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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi saat ini dalam bidang industry tidak pernah terlepas dari 

proses penyambungan logam. Penyambungan logam yang umum dilakukan dilakukan 

dalam bidang industry adalah dengan metode pengelasan. Pengelasan memiliki peranan  

yang sangat penting dalam perbaikan maupun rekayasa logam. Metode pengelasan saat ini 

digunakan secara luas dalam kehidupan manusia mulai dari yang sederhana hingga yang 

paling rumit, salah satu contohnya adalah dalam pembuatan pembuatan pagar hingga dalam 

konstruksi mesin. Dengan luasnya penggunaan teknologi pengelasan ini disebabkan karena 

proses yang lebih sederhana dalam proses penyambungan material atau benda, sehingga 

biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien. Sambungan las digunakan sebagai pengganti 

baut ataupun paku keling dalam struktur konstruksi permesinan. Pengelasan bukan tujuan 

utama dari kontruksi, tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai ekonomi pembuatan 

yang lebih baik. Karena itu rancangan las dan cara pengelasan harus betul-betul 

memperhatikan dan memperlihatkan kesesuaian antara sifat-sifat las dengan kegunaan 

kontruksi serta kegunaan disekitarnya. 

Berdasarkan definisi dari Deutche Industrie Norman (DIN), sambungan las 

merupakan ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilakukan 

dalam keadaan lumer atau cair (Harsono W, 1996). Dari definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa las merupakan sambungan dari beberapa batang logam dengan menggunakan 

sumber energi panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelasan adalah prosedur 

pengelasan, yaitu suatu rencana untuk melakukan penelitian pengelasan yang meliputi 

proses pembuatan kontruksi pnegelasan. Faktor produksi pengelasan adalah proses 

pembuatan, alat, dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan, persiapan pengelasan yang 

meliputi pemilihan mesin las, pemilihan elektroda, dan penggunaan jenis kampuh 

(Wiryosumarto, 2000). 

Pada proses pengelasan dengan las busur gas metode las MIG (Metal Inert Gas) 

dengan gas pelindung meliputi argon, karbon dioksida (CO2), serta helium. Dari tiga jenis 

gas tersebut terbukti dapat mengurangi terjadinya difusi hydrogen. Pada proses pengelasan 

menggunakan cara las MIG (Metal Inert Gas) mempunyai keuntungan diantara lain sebagai    
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berikut : Konsentrasi busur las yang tinggi, effisiensi yang cukup baik, terdapat terak yang 

cukup banyak, ketangguhan dan elastisitas yang cukup tinggi, dan mempunyai sifat kedap 

udara yang baik. Sedangkan untuk factor-faktor yang mempengaruhi kualitas atau hasil 

dari lasan adalah ; besarnya kecepatan aliran gas karbon dioksida (CO2) yang digunakan, 

besarnya arus yang yang digunakan sebagai energi panas, dan jenis bahan yang digunakan. 

Karakteristik hasil pengelasan dipengaruhi oleh pengontrolan terhadap parameter 

pengelasan. Dimana, pengontrolan ini akan berpengaruh baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap kualitas hasil pengelasan, antara lain kekerasan, kekuatan tarik, dan 

ketahanan terhadap pengaruh lingkungan. Parameter-parameter tersebut meliputi besar 

arus listrik, jenis dan dimensi elektroda, jenis alur pengelasan, waktu pengelasan, gaya 

penekanan, metode pendinginan, kecepatan aliran gas, dan lain-lain (Kenyon 1985). 

Metode penambahan kuat arus dan kecepatan aliran gas dapat mempengaruhi sifat mekanik 

seperti ketangguhan dan keuletan. Metode penambahan kuat arus jika semakin tinggi maka 

kualitas hasil lasan semakin baik. Sedangkan semakin tinggi kecepatan aliran gas maka 

kualitas juga akan semakin baik.  

Berdasarkan uraian diatas, kualitas hasil pengelasan dapat dipengaruhi oleh kuat 

arus dan kecepatan aliran gas. Semakin tinggi kuat arus maka kualitas hasil pengelasan 

semakin baik dan mempunyai kekuatan yang baik. Sedangkan untu pengaruh variasi 

kecepatan aliran gas semakin tinggi kecepatan aliran gas maka kualitas hasil pengelasan 

yang semakin baik pula. Oleh karena itu,, dengan menggunakan beberapa variasi tersebut 

didalam proses pengelasan diharapkan mampu menunjang tingkat ketangguhan dari 

material baja karbon rendah St 37 yang akan dilakukan uji Impact.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimana pengaruh variasi arus dan kecepatan aliran gas CO2 pada pengelasan 

GMAW pada plat baja St 37 terhadap kekuatan impact?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu dibatasi permasalahan yang akan dibahas, agar dalam 

proses penyusunannya nanti tidak menyimpang dari tujuan penelitian itu sendiri. Oleh 

karena itu penyusun membatasi masalah permasalahan sebagai berikut: 

1. Pengelasan dilakukan dengan las MIG arus searah (DC) dengan menggunakan gas 

pelindung kabon dioksida (CO2). 
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2. Pengelasan menggunakan las MIG dengan gas pelindung CO2 dengan keluaran 5 

L/menit, 8 L/menit, 12 L/menit. 

3. Kuat arus yang di pakai 120 Ampere, 160 Ampere dan 200 Ampere. 

4. Posisi pengelasan yang dilakukan adalah posisi datar 1G (Flat Position). 

5. Bahan yang digunakan adalah baja St 37 dengan ketebalan 10 mm. 

6. Elektroda yang digunakan adalah elektroda ER70S-6 dengan diameter 0,8 mm. 

7. Kampuh las yang digunakan adalah jenis kampuh V (Single Vee) tertutup dengan sudut 

kampuh 60o. 

8. Pengujian spesimen yang dilakukan adalah pengujian kekuatan Impact berdasarkan 

standar ASTM E23 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh variasi arus dan debit gas CO2 pada pengelasan GMAW pada plat baja St 37 

terhadap kekuatan Impact. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sebagai peran nyata dalam pengembangan teknologi khususnya pengelasan, maka 

penulis berharap dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Sebagai informasi penting guna meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang 

pengujian bahan, pengelasan, dan bahan teknik. 

2. Sebagai informasi untuk meningkatkan kekuatan hasil pengelasan. 

3. Sebagai literatur pada penelitian selanjutnya dalam pengembangan teknologi 

khususnya bidang pengelasan. 

4. Dapat dijadikan pertimbangan bagi industri yang memiliki permasalahan sama dengan 

penelitian ini. 

 

 

 


