneliti 

pengaruh kuat arus terhadap kekuatan luluh daerah lasan pada plat baja konstruksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

         Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang 

akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh arus pengelasan pada las busur elektroda terbungkus 

terhadap kekuatan luluh. 

2. Bagaimana pengaruh kekuatan luluh terhadap kekuatan las pada plat baja 

konstruksi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

         Agar penelitian tidak semakin meluas, maka perlu diberi batasan pada masalah 

yang diteliti, yaitu : 

1. Pengelasan dilakukan dengan menggunakan mesin las busur elektroda 

terbungkus. 

2. Bahan yang digunakan adalah baja jenis BJ 55. 

3.  Pengelasan dilakukan hanya dengan memvariasikan besar kuat arus listrik. 

4. Diameter benda kerja, jenis, dan diameter kawat elektroda dijaga konstan. 

5. Elektroda yang digunakan adalah jenis E 7018. 

6. Sifat mekanis yang diuji dan dibahas adalah kekuatan luluh dari hasil 

pengelasan. 

7. Peralatan pengujian dianggap sesuai standar. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

         Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh arus pengelasan pada las busur elektroda terbungkus 

terhadap kekuatan luluh. 

2. Mengetahui pengaruh kekuatan luluh terhadap kekuatan las pada plat baja 

konstruksi. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

         Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi untuk menentukan sifat mekanik suatu material dan 

parameter dalam pengelasan. 

2. Sebagai dasar pendekatan dan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

         Maradu Sibarani (2007) meneliti variasi kampuh las untuk merakit elemen bakar 

nuklir reaktor daya. Bentuk-bentuk kampuh akan mempengaruhi sifat mekanik dan 

salah satunya adalah kekuatan tarik. Kekuatan tarik meningkat saat menggunakan 

kampuh jenis K. Jenis las dan material yang digunakan adalah las busur elektroda 

terbungkus dan baja jenis SS 41. Arus las juga berpengaruh. Arus yang tinggi 

menghasilkan kampuh las yang baik. 

         Redi Bintarto (2005) melakukan percobaan dengan memvariasikan kuat arus 

terhadap kekuatan tarik hasil lasan pada underwater welding. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa kuat arus pada pengelasan bawah air berpengaruh pada kekuatan 

tarik logam hasil lasan. Kecenderungan kekuatan tarik yang meningkat disebabkan 

semakin sempurnanya proses peleburan yang terjadi. 

         Susetianto D.S.S (2004) mengutarakan bahwa kuat arus yang disertai dengan 

kecepatan pengelasan berpengaruh terhadap kekuatan tarik sambungan las. Walaupun 

kekuatan tarik meningkat sampai pada titik tertentu kemudian akan cenderung menurun. 

Penelitian ini menggunakan Submerged Arc Welding. 

         Penelitian di atas menyimpulkan bahwa besarnya kuat arus dalam pengelasan akan 

mempengaruhi kekuatan suatu material. Hal ini disebabkan proses pemanasan dan 

pendinginan yang membuat deformasi dalam struktur material. Terlebih lagi jika proses 

peleburan terjadi sempurna maka didapatkan kekuatan yang meningkat. 

 

2.2 Sambungan pada Konstruksi 

         Perencanaan struktur konstruksi pada umumnya didasarkan atas kekuatan untuk 

menahan kombinasi beban. Beban yang berubah-ubah besar dan arahnya harus 

diantisipasi dengan benar. Penyambungan dan pemasangan rangka konstruksi harus 

sesuai dengan prosedur.  

         Baut adalah salah satu alat sambung dengan batang bulat dan berulir, salah satu 

ujungnya dibentuk kepala baut (umumnya bentuk kepala segi enam) dan ujung lainnya 

dipasang mur/pengunci seperti terlihat pada Gambar 2.1. 
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Keuntungan sambungan menggunakan mur-baut antara lain: 

1. Lebih mudah dalam pemasangan/penyetelan konstruksi di lapangan. 

2. Konstruksi sambungan dapat dibongkar-pasang. 

 

          

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Baut 

Sumber: ASTM bolts 
 

       Alat sambung yang kedua adalah las. Penyambungan baja dengan las adalah 

memanaskan baja hingga mencapai suhu lumer (meleleh) dengan ataupun tanpa bahan 

pengisi, yang kemudian setelah dingin akan menyatu dengan baik. Keuntungan 

sambungan las listrik daripada mur-baut adalah: 

1. Pertemuan baja pada sambungan dapat melumer bersama elektroda las dan menyatu 

dengan lebih kokoh (sempurna). 

2. Konstruksi sambungan memiliki bentuk lebih rapi. Bentuk geometri yang sederhana 

dari bagian yang disambung memungkinkan penurunan biaya dan berat material. Jika 

dua buah plat akan disambung, seperti ditunjukkan Gambar 2.2, maka perubahan 

bentuk geometri penyambungan pada las tidak banyak berpengaruh dibandingkan 

dengan mur baut. Gambar tersebut adalah contoh sambungan tumpul dari dua buah 

pelat. Penyambungan mur-baut memerlukan dua plat sirip dan lubang harus dibor.  
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Gambar 2.2 Perbandingan plat yang dibaut dan dilas. 
Sumber: Sunaryo (2008:131). 

3. Konstruksi sambungan memiliki berat lebih ringan dari logam induk. Sambungan ini 

menghasilkan berat berkisar 1–1,5%, sedangkan mur-baut 2,5 – 4%. 

4. Pengerjaan konstruksi relatif lebih cepat (tidak perlu membuat lubang-lubang mur-

baut dan memasang pelat penyambung). 

6. Tingkat kekedapan terhadap udara, air, dan minyak lebih sempurna.  

Kerugian memakai sambungan las: 

1. Kekuatan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelasan. Jika pengelasannya baik 

maka kekuatannya akan baik, tetapi jika jelek atau tidak sempurna maka kekuatan 

konstruksi juga tidak baik bahkan membahayakan dan dapat berakibat fatal.  

2. Konstruksi sambungan tak dapat dibongkar-pasang. Tetapi hal ini bisa diantisipasi 

dengan memperpendek ukuran batang dengan proses pemotongan dan penggabungan 

kembali dengan las yang sesuai, serta dapat diperpanjang lagi dengan menyelipkan 

potongan yang berpenampang lintang sama. 

         Sambungan las menjadi bagian penting karena dapat merubah sifat mekanik 

material akibat panas hasil proses las. Sambungan ini direncanakan dengan prosedur 

yang ketat dalam hal jenis mesinnya, elektroda, bentuk kampuh dan alur sambungan, 

arus listrik, dan material yang digunakan. Material pada rangka konstruksi pada 

umumnya menggunakan baja karena mempunyai kekuatan, ketangguhan, dan kekakuan 

yang cukup tinggi sehingga dapat menerima beban yang besar. 
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         Struktur konstruksi didesain dengan memberikan keamanan yang cukup terhadap 

kemungkinan beban yang berlebih atau kekuatan yang kurang. Contoh persamaannya 

untuk las yaitu (Dobrovolsky, 1964:113): 

          P = l . s . [σ’]t          (2-1) 

dengan : 

P    = Beban tarik (kg) 

l      = panjang efektif las (mm) 

s     = tebal las (mm) 

[σ’]t= tegangan izin (kg/mm2)  

2.3 Pengelasan 

        Pengerjaan las telah dipergunakan secara luas dalam penyambungan batang-batang 

pada konstruksi bangunan baja dan mesin. Proses penyambungan ini harus 

merencanakan cara, bahan, dan jenis las yang akan digunakan.  

