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Abstrak 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

tepatnya pada teknologi pengelasan dewasa ini telah banyak 

dipergunakan secara luas pada penyambungan batang-batang 

pada konstruksi bangunan baja dan konstruksi mesin. Sehingga 

pengetahuan mengenai teknologi pengelasan sangat diperlukan 

untuk mencapai kesesuaian antara hasil yang diinginkan dengan 

proses pengelasan yang mungkin dilakukan agar diperoleh hasil 

yang optimal. Dalam melakukan suatu proses pengelasan untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai 

dengan standart adalah penggunaan arus yang tepat. 

 Dalam tugas akhir ini pengelasan yang digunakan las 

GTAW dengan base metal berbeda yaitu SS400 dengan SUS304. 

Dengan variasi arus 120A, 150A, dan 180A. Selanjutnya untuk 

mengetahui kekuatan sambungan dari ketiga vaiasi tersebut 

adalah dengan mengamati sifat mekanik dan struktur makro. 

 Dari hasil pengujian yang telah dilakukan pengelasan 

GTAW dissimilar metal antara carbon steel SS400 dengan 

stainless steel SUS304 dengan menggunakan metode pengelasan 

GTAW dan filler ER 309L, dihasilkan kualitas sambungan las yang 

cukup baik. Ditinjau dari uji tarik . Dari hasil pengujian tarik 

tersebut didapatkan hasil bahwa arus listrik yang paling bagus 

untuk pengelasan GTAW dissimilar metal SS400 dan SUS304 

dengan filler ER309L 2.4 mm adalah pada arus 150A, yaitu : 50,23 

kgf/mm2 pada sample 1 dan 49,72 kgf/mm2 pada sample 2. Untuk 
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kasus patah pada SUS304 dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

saat proses pengelasan baja karbon SS400 bisa saja seolah-olah 

mendapat perlakuan panas normalising yang dapat berpengaruh 

pada meningkatnya kekuatan tarik dari baja karbon SS400 seperti 

pada benda kerja 120A. Kemudian untuk kasus patah pada daerah 

HAZ SS400, hal ini dikarenakan heat input dapat mempengaruhi 

sifat mekanik pada daerah HAZ, semakin tinggi heat input, laju 

pendinginan akan semakin cepat, sehingga sifat mekanik pada 

daerah HAZ akan lebih getas dan mudah patah. 

 Dari hasil pengukuran lebar HAZ dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi arus listrik maka, kecepatan pengelasan bertambah 

sehingga lebar HAZ semakin mengecil karena penyebaran panas 

mengecil. Dari hasil pengamatan uji makroetsa juga didapatkan 

perbedaan lebar HAZ pada spesimen SS400 dan SUS304. Pada 

benda kerja SUS304 lebar HAZ lebih tipis dari pada benda kerja 

SS400. Hal ini disebabkan karena thermal conductivity baja 

karbon lebih tinggi daripada stainless steel. 

  

Kata Kunci : IPTEK, Pengelasan, GTAW, Dissmilar Metal, 

Stainless Steel SUS304, Carbon Steel SS400, Arus, Sifat 

Mekanik    
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Abstract 

 Development of science and technology (SCIENCE and 

TECHNOLOGY) at the welding technology nowadays have been 

disseminated widely on the connecting rods in steel building 

construction and construction machinery. So that knowledge of the 

welding technology is indispensable to achieve conformity among 

the desired results with the welding process may be done so that 

the obtained optimal results. In doing a welding process to get the 

results as desired and in accordance with standard is the use of the 

proper flow. 

 In this final task of welding the welding GTAW is used with 

different metal base i.e. SS400 with SUS304. 

With 150A current 120A, variations, and the next to know power 

180A connections from third vaiasi is by observing the mechanical 

properties and structure of a macro. 

