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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman ini  teknik las telah dipergunakan secara luas dalam hal penyambungan

batang-batang konstruksi bangunan baja dan konstruksi mesin. Banyaknya penggunaan teknik

penyambungan ini karena bangunan yang dibuat dengan teknik penyambungan ini menjadi

lebih ringan dan proses pembuatannya sederhana, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih

murah. Pengelasan bisa digunakan untuk bermacam macam pengerjaan, yaitu dalam

pembuatan jembatan, bejana tekan, pipa pesat, pipa saluran, rangka baja, kendaraan rel,

perkapalan, dan sebagainya. Dan juga proses las bisa juga digunakan untuk mereparasi, yaitu

mengisi lubang-lubang pada cacat pada proses pengecoran, menambah ketebalan pada bagian

bagian yang sudah menipis atau aus, membuat lapisan keras untuk pelindung pada perkakas,

dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya pengelasan bukanlah tujuan utama dari konstruksi

melainkan untuk mencapai sisi ekonomisnya. Karena itu rancangan las harus diperhatikan

dengan sifat-sifat las.

Prosedur pengelasan terlihat sederhana, tetapi sebenarnya banyak masalah yang harus

diselesaikan dengan pengetahuan yang beragam. Karena itu dalam proses pengelasan

pengetahuan harus berdampingan dengan prakteknya. Secara terperinci bisa dijelaskan dalam

merancang sebuah konstruksi diperlukan pertimbangan dalam prosesnya yang meliputi cara

pengelasan, cara pemeriksaan, bahan-bahan yang digunakan saat pengelasan, dan jenis

pengelasan yang akan digunakan menurut fungsi dan bangunan atau mesin yang dirancang.

Las adalah sebuah ikatan metalurgi yang terjadi pada sambungan logam atau logam

paduan yang dilakukan dalam pada keadaan cair atau lumer, hal ini berdasarkan definisi dari

Deutche Industrie Normen (DIN). Bisa dijabarkan dari definisi bahwa las adalah sambungan

setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. (Harsono W, 1996).

Pada penyambungan logam, bagian sambungan harus kuat agar tidak mudah patah atau

retak, karena patah atau adanya retakan pada sambungan sangat berbahaya untuk keamanan



2

konstruksi las. Beberapa faktor yang akan berpengaruh pada terbentuknya patah atau retak

sambungan yaitu, tegangan yang terjadi pada sambungan las, pengerasan daerah HAZ

tergantung komposisi kimia material, dan difusi hidrogen logam las. Salah satu cara yang bisa

dilakukan untuk menghindari terjadinya patah atau retak pada sambungan akibat difusi

hidrogen yaitu penggunaan gas pelindung guna mencegah hidrogen yang terkandung dalam

atmosfer tidak diserap oleh logam cair pada saat proses pengelasan.

Baja St37 merupakan baja yang memiliki kadar karbon yang kurang dari 0,25%

didalamnya, yang tidak responsif pada perlakuan panas dalam arti pembentukan martensit.

Paduan yang relatif lunak dan lemah ini tetapi memiliki tingkat keuletan yang baik dan

kemampuan untuk proses permesinan, kemampuan untuk penyambungan logam dengan

pengelasan. Dan untuk aplikasinya pada badan mobil, pipa saluran, konstruksi jembatan dan

bangunan banyak menggunakan baja karbon rendah. Oleh karena itu perlu diadakannya

penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil las tersebut. Salah satu upaya

untuk melihat kemampuan mekanik hasil pengelasan dengan dilakukan pengujian bending

dengan standar pengelasan dan parameter pengelasan yang sudah ditentukan.

Efisiensi waktu, tenaga dan produktivitas tentunya menjadi bahan yang

dipertimbangkan dalam perusahaan manufaktur. Penggunaan alat perkakas, mesin akan sangat

mempengaruhi proses kerja. Proses penyambungan logam menjadi salah satu proses yang

harus sangat diperhatikan. Proses penyambungan logam dengan las GMAW banyak

digunakan untuk proses produksi, karena keuntungan yang banyak diantaranya bisa dilakukan

pengelasan pada semua posisi pengelasan, tidak adanya terak atau slag yang terjadi jika

melakukan pengelasan menggunakan las SMAW, proses pengerjaan yang cepat, dan cocok

untuk pekerjaan konstruksi.

Namun, penggunaan las GMAW juga memiliki kekurangan yang akan mempengaruhi

kekuatan pada hasil las berupa pada awal set-up pengelasan merupakan permulaan yang sulit,

wire-feeder yang memerlukan pengontroloan yang kontinu, dan kuat arus. Dari kekurangan

yang ada dengan demikian diadakanya penelitian dengan menginspeksi hasil las dengan

pengujian mikrostruktur dengan memvariasikan kuat arus untuk menghasilkan kekuatan yang

paling optimal.
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1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian bagaimana pengaruh variasi arus pengelasan GMAW

pada plat baja St37 terhadap kekuatan bending dan perubahan struktur mikro hasil

sambungan las ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan batasan yaitu:

1. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja karbon rendah St37.

2. Ketebalan meterial 10 mm.

3. Posisi pengelasan yang dilakukan adalah posisi datar 1G (flat position).

4. Elektroda yang digunakan adalah elektroda ER70S-6 ketebalan 0,8 mm

5. Pengelasan dilakukan dengan las GMAW arus searah (DC) dengan gas pelindung

karbon dioksida (CO2)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian  ini adalah mengetahui

pengaruh dari variasi sambungan yang optimal dengan menggunakan sudut kampuh V tunggal

dan kuat arus yang divariasikan pada sambungan material baja karbon rendah St37 hasil

pengelasan Gas Metal Arc Welding (GMAW) terhadap kekuatan bending.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya merupakan suatu upaya nyata pihak perguruan tinggi, agar

dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu tentang pengelasan, terutama dalam

pengelasan GMAW.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti dapat menerapkan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan tentang

teknologi pengelasan logam.

2. Sebagai studi literatur untuk pengembangan teknologi khususnya dalam bidang

pengelasan.

3. Dapat memberikan saran untuk industri yang memiliki permasalahan yang sama dengan

penelitian ini.