2.3.1. Definisi  

         Deutche Industrie Normen (DIN) mendefinisikan las sebagai ikatan metalurgi 

pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer 

atau cair. Energi panas digunakan untuk mencairkan logam yang akan disambung. 

Pengelasan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Berdasarkan cara kerja, yang dibagi lagi menjadi: 

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   

kemudian ditekan hingga menjadi satu. 

c. Pematrian adalah cara pengelasan dimana sambungan diikat dan disatukan 

dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Cara 

ini menghasilkan logam induk yang tidak ikut mencair. 

2. Berdasarkan energi yang digunakan, contoh: las listrik, las kimia, las mekanik, 

dlsb (Wiryosumarto, 2000:7). 

2.3.2. Las busur elektroda terbungkus  

         Jenis ini sering disebut dengan Shielded Metal Arc Welding (SMAW). Rangkaian 

las terdiri dari kabel elektroda, kabel benda kerja, elektroda, pemegang elektroda, dan 

benda kerja. Gambar 2.3 memperlihatkan tipikal rangkaiannya. 
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Gambar 2.3 Bentuk rangkaian las busur elektroda terbungkus. 
Sumber: http://www.millerwelds.com/interests/instructors/pdf/Stick.pdf 

         Las ini menggunakan kawat elektroda logam yang dibungkus dengan fluks atau 

salutan. Prosesnya adalah membentuk busur listrik yang menghasilkan panas. Busur ini 

terbentuk di antara logam induk dan ujung elektroda. Gas yang terbentuk dari hasil 

pembakaran selaput pembungkus elektroda melindungi ujung elektroda, busur, dan 

cairan logam las dari pengaruh udara. Selain itu, bahan salutan yang membungkus 

elektroda mencair dan membentuk terak yang menutupi logam cair di tempat 

sambungan. Cairan ini bekerja sebagai penghalang oksidasi. Gambar 2.4 

memperlihatkan prinsip dasar proses las busur elektroda terbungkus. 

  

Gambar 2.4 Prinsip dasar las busur elektroda terbungkus. 
Sumber: http://www.millerwelds.com/interests/instructors/pdf/Stick.pdf 

 
         Keuntungan dari las ini adalah prosesnya sederhana dan serba guna. Pengelasan 

ini bisa dilakukan pada berbagai posisi atau lokasi selagi masih bisa dijangkau dengan 

elektroda. Sambungan-sambungan dimana pandangan mata terbatas bisa dilas dengan 

cara membengkokkan elektroda. Pengerjaan las ini digunakan untuk mengelas logam-
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logam besi dan non besi, termasuk baja karbon, baja paduan rendah, baja tahan karat, 

besi tuang, dan paduan tembaga. 

         Meskipun mempunyai daya guna tinggi, proses ini mempunyai beberapa 

kelemahan. Kecepatan pengisiannya lebih lama dibandingkan proses semi-otomatis atau 

otomatis. Pengelasan harus dihentikan jika elektroda sudah habis terbakar. Penggantian 

elektroda yang terus-menerus memerlukan waktu yang lebih banyak. Terak atau slag 

harus dibuang terlebih dahulu sebelum lapisan berikutnya didepositkan. Pandangan 

mata pada kawah las agak terhalang oleh terak dan asap yang menutupi endapan logam, 

sehingga harus tersedia ventilasi pada pengelasan dalam ruang tertutup. 

2.3.3. Masukan panas 

         Pencairan logam induk dan pengisi memerlukan energi yang cukup. Energi yang 

dihasilkan dalam operasi pengelasan dihasilkan dari bermacam-macam sumber 

tergantung pada proses pengelasannya. Sumber energi yang digunakan pada las busur 

elektroda terbungkus berasal dari listrik yang diubah menjadi energi panas. Energi ini 

dipengaruhi oleh tiga parameter yaitu arus, tegangan, dan kecepatan pengelasan. 

Hubungan antara ketiga parameter itu menghasilkan energi pengelasan yang sering 

disebut masukan panas. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut (Sunaryo, 

2008:185): 

          H =           (2-2) 

dengan : 

H= masukan panas (J/mm)          

E = tegangan (V) 

I  = Arus (A) 

v  = kecepatan pengelasan (mm/menit) 

         Persamaan itu dapat menjelaskan beberapa pengertian antara lain, jika kita 

menginginkan masukan panas yang tinggi maka parameter yang dapat diukur yaitu arus 

las dapat diperbesar atau kecepatan las diperlambat. Besar kecilnya arus las dapat 

diukur langsung pada mesin las.  

2.3.4. Arus busur listrik 

         Busur listrik yang dihasilkan las ini adalah arus elektron yang mengalir melalui 

media pendek antara 2 elektroda (+ dan -). Busur ini timbul karena kedua elektroda 

dihubungkan singkat dengan cara disentuhkan lebih dulu (arc starting). Bagian yang 

disentuh ini menimbulkan panas (temperatur naik). 
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         Busur ini dihasilkan dari arus listrik searah (Direct Current), arus listrik bolak-

balik (Alternating Current), maupun kombinasi dari keduanya. Arah aliran atau 

polaritasnya menggunakan lurus, balik, maupun kombinasi keduanya.  

         Polaritas yang digunakan oleh arus searah menunjukkan sirkuit aliran dari satu 

arah. Arahnya dapat ditukar sebagai polaritas lurus maupun balik. 

 

Gambar 2.5 Polaritas lurus. 
                     Sumber: http://www.pengelasan.blogspot.com 

         Gambar 2.5 menunjukkan kabel elektroda dipasang pada terminal negatif dan 

kabel massa pada terminal positif. Pengkutuban ini sering disebut sebagai sirkuit las 

listrik dengan elektroda negatif (DC-). 

 

 
 
 

 
Gambar 2.6 Polaritas balik. 

Sumber: http://www.pengelasan.blogspot.com 

         Gambar 2.6 menunjukkan kabel elektroda dipasang pada terminal positif dan 

kabel massa dipasang pada terminal negatif. Pengkutuban ini sering disebut sirkuit las 

listrik dengan  elektroda positif (DC+). 

         Karakteristik polaritas balik adalah penetrasinya yang dalam. Polaritas ini sering 

digunakan untuk logam induk yang mempunyai titik cair tinggi dan pelat tebal yang 

mempunyai kapasitas panas besar. Sebaliknya, karakteristik polaritas lurus adalah 

penetrasinya yang dangkal. Polaritas ini sering digunakan untuk pelat tipis yang 

mempunyai kapasitas panas kecil. Arus bolak-balik menggunakan kombinasi dari 

polaritas balik dan lurus karena kutubnya tidak dapat ditentukan. 

2.3.5. Kawat elektroda 

         Kawat elektroda berfungsi sebagai pembakar yang menimbulkan busur api 

sekaligus sebagai bahan penambah karena ia sendiri melebur bersama logam yang dilas 
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dan berpadu satu sama lain. Elektroda baja lunak dan baja paduan rendah untuk las 

busur listrik menurut klasifikasi AWS (American Welding Society) dinyatakan dengan 

tanda E XXXX yang artinya sebagai berikut:  

1. E menyatakan elektroda busur listrik. 

2. XX (dua angka) sesudah E menyatakan kekuatan tarik deposit las dalam ribuan 

Ib/in2. 

3. X (angka ketiga) menyatakan posisi pengelasan. Angka 1 untuk pengelasan 

segala posisi, angka 2 untuk pengelasan posisi datar di bawah tangan. Berbagai 

macam posisi ini ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

4. X (angka keempat) menyatakan jenis selaput dan jenis arus yang cocok dipakai 

untuk pengelasan, lihat Tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Posisi pengelasan. 
Sumber: Salmon (1992:234). 

Contoh: E 7018 

Artinya: 

1. Kekuatan tarik minimum deposit las adalah 70.000 Ib/in2 atau 49,2 kg/mm2. 

2. Dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi. 

3. Jenis selaput elektroda hidrogen rendah dan pengelasan dengan arus AC atau 

DC + atau DC –. 

 

Tabel 2.1.  Arti Angka Terakhir dalam Penggolongan Kawat Las (AWS) 
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Sumber: http://www.millerwelds.com/interests/instructors/pdf/Stick.pdf 

2.3.6. Selaput pembungkus elektroda 

         Selaput pembungkus elektroda harus diperhatikan dalam pengelasan. Secara 

umum bahan ini berfungsi: memantapkan busur, memperlancar pemindahan butir-butir 

cairan logam, menghasilkan sumber terak atau gas yang melindungi logam cair terhadap 

udara sekitar, mengatur prosedur pengelasan, menghasilkan sumber unsur-unsur 

paduan. Jenis-jenis salutan (Wiryosumarto, 2000:10): 

1. Oksida titan 

Jenis ini baik sekali untuk mengelas pelat-pelat baja tipis atau untuk pengelasan 

terakhir pada pengelasan pelat tebal. Hal ini dikarenakan busur yang dihasilkan 

tidak terlalu kuat, penetrasi cairan logamnya dangkal, dan menghasilkan manik 

las yang halus. 

2. Titania kapur  

Jenis ini dapat menghasilkan sifat mekanik logam dengan baik walaupun 

penetrasinya dangkal. 

3. Ilmenit 

Jenis ini menghasilkan busur yang agak kuat, penetrasi yang cukup dalam, dan 

terak yang tinggi. Hal tersebut membuat sambungan mempunyai sifat mekanik 

tinggi. 

4. Hidrogen rendah  

Kepekaan sambungan terhadap retak sangat rendah sehingga ketangguhannya 

memuaskan. Hal yang kurang menguntungkan yaitu busur listrik yang kurang 

mantap sehingga butiran-butiran cairan agak besar. 

5. Selulosa 

Jenis ini menghasilkan busur yang kuat dan penembusan yang dalam. Salutan ini 

menghasilkan gas dengan volume besar yang kemudian melindungi logam cair. 

Kelemahannya yaitu terak yang terbentuk sedikit. 

6. Oksida besi 

Jenis ini menghasilkan penetrasi yang dalam. Penggunaannya sering digunakan 

untuk pengelasan horizontal. 
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7. Serbuk besi-oksida 

Pemindahan butir-butir cairan yang dihasilkan jenis ini berupa semburan halus. 

Kecepatan pengisian dalam proses pengelasan selanjutnya sangat efisien. 

8. Serbuk besi-titania 

Menghasilkan busur yang sedang dan manik yang halus. 

2.3.7.  Jenis-jenis las dan sambungan 

         Dua jenis las yang mendominasi aplikasi stuktural adalah las sudut (fillet weld) 

dan las tumpul (groove weld). Las struktural lainnya adalah plug weld dan slot weld. 

Keempat jenis ini terdapat dalam Gambar 2.8. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.8 Jenis las. 
Sumber: Spiegel (1991:258). 

 
         Elemen-elemen struktur yang digabung dapat mempunyai berbagai posisi. 

Sambungan ini dapat diklasifikasikan sebagai sambungan tumpul, T, pojok, tumpang, 

dan tepi. Jenis ini dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.9 Jenis sambungan. 
Sumber: Spiegel (1991:259). 

         Sambungan lurus atau tumpul adalah jenis yang paling efisien karena mampu 

mengeliminasi eksentrisitas yang sering terjadi (Salmon, 1992:224). Sambungan ini 

dibagi menjadi dua yaitu penetrasi penuh dan penetrasi sebagian. Bentuk alur 

sambungan tumpul dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Alur Sambungan Las Tumpul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sumber: Wiryosumarto (2000:158) 
 

2.3.8. Siklus termal daerah lasan 

         Daerah lasan terdiri dari tiga bagian yaitu: logam las, pengaruh panas atau heat 

affected zone (HAZ), dan logam induk yang tak terpengaruhi panas. Daerah logam las 

adalah bagian dari logam yang mencair kemudian membeku. Komposisi logam las 

terdiri dari komponen logam induk dan bahan tambah dari elektroda. Daerah pengaruh 

panas adalah logam dasar yang bersebelahan dengan logam las yang mengalami siklus 

termal pemanasan dan pendinginan cepat sehingga mempengaruhi sifat mekanik. 

Logam induk adalah bagian logam dasar di mana panas dan suhu pengelasan tidak 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan struktur dan sifat. Selain ketiga 

pembagian utama tersebut masih ada satu daerah pengaruh panas, yaitu batas las 

(Wiryosumarto, 2000:56). Secara visual daerah yang dekat dengan garis lebur las atau 

batas las ini susunan struktur logamnya semakin kasar. 
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Gambar 2.10 Daerah lasan. 
Sumber: Santoso (2006:27). 

         Masukan panas yang tinggi akan mengakibatkan suhu naik. Hal ini menyebabkan 

atom-atom dapat bergerak leluasa dalam logam karena mempunyai energi yang lebih 

besar sehingga kristal suatu logam mengembang dan menjadi butir yang besar atau 

kasar. Sebaliknya, suhu rendah membuat atom-atom sulit untuk bergerak atau berdifusi 

sehingga membentuk butir-butir kecil atau halus. (Van Vlack, 1991: 129) 

         Struktur butiran ini mempengaruhi sifat mekanik dari suatu material khususnya 

kekuatan tarik. Butir halus atau kecil mempunyai batas butir yang lebih banyak daripada 

butir kasar atau besar sehingga gaya tarik menarik antar atom juga semakin besar. 

Semakin kecil diameter butir maka semakin besar tegangan luluhnya. Oleh sebab itu, 

butir halus lebih kuat daripada butir yang kasar. Persamaan Hall-Petch menguatkan hal 

ini yaitu (Dieter, 1987:192): 

          δ0 = δi + kD-1/2          (2-3) 

dengan: 

δ0 = tegangan luluh 

δi = “tegangan gesekan” yang merupakan ketahanan kisi kristal terhadap pergerakan 

k = “parameter pengancing” yang menjadi ukuran kontribusi pengerasan relatif oleh  

batas butir 

D = diameter butir  

2.3.9. Pengelasan baja paduan rendah 

         Baja paduan rendah adalah sekelompok baja paduan yang mempunyai kadar 

karbon kurang dari 0,30% tetapi ditambah dengan dengan sedikit unsur-unsur paduan 

seperti silikon, mangan, fosfor, aluminium, vanadium, tembaga, kromium, dan sulfur. 

Kekuatan baja dapat dinaikkan dengan adanya unsur paduan ini. Sifat-sifat dari baja ini 

adalah mempunyai daya tahan terhadap fatik, korosi, aus, dan panas. Keuntungan dari 

sifat tersebut membuat baja ini banyak digunakan untuk konstruksi kapal, jembatan, 

roda kereta api, dan ketel uap. 

         Baja ini dibagi menurut sifatnya yaitu ketahanan terhadap suhu rendah, kekuatan 

tinggi, dan ketahanan terhadap panas. Kelompok baja kuat meliputi baja-baja dengan 

kekuatan tarik antara 50-80 kg/mm2. Baja dengan kekuatan tersebut sering digunakan 

dalam konstruksi rangka. Standar Nasional Indonesia (SNI) memberi tanda dengan 

huruf BJ yang berarti baja dan diikuti oleh kekuatannya, misalnya BJ 55 yang berarti 

baja dengan kekuatan tarik 55 kg/mm2.  
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         Proses pengelasan baja ini dapat menggunakan berbagai cara. Salah satunya 

adalah dengan las busur elektroda terbungkus. Elektroda yang digunakan harus terbuat 

dari selaput pembungkus elektroda hidrogen rendah yang mempunyai kepekaan 

terhadap retak sangat tinggi. Hal ini disebabkan sering terjadi keretakan pada konstruksi 

las. Faktor yang mempengaruhi adalah pengerasan pada daerah pengaruh panas yang 

tergantung dari komposisi kimia baja, hidrogen difusi pada daerah pengaruh panas, dan 

tegangan pada sambungan.  

2.3.10. Pengujian sambungan las dengan metode uji tarik 

         Tujuan menguji sambungan las untuk menjamin kekuatan dan keamanan. Hal ini 

disebabkan perubahan sifat mekanik suatu logam sebelum dan sesudah dilas. Pengujian 

untuk logam pada umumnya dapat dibagi dalam pengujian merusak dan tak merusak.         

Pengujian merusak adalah pengujian terhadap model dari konstruksi las sampai terjadi 

kerusakan pada model tersebut. Salah satu sifat mekanik dalam pengujian ini yang diuji 

adalah kekuatan luluh. Pengujian kekuatan luluh bertujuan untuk mengetahui nilai titik 

luluh dan batas proporsional sebelum memasuki daerah plastis.  

         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 pergeseran butiran kristal 

logam sampai ikatan tersebut terlepas oleh penarikan gaya maksimum. Beban diberikan 

secara kontinu dan pelan–pelan bertambah besar (tegangan), bersamaan dengan itu 

dilakukan pengamatan mengenai perpanjangan yang dialami benda uji (regangan) 

sehingga dihasilkan kurva tegangan-regangan. 
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Gambar 2.11 Kurva tegangan-regangan.  

Sumber: Wiryosumarto (2000:182). 
         Tegangan dari kurva di atas dapat diperoleh dengan membagi beban dengan luas 

penampang mula benda uji. Hal ini ditunjukkan oleh Persamaan (2-4).           

             (2-4) 

σy = Tegangan luluh (kg/mm2) 

Ao = Luas penampang mula dari penampang batang (mm2) 

Fy  = Beban yield (kg) 

Sedangkan regangan (persentase pertambahan panjang) diperoleh melalui pembagian 

perpanjangan panjang ukur (ΔL) dengan panjang ukur mula-mula benda uji. 

 (2-5) 
dengan : 

ε = Regangan (%) 

L = Panjang akhir (mm) 

Lo = Panjang awal (mm) 

Diagram tegangan menunjukkan: 

1. Titik P (proporsional) yaitu titik keseimbangan antara tegangan dan regangan 

2. Titik E (batas elastis) menunjukkan bahan tersebut akan kembali ke kondisi 

semula jika bebannya dihilangkan. Tetapi bila beban ditarik sampai melewati 

titik ini terdapat perubahan permanen dari bahan. 

3. Titik S (luluh) yaitu titik sebelum memasuki fase deformasi plastis 

4. Titik B (ultimate) yaitu tempat terjadinya tegangan tertinggi yang dapat dicapai 

oleh beban 
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5. Titik F (patah) yaitu tempat beban mengalami patah 

Sifat-sifat mekanis pada daerah elastis adalah: 

1. Kekuatan luluh yaitu kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa terjadi 

deformasi plastis. Kekuatan ini ditunjukkan oleh titik luluh. Titik ini akan 

terlihat dengan jelas untuk bahan yang ulet tetapi tidak untuk bahan yang getas. 

Kekuatan luluh merupakan suatu gambaran kemampuan bahan menahan deformasi 

permanen bila digunakan dalam penggunaan struktural yang melibatkan 

pembebanan mekanik seperti tarik dan tekan. 

2. Kekakuan yaitu kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa mengalami 

deformasi plastis 

3. Resilience yaitu kemampuan menyerap energi tanpa mengakibatkan deformasi 

plastis 

         Sifat-sifat mekanis di daerah plastis adalah: 

1. Kekuatan tarik yaitu kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa 

mengalami kerusakan dan dinyatakan dengan tegangan maksimal sebelum putus 

2. Keuletan yaitu kemampuan bahan untuk mengalami deformasi plastis tanpa 

mengalami kerusakan 

3. Ketangguhan yaitu jumlah energi yang diserap bahan sampai terjadi perpatahan 
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2.4. Kerangka Berpikir 

                 
  
 
 
 
 
 
 
      
 
               
 

 
 

   
 
      
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
         
 
 
                  

Rangka konstruksi Kombinasi Beban 

Sambungan las 

Uji 

kecepatan Arus Tegangan 

Parameter las 

Prosedur las 

Arus rendah Arus tinggi 

Sifat mekanik 

Metode pengujian 

Uji kekerasan Uji tarik 
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         Struktur konstruksi mempunyai beberapa karakteristik. Salah satunya adalah 

adanya kombinasi beban yang hampir merata mengenai setiap bagian. Struktur ini harus 

direncanakan untuk menahan semua beban pada setiap komponen. 

         Beberapa komponen konstruksi disambung dengan dua macam sambungan yaitu 

baut dan las. Sambungan las dilaksanakan pada tahap pembuatan sedangkan sambungan 

baut pada tahap pemasangan jembatan. Sambungan ini mempunyai karakteristik unik 

yaitu menghasilkan panas sehingga merubah sifat mekanik atau kekuatan dari suatu 

material. Jenis sambungan ini meliputi tumpang, tumpul, sisi, T, dll. Sambungan tumpul 

sering digunakan dalam proses pengelasan. Hal ini disebabkan bentuk alurnya sangat 

mempengaruhi efisiensi dan kekuatan logam lasan. 

         Salah satu prosedur pengerjaan las pada berbagai konstruksi menggunakan las 

busur elektroda terbungkus. Busur listrik yang dihasilkan memindahkan logam 

elektroda yang mencair. Pola pemindahannya dipengaruhi oleh besar kecilnya arus 

busur listrik. Arus yang sesuai akan menyebabkan penetrasi yang dalam, ketebalan 

manik las yang lebih tinggi, dan pencairan logam yang cepat. 

         Pencairan logam dengan arus yang sesuai akan menghasilkan butiran halus. 

Butiran yang halus atau kecil memperbanyak batas butir. Batas yang semakin banyak 

meningkatkan gaya ikat antar atom sehingga kekuatan luluh semakin tinggi. 

         Kekuatan ini direncanakan untuk perencanaan dalam struktur konstruksi. 

Perencanaan tersebut menjadi keadaan batas untuk menanggung semua beban. Beban 

yang ditimbulkan bisa menyebabkan defleksi, vibrasi, deformasi permanen, dll. Oleh 

sebab itu, perencanaan dari kekuatan ini harus mempunyai serviceability yang baik. 

 

2.5 Hipotesis 

         Pemilihan kuat arus yang sesuai dalam las busur elektroda terbungkus akan 

meningkatkan kekuatan luluh sehingga menjadi acuan dalam perencanaan untuk 

mengantisipasi beban yang sering menimpa plat baja konstruksi. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

         Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental sejati (true 

experimental research). Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kuat arus 

terhadap kekuatan tarik pada daerah lasan pada jembatan berangka baja. Kajian literatur 

dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal yang ada di perpustakaan maupun dari 

internet juga dilakukan untuk menambah informasi yang diperlukan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Tempat 

         Penelitian dilakukan di beberapa tempat antara lain: 

1. PT Indomarine Singosari, Malang tempat mengelas. 

2. Departemen VEDC Arjosari, Malang tempat membuat spesimen uji tarik. 

3. Laboratorium Struktur dan Bahan Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya tempat pengujian tarik. 

3.2.2. Waktu 

         Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2010 s/d selesai. 

3.3 Alat dan Bahan yang Digunakan 

3.3.1. Alat 

         Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mesin Las Busur Listrik 

Penelitian ini menggunakan las busur elektroda terbungkus untuk proses 

pengelasan. 

2. Mesin Uji Tarik 

Merupakan mesin Hidraulic UTM yang digunakan untuk mencari nilai kekuatan 

luluh spesimen hasil pengelasan. 
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Gambar 3.1 Mesin uji tarik. 

3. Gergaji besi 

Alat ini digunakan untuk memotong spesimen. 

4. Jangka sorong 

Alat ini digunakan untuk mengukur dimensi spesimen. 

5. Mesin sekrap 

Alat ini digunakan untuk mengecilkan spesimen. 

6. Mesin Frais 

Alat ini digunakan untuk membuat spesimen uji tarik  

3.3.2. Bahan 

         Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja paduan rendah jenis BJ 55 

dengan tebal 15 mm. Baja ini mempunyai kekuatan tarik 55 kg/mm2 dan kekuatan luluh 

37 kg/mm2. 
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3.4 Variabel Penelitian 

         Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu: 

3.4.1. Variabel bebas 
         Variabel bebas adalah variabel yang besarnya ditentukan sebelum penelitian. 

Variabel bebas yang digunakan adalah kuat arus. Variasi besar arus yang digunakan 

adalah 115 A, 125 A, 135 A, 145 A, 155A. Variasi ini didapatkan dari Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Range Arus dan Elektroda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Sumber: http://www.millerwelds.com/interests/instructors/pdf/Stick.pdf 

3.4.2. Variabel terikat 

         Variabel terikat merupakan variabel yang besarnya tergantung pada variabel bebas 

yang diberikan. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah kekuatan luluh. 

3.4.3. Variabel terkontrol 

         Variabel terkontrol merupakan variabel yang besarnya selalu dijaga untuk 

mendukung penelitian. Adapun variabel terkontrol dalam penelitian ini adalah 

1. Diameter elektroda 3,2 mm. 

2. Jenis sambungan yang digunakan adalah sambungan tumpul alur V tunggal 

3. Tebal plat = 15 mm 
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3.5 Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan benda kerja yang akan dilas, material di potong dengan ukuran 20 

mm x 200 mm. 

2. Menyiapkan benda kerja untuk dilas 

3. Mengatur besar arus pada mesin las sesuai dengan variabel yang akan 

divariasikan, berikut ini variasi yang akan digunakan yaitu 115 A, 125 A, 135 A, 

145 A, 155A. 

4. Pengelasan benda kerja dengan menggunakan las busur elektroda terbungkus. 

5. Pendinginan dengan media udara 

6. Pembuatan kampuh 

7. Ulangi langkah 4 sampai 5 dengan variasi arus yang berbeda sesuai dengan  

yang ditentukan pada variabel bebas. 

8. Bentuk spesimen uji tarik berdasarkan standar JIS Z 2201 1981 

9. Pengujian tarik 

10. Pengambilan data kekuatan luluh 

11. Kesimpulan dan saran 

3.6 Dimensi spesimen uji tarik 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Spesimen JIS Z 2201 1981. 
Sumber: JIS Handbook (1983). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Ukuran kampuh. 
Sumber : Wiryosumarto (2000 : 294). 
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3.7 Rencana Pengolahan dan Analisis Data 

         Rancangan penelitian digunakan untuk mencari pengaruh dari satu faktor yaitu 

pengaruh kuat arus terhadap kekuatan luluh. 

3.7.1. Uji kecukupan data observasi 

         Uji kecukupan data digunakan untuk menentukan bahwa jumlah sampel data yang 

diambil telah cukup untuk pengolahan data pada proses selanjutnya. Persamaan dalam 

uji ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Data Observasi 

1. Median (rata-rata) sampel 

     n

xi
x

n

i

 1

          (3-1) 
2. Variansi sampel (δ2) 

    
 

1
12








n

xxi
n

i           (3-2) 

3. Standar deviasi (δ) 

      
 

1
1








n

xxi
n

i           (3-3) 

4. Tingkat ketelitian (degree of accuracy) 

      
        (3-4) 

5. Derajat ketelitian (S) 
            (3-5) 

No sample (ni) Data observasi 

(xi) 
ix 2  xxi    

2

xxi   

1 X11 X11
2   

2 X21 X21
2   

. . . .  

. . . .  

. . . .  

N Xn Xn
2 Xn  

Total Xn Xn2 Xn  
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6. 
            (3-6) 

 

Dengan: 

N1 = Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan 

K = Tingkat kepercayaan dalam pengamatan 

S = Derajat ketelitian dalam pengamatan 

N = Jumlah pengamatan yang sudah dilakukan 

Xi = Data pengamatan 

Kesimpulan yang didapat dari uji kecukupan data observasi ini sebagai berikut : 
1. Bila N’ < N , maka data yang diambil dalam percobaan kali ini telah memenuhi 

nilai minimum kecukupan data observasi. 

3.7.2. Analisis statistik 

         Pengolahan data untuk analisis statistik digunakan varian satu arah. Analisis ini 

akan mengetahui pengaruh kuat arus dengan pengelasan las busur elektroda terbungkus 

terhadap kekuatan luluh.  

Tabel 3.3.  Tabel Rancangan Penelitian  Pengujian Tarik 

Pengulangan 
Besar arus  ( Ampere ) 

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 

1 X11 X12 X13 X14 X15 X16 

2 X21 X22 X23 X24 X25 X26 

3 X31 X32 X33 X34 X35 X36 

Jumlah ∑ Xi1 ∑ Xi2 ∑ Xi3 ∑ Xi4 ∑ Xi5 ∑ Xi6 

Nilai Rata-

rata       

 

Keterangan: 

A = Variasi kuat arus 

X = Data hasil pengujian tarik 

Perhitungan statistik dari tabel di atas: 

1. Kekuatan luluh rata-rata  

          (3-7) 
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2. Standar deviasi 

         (3-8) 

 
3. Standar deviasi rata-rata  

          (3-9) 

4. Interval penduga rata-rata kekuatan tarik 

Derajat bebas (db) = n – 1 

Dengan mengambil α= 5 % maka t (α/2 ; db) 

             (3-10) 

3.7.3. Analisis varian satu arah 

         Analisis yang digunakan dalam pengujian ini adalah pengujian klasifikasi satu 

arah. Analisis ini akan mengetahui ada tidaknya pengaruh variasi variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Hasil pengujian dengan variasi variabel bebas dianggap 

sebagai u1, u2, u3, u4 dan u5. maka hipotesis penelitian ditulis: 

H0 : u1 = u2 = u3 = u4 = u5 (variasi variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat) 

H1 : u1 ≠u2 ≠u3 ≠u4 ≠ u5 (variasi variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat) 

Rumus-rumus yang digunakan: 

1. Jumlah seluruh perlakuan 




n

i 1



k

j
ijY

1                  (3-11) 

2. Jumlah seluruh kuadrat perlakuan 




n

i 1



k

j
Y

1
ij

2                 (3-12) 

3. Faktor koreksi (fk) 

  


 









 

ni

Y
fk

n

i

n

j
ij

2

1 1                   
(3-13)

 
 

4. Jumlah kuadrat total (JKT) 
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JKT = 


n

li



k

lj
Y ij

2 – fk                (3-14) 

5. Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 
 

fk
ni

Y
JKP

k

j

n

i
ij












 
 1

2

1                  (3-15) 

6. Jumlah kuadrat galat (JKG)  

JKG = JKT – JKP                  (3-16) 

7. Kuadrat tengah perlakuan (KTP) 

8. KTP =                               (3-17) 

9. Kuadrat tengah galat (KTG) 

KTG =                    (3-18) 

10. Nilai F hitung  

F hitung =                    (3-19) 

         Pengaruh kuat arus dengan pengelasan busur elektroda terbungkus terhadap 

kekuatan luluh dapat diuji melalui metode uji F dengan jalan mencari besar Fhitung dari 

rumusan: 

F hitung =                   (3-20) 

Tabel 3.4. Format Tabel Hasil Analisis Varian Satu Arah 

Sumber 

Varian 

db Jumlah Kuadrat Kuadrat rata-

rata 

Fhitung Ftabel 

Perlakuan 

(Kategori) 

k-1 

fk
ni

Y
JKP

k

j

n

i
ij












 
 1

2

1  

KTP = 
1k

JKP  

 

Fhitung = 

KTG
KTP  

 

Ftabel 

Galat N-

k 

 

     JKG = JKT – JKP 
KTG = 

kn
JKG


   

Total N-

1 
JKT = 



n

li



k

lj
Y ij

2 - fk 
   

Pengujian ada tidaknya pengaruh perlakuan adalah dengan membandingkan antara 

Fhitung dengan Ftabel 
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1. Jika Fhitung > F  dbk ,,  berarti Ho ditolak, menyatakan bahwa ada perbedaan yang 

berarti antara variasi kuat arus terhadap kekuatan luluh. 

2. Jika Fhitung < F  dbk,,  berarti Ho diterima, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

yang berarti antara variasi kuat arus terhadap kekuatan luluh. 
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3.8 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidak Sesuai  
 
 
 
 
 
 
 
    sesuai 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulai 

Persiapan penelitian : 
1. Persiapan Alat 
2. Persiapan Bahan 

Proses Pengelasan dengan variasi besar arus 
115, 125, 135, 145, 155 A 

Pembuatan spesimen 
uji tarik 

Pengujian tarik 

Pengambilan Data luluh 

Analisis dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Nilai memenuhi untuk pengolahan data 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 
         Gambar 4.1 menunjukkan hasil pengelasan masing-masing arus. 

115 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145A 
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155A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Hasil pengelasan. 
      Gambar 4.2 menunjukkan proses dan hasil pengujian tarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Proses dan hasil uji tarik. 

 

         Penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa data. Data yang didapatkan 

adalah masukan panas hasil pengelasan, titik luluh, titik ultimate, titik patah, panjang 

akhir dari spesimen. Titik luluh menghasilkan kekuatan luluh. 
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4.1.1. Data masukan panas hasil pengelasan 

         Data masukan panas hasil pengelasan didapat dari Persamaan (2-2) dengan 

tegangan 28 V, kecepatan pengelasan 100 mm/mnt, dan arus yang divariasikan oleh 

peneliti. 

1. Arus 115 A 
 
                                      
        

         
      
2. Arus 125 A 
 
                                       
        

        
  

3. Arus 135 A 
 
                                      
          

         
4. Arus 145 A 
 
                                      
          

         
5. Arus 155 A 
 
                                      
         

         
 

4.1.2. Data hasil pengujian tarik 

       Pengujian ini menghasilkan titik luluh (σy), ultimate (σu), patah (σf) dalam kN di 

lima variasi arus dengan lima kali pengulangan. Data titik luluh dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 
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Tabel 4.1. Titik Luluh 
 Kuat Arus (Ampere) 

  115 A 125 A 135 A 145 A 155 A 

Titik 
luluh 
(kN) 

1 45 45 50 32,5 52,5 
2 36,25 32,5 27,5 52,5 25 
3 25 43,75 30 50 30 
4 30 52,5 55 60 25 
5 27,5 52,5 58,75 52,5 30 

Jumlah 163,75 226,25 221,25 247,5 162,5 
Rata2 32,75 45,25 44,25 49,5 32,5 

 

Berdasarkan data titik luluh didapat kekuatan luluh atau yield strength yang memakai 

Persamaan (2-4) dengan luas penampang mula dari batang yaitu 15 mm x 9 mm. 

Contoh pada kuat arus 115 A di pengulangan pertama diketahui beban yang diberikan 

sebesar 45 kN = 45000 N = 4590 kg, maka: 

 
       

          = 34 kg/mm2 

Cara yang sama digunakan pada arus dan pengulangan yang lain sehingga dapat 

ditabelkan dalam tabel 4.2 seperti berikut: 

Tabel 4.2. Tabel Data Hasil Pengujian Kekuatan luluh 
 Kuat Arus (Ampere) 

 115 A 125 A 135 A 145 A 155 A 
Kekuatan 

luluh 

(kg/mm2) 

Percobaan 1 34 34 37,77778 24,55556 39,66667 
Percobaan 2 27,38889 24,55556 20,77778 39,66667 18,88889 
Percobaan 3 18,88889 33,05556 22,66667 37,77778 22,66667 
Percobaan 4 22,66667 39,66667 41,55556 45,33333 18,88889 
Percobaan 5 20,77778 39,66667 44,38889 39,66667 22,66667 
Rata - rata 

24,74444 
34,18889 

 
33,43333 

 
37,4 

 
24,55556 
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4.2 Pengolahan data 
4.2.1. Uji kecukupan data observasi 

Tabel 4.3. Tabel uji kecukupan data observasi 
No sampel (ni) Data observasi 

(xi) 

xi 2  xxi    xxi  2 

1 34 1156 3,13556 9,83171 
2 27,3889 750,151 -3,4756 12,0795 
3 18,8889 356,79 -11,976 143,414 
4 22,6667 513,778 -8,1978 67,2036 
5 20,7778 431,716 -10,087 101,741 
6 34 1156 3,13556 9,83171 
7 24,5556 602,975 -3,4756 12,0795 
8 33,0556 1092,67 -11,976 143,414 
9 39,6667 1573,44 -8,1978 67,2036 
10 39,6667 1573,44 -10,087 101,741 
11 37,7778 1427,16 3,13556 9,83171 
12 20,7778 431,716 -3,4756 12,0795 
13 22,6667 513,778 -11,976 143,414 
14 41,5556 1726,86 -8,1978 67,2036 
15 44,3889 1970,37 -10,087 101,741 
16 24,5556 602,975 3,13556 9,83171 
17 39,6667 1573,44 -3,4756 12,0795 
18 37,7778 1427,16 -11,976 143,414 
19 45,3333 2055,11 -8,1978 67,2036 
20 39,6667 1573,44 -10,087 101,741 
21 39,6667 1573,44 3,13556 9,83171 
22 18,8889 356,79 -3,4756 12,0795 
23 22,6667 513,778 -11,976 143,414 
24 18,8889 356,79 -8,1978 67,2036 
25 22,6667 1156 -10,087 101,741 

Jumlah 771,6111 25823,58 30,86444 3504,194 

 

1. Jumlah data = N = 25 
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2. Rata-rata sampel ( ) 

     
        = 30,86444 
 
3. Variansi sampel (δ2) 
 

     

          = 146,0081 
4. Standar deviasi (δ) 

     
        = 12,0834 
5. Tingkat ketelitian (degree of accuracy) 
 

 
            = 39,14991 
 
6. Derajat ketelitian 
 
  

   
   = 0,391499 

 
 

7. 
 
 
            = 3,09 ≈ 3 

Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa jumlah data pengamatan yang diambil 

lebih besar dari jumlah data minimal yang seharusnya diambil, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jumlah data pengamatan yang diambil telah cukup. 

4.2.2. Analisis statistik 

         Analisis statistik digunakan untuk mengetahui interval penduga rata-rata. Berikut 

ini contoh perhitungan statistik nilai kekuatan luluh untuk data spesimen dengan kuat 

arus sebesar 115 A (berdasarkan data kekuatan luluh pada Tabel 4.2).  

4.2.2.1. Interval penduga 

1. Kekuatan luluh rata-rata  

  

                   = 
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                   =  24,74444 

2. Standar deviasi (σ) 

   
                 =  6,06213 
 
3. Standar deviasi rata-rata  

   
                  =                   = 2,711  
   
4. Interval penduga rata-rata kekuatan luluh 

Derajat bebas (db) = n – 1 = 5-1 = 4 

Dengan mengambil α= 5 % maka t (α/2 ; db) = t (0,025;4) = 2,776 

 
24,74444 – (2,776 x 2,711) < µ < 24,74444 + (2,776 x 2,711) 

17,21852 < µ < 32,27037 

       Interval penduga rata-rata nilai kekuatan luluh pada spesimen yang diberi arus 

sebesar 115 A adalah antara 17,21852 sampai dengan 32,27037, dengan tingkat 

keyakinan 95%. Dengan cara yang sama maka dapat diketahui nilai interval dugaan 

rata-rata kekuatan luluh untuk spesimen dengan kuat arus yang lain, seperti yang terlihat 

pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4. Interval Penduga Rata-Rata Kekuatan Luluh 

Kuat Arus (A) Kekuatan Luluh (kg/mm2) 

125 26,48247< µ < 41,89531 

135 19,82027< µ < 47,04639 

145 27,81706< µ < 46,98294 

155 13,80946< µ < 35,30165 
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4.2.2.2. Analisis varian satu arah 

Berdasarkan data kekuatan luluh pada Tabel 4.2, maka dapat dihitung nilai: 

1. Jumlah seluruh perlakuan 

         

  


5

1

5

11 1 i j
ij

n

i

k

j
ij YY  

            = 34 + 27,38889 + 18,88889 + ...+ 18,88889 + 22,66667 
 
 

            = 154,3222 

2. Jumlah seluruh kuadrat perlakuan 

           




n

i 1



k

j
ijY

1

2   

            = (34)2 + (27,38889)2 + (18,88889)2 + ...+ (18,88889)2 + (22,66667)2  

            =
 
25823,58 

3. Faktor koreksi (FK) 

  

952,6139
25

23815,35

2


















 

nk

Y
FK

n

li

k

lj
ij

 

4. Jumlah kuadrat total (JKT) 

JKT = 


n

li



k

lj
ijY 2 – FK  

                    = 25823,58 – 952,6139 

                    = 24870,96 
 

5. Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 
 

 
 

       JKP =        - FK 
  

                    =   
 
                    = 23550,84 

6. Jumlah kuadrat galat (JKG)  

JKG = JKT – JKP 

         = 24870,96 - 23550,84 
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                     = 1320,123 

7. Kuadrat tengah perlakuan (KTP) 

KTP =    

 

 

                     = 5887,71 
     

8. Kuadrat tengah galat (KTG) 

              
                      
                      = 
 

                      = 66,00617 
     

9. Nilai F hitung  

F hitung =    

   
                         = 
 

                         = 89,19938 
 
       Dengan menggunakan tingkat kesalahan (α) sebesar 5%, maka diperoleh nilai Ftabel 

(α; k-1; N-k) sebesar: 

Ftabel (0,05; 4; 20) = 2,87 

       Tabel 4.5 menunjukkan analisis varian satu arah untuk data kekuatan luluh. 

Tabel 4.5. Analisis Varian Data Kekuatan Luluh 

Jumlah varian Db Jumlah kuadrat Kuadrat tengah Fhitung Ftabel 

Perlakuan  4 23550,84 5887,71  
89,19938 

 
2,87 Galat 20 1320,123 66,00617 

Total 24 24870,96  

 

       Tabel 4.5 menunjukkan Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa besarnya kuat arus mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 

kekuatan luluh. 
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4.3 Pembahasan  
4.3.1. Analisis grafik hubungan antara kuat arus terhadap  kekuatan luluh 

 

         Grafik hubungan antara kuat arus terhadap kekuatan luluh dapat dilihat pada 

Gambar 4.3 sebagai berikut:  

Gambar 4.3 Grafik hubungan kuat arus terhadap kekuatan luluh 

         Analisis varian data kekuatan luluh menunjukkan bahwa Fhitung = 89,19938 

sedangkan Ftabel = 2,87. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel 

yang artinya kuat arus pada proses pengelasan berpengaruh terhadap kekuatan luluh 

baja jenis BJ 55. Grafik pada Gambar 4.3 diatas menunjukkan trend data perubahan 

kekuatan luluh baja jenis BJ 55 akibat variasi kuat arus pada proses pengelasan. 

Berdasarkan analisis regresi data hasil pengujian kekuatan luluh didapatkan persamaan 

yang menyatakan fungsi simpangan kuat arus terhadap kekuatan luluh yakni: y = -

0,028x2 + 7,714x – 486,1. Pada prinsipnya analisis regresi adalah pencarian suatu kurva 

yang mewakili hubungan satu set data. Persamaan regresi kuadratik digunakan karena 

data-data yang dihasilkan membentuk kurva parabolik (Luknanto, 1992:5). 

         Grafik pada Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa kecenderungan yang meningkat 

sampai titik tertentu dan akhirnya turun. Kecenderungan ini bisa dijelaskan sebagai 

berikut. Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda mencair 

dan membentuk butir-butir yang terbawa oleh arus dari 115 A sampai 155 A. Proses ini 

berkaitan dengan kecepatan pengelasan. Kecepatan yang dikonstankan sebesar 100 

mm/mnt sangat berpengaruh pada setiap variasi arus.  

         Arus terendah yaitu pada 115 A menghasilkan kekuatan luluh yang rendah pula 

yaitu sebesar 24,7444 kg/mm2. Hal ini diakibatkan sukarnya penyalaan busur listrik dan 
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mengakibatkan proses peleburan yang tidak sempurna. Selanjutnya butiran yang 

terbawa oleh busur menjadi kasar. Logam yang terbawa dan berbentuk kasar ini 

memiliki porositas yang tinggi dibandingkan dengan logam yang berbentuk halus. 

         Proses pengelasan baja paduan pada penelitian ini memerlukan arus lebih besar. 

Gambar grafik 4.3 memperlihatkan arus yang menghasilkan tegangan luluh maksimal 

yaitu sekitar 145 A. Arus sebesar ini dapat mencapai nilai tegangan luluh paling tinggi 

yaitu sebesar 37,4 kg/mm2. Arus tersebut akan memperbanyak unsur paduan yang 

bercampur di daerah fusi.  Hal tersebut juga menyebabkan kekuatan sambungan 

menjadi tinggi. Pada proses deformasi, logam berbutir halus atau pada umumnya kecil 

mempunyai hambatan slip lebih besar karena punya banyak daerah batas butir 

(Amstead, 1990:22). Persamaan (2-3) juga menunjukkan bahwa semakin kecil diameter 

butir maka tegangan luluhnya semakin besar. Disamping itu, logam berbutir kecil atau 

halus kurang peka terhadap distorsi daripada yang berbutir kasar (Amstead, 1990:141). 

         Arus yang terlalu meningkat juga menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. 

Arus tertinggi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 155 A justru menghasilkan 

tegangan luluh terendah yaitu sebesar 24,55556 kg/mm2. Masukan panas yang tinggi 

akan mengakibatkan suhu naik. Hal ini menyebabkan atom-atom dapat bergerak leluasa 

dalam logam karena mempunyai energi yang lebih besar sehingga kristal suatu logam 

mengembang dan menjadi butir yang besar atau kasar. (Van Vlack, 1991). 

         Grafik juga menunjukkan setelah titik maksimal dicapai maka garis semakin 

turun. Hal ini bisa dijelaskan bila arus terlalu tinggi maka elektroda akan mencair terlalu 

cepat sehingga menghasilkan permukaan las yang lebih lebar dan penembusan yang 

terlalu dalam. Sehubungan dengan hal itu, panjang busur sangat mempengaruhi hasil 

lasan. Hal yang paling sukar dalam pengelasan busur elektroda terbungkus dengan arus 

155 A ini adalah mempertahankan panjang busur tetap. Busur listrik yang terlalu 

panjang tidak dikehendaki karena stabilitasnya mudah terganggu sehingga hasil 

pengelasan tidak rata (Wiryosumarto, 2000:224). 

         Faktor yang mempengaruhi panjang busur ini juga disebabkan oleh bahan dari 

selaput pembungkus elektroda. Pengelasan baja ini menggunakan bahan dari hidrogen 

rendah. Bahan ini mempunyai kerugian yaitu busur listriknya yang kurang mantap, 

sehingga butiran-butiran cairan yang dihasilkan agak besar (Wiryosumarto, 2000:11). 
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4.3.2. Kekuatan geometri sambungan las pada pengujian 

         Penelitian di atas menghasilkan nilai tegangan luluh pada masing-masing arus 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. Pembahasan grafik pada Gambar 4.3 menemukan 

bahwa nilai tegangan luluh tertinggi yang dapat dicapai dari berbagai arus tersebut 

adalah 37,4 kg/mm2.  

Tegangan izin yang dipakai menggunakan rumus (Dobrovolsky 1992:115): 

 
[σ’]t = tegangan izin (kg/mm2)  

[σ]t   = tegangan luluh (kg/mm2) 

dengan tegangan luluh sebesar 37,4 kg/mm2 didapatkan tegangan izin 33,67 kg/mm2. 

Nilai ini yang dimasukkan ke dalam Persamaan (2-1). 

P = 20 x 15 x 33,67 

   = 10101 kg 

         Nilai kekuatan las geometri sambungan spesimen pada pengujian ini yaitu 10101 

kg. Kombinasi beban yang sanggup diantisipasi harus dibawah nilai tersebut. 

4.3.3. Beban dinamis pada konstruksi 

         Kelelahan material yang disambung adalah proses perubahan struktur sambungan 

yang diakibatkan beban dinamis atau tegangan yang berulang-ulang sehingga terjadi 

retak atau patah. Patahnya suatu sambungan disebut kegagalan fatik atau lelah. Hal ini 

dimulai dengan terjadinya deformasi plastis secara lokal. Bila slip terjadi, maka slip 

tersebut dapat terlihat pada permukaan logam sebagai suatu tangga yang disebabkan 

oleh pergerakan logam sepanjang bidang slip. Demikian seterusnya maka lama-

kelamaan akan terjadi retak. 

         Pembahasan grafik hasil pengujian didapat bahwa arus sebesar 145 A 

menghasilkan kekuatan yang sempurna dan butir-butir juga semakin halus. Logam yang 

berbutir halus ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam yang 

berbutir kasar. Hal ini disebabkan karena pada proses deformasi, logam berbutir halus 

atau pada umumnya kecil mempunyai hambatan slip lebih besar karena punya banyak 

daerah batas butir. Kekuatan luluh yang didapat pada pengujian yaitu 37,4 kg/mm2 

menjadi batas sebelum masuk ke deformasi lokal. 

         Kegagalan lelah juga terjadi pada titik dimana terdapat konsentrasi tegangan yang 

tinggi. Sambungan las memiliki distribusi tegangan yang merata sedangkan baut lebih 

banyak memiliki konsentrasi tegangan. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Proses pengelasan baja paduan rendah memerlukan prosedur pengelasan yang 

sesuai. Arus listrik merupakan prosedur yang harus diperhatikan. Hasil 

pengujian mendapatkan arus sebesar 145 A sebagai arus yang diharapkan untuk 

proses pengelasan. Arus ini menghasilkan kekuatan luluh tertinggi dengan nilai 

37,4 kg/mm2.  

2. Kekuatan ini menjadi acuan dalam perencanaan struktur konstruksi. Hasil 

perhitungan mendapatkan bahwa plat tersebut mampu menahan beban maksimal 

10101 kg. 

 

5.2 Saran 

       Penelitian pada skripsi ini masih harus dikembangkan lagi. Banyak hal yang perlu 

diteliti lebih lanjut, seperti: 

1. Prosedur pengelasan, selain arus listrik, yaitu kecepatan pengelasan, tegangan 

busur las, dan polaritas listrik perlu divariasikan. 

2. Beberapa kondisi standar dalam pengelasan yaitu tebal pelat, bentuk sambungan, 

jenis elektroda, dan diameter inti elektroda perlu divariasikan. 

3. Pengujian bisa dilakukan dengan merusak atau tidak merusak benda uji.  

4. Bahan baja yang disambung dengan las perlu divariasikan sesuai jenis 

konstruksi yang ingin diteliti. 
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Lampiran 1. Grafik hasil uji tarik  
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Lampiran 2. Data hasil pengujian tarik 
 

Tabel 1. Titik Ultimate 
 Kuat Arus (Ampere) 
 115 A 125 A 135 A 145 A 155 A 

Titik 
Ultimate 

(kN) 

1 73,75 77,5 75 73,75 75 
2 72,5 78,75 75 77,5 74,75 
3 73,75 72,5 72,5 77,5 75,25 
4 73,75 75 76,25 74,75 75 
5 72,5 75 75 73,75 75 

Jumlah 366,25 378,75 373,75 377,25 375 
Rata2 73,25 75,75 74,75 75,45 75 

 

Tabel 2. Titik Patah 
 
 

Kuat Arus (Ampere) 
 

 115 A 125 A 135 A 145 A 155 A 

Titik 
Patah 
(kN) 

1 43,75 48,75 46,25 46,25 45 
2 43,75 48,75 46,25 46,25 47,5 
3 45 45 46,25 46,25 45 
4 45 47,5 45 45 45 
5 42,5 46,25 46,25 46,25 47,5 

Jumlah 220 236,25 230 230 230 
Rata2 44 47,25 46 46 46 

Panjang akhir dari spesimen juga didapat dari data-data ini. Tabel 4.4 menunjukkan hal 

ini.  

Tabel 3. Panjang Akhir 
 
 

 
Kuat Arus (Ampere) 

 
 115 A 125 A 135 A 145 A 155 A 

Panjang 
Akhir 
(mm) 

1 76 80 75 76 75 
2 75 80 72 82 76 
3 80 72 76 80 80 
4 72 76 80 84 74 
5 76 84 75 76 80 

Jumlah 379 392 378 398 385 
Rata2 75,8 78,4 75,6 79,6 77 

 

 
 
 
 
 
 
 



 