 From the results of testing, GTAW dissimilar metal welding 

between carbon steel SS400 and stainless steel SUS304 using the 

GTAW welding method and filler ER 309L, produced a good 

quality weld joint. Judging from the tensile test. The results of the 

tensile test showed that the best electric current for welding GTAW 

dissimilar metal SS400 and SUS304 with ER309L 2.4 mm filler was 

at 150A current, namely: 50.23 kgf / mm2 at sample 1 and 49.72 

kgf / mm2 at sample 2. For broken cases at SUS304, it can be 

concluded that during the SS400 carbon steel welding process it 

can be as if it gets normalising heat treatment which can affect the 

increasing tensile strength of SS400 carbon steel as in the 120A 
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workpiece. Then for broken cases in the HAZ area of SS400, this is 

because the heat input can affect the mechanical properties of the 

HAZ region, the higher the heat input, the faster the cooling rate, 

so that the mechanical properties in the HAZ region will be more 

brittle and easily broken. 

 From the measurement of the HAZ width it can be concluded 

that the higher the electric current, the welding speed increases so 

that the width of the HAZ decreases because the heat spread 

decreases. From the results of the macro etching test observations 

also found differences in the HAZ width in SS400 and SUS304 

specimens. On the SUS304 workpiece the HAZ width is thinner 

than the SS400 workpiece. This is because the thermal conductivity 

of carbon steel is higher than stainless steel. 

 

Keywords : Science and Technology, Welding, GTAW, Dissmilar 

Metal, Stainless Steel SUS304, Carbon Steel SS400,  

Flow, Mechanical Properties    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Sesuai dengan berjalannya waktu, teknologi pun semakin 

berkembang dan memegang peranan penting dalam kehidupan 

manusia. Saat ini teknologi pengelasan telah dipergunakan 

secara luas dalam proses penyambungan material baik itu pada 

konstruksi bangunan baja dan konstruksi untuk mesin. Luasnya 

penggunaan teknologi ini juga didukung akan pemahaman 

mendalam terhadap ilmu metalurgi dan material dimana dengan 

pemahaman tersebut kita diharapkan dapat menghasilkan 

sambungan dari lasan yang cukup baik agar proses 

penyambungan pada konstruksi bangunan dan mesin dapat 

menyambung dengan baik dan tidak mudah putus. Proses 

pengelasan mungkin terlihat sederhana, namun sesungguhnya 

didalamnya banyak problem-problem yang perlu diatasi dimana 

pemecahannya memerlukan bermacam-macam pengetahuan 

dan pengalaman.  

Karena itu didalam proses pengelasan, pengetahuan harus 

turut serta mendampingi proses tersebut. Secara terperinci dapat 

dikatakan bahwa dalam perancangan konstruksi bangunan dan 

mesin dengan sambungan las, harus direncanakan pula tentang 

cara pengelasan, cara pemeriksaan, bahan las dan jenis las yang 

akan dipergunakan, berdasarkan fungsi dari bagian-bagian 

bangunan atau mesin yang dirancang. Dalam proses 

penyambungan untuk konstruksi maupun permesinan. Proses 

pemilihan material dasar yang hendak disambung memiliki 

peranan penting untuk dapat menghasilkan sambungan pada 

konstruksi yang cukup baik.  

Sampai saat ini pemilihan baja sebagai material dasar 

untuk penyambungan telah banyak digunakan dalam berbagai 

aplikasi, mengingat sifat-sifat fisik dan mekanis baja yang 

cukup baik untuk aplikasi konstruksi dan permesinan. Namun 

selayaknya jenis material-material lain, baja juga memiliki 

keterbatasan sifat yang mana dalam aplikasi-aplikasi khusus 

yang bergantung pada kondisi lingkungan dan perlakuan 
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tertentu baja menjadi tidak bisa dipergunakan. Untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut, baja dalam bentuk paduan telah dibuat.  

Baja paduan dibuat untuk mengatasi keterbatasan sifat 

pada baja yang rentan terhadap kondisi lingkungan tertentu 

seperti lingkungan yang korosif dipergunakan baja tahan karat 

stainless steel dan untuk aplikasi yang mebutuhkan keausan 

tinggi dipergunakan baja tahan aus wear resistance steel. Baja 

paduan sendiri memiliki jenis yang beragam, bergantung pada 

jenis paduan, perlakuan dan aplikasinya. Dengan demikian 

untuk keperluan dan aplikasi terentu, kombinasi material-

material yang berbeda sifat dan karakteristiknya dapat 

dipergunakan sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan dari 

sifat material yang digunakan. Kombinasi material dengan jenis 

dan sifat yang berbeda telah banyak diaplikasikan misalnya 

pada alat penukar panas (heat exchanger), bejana tekan, dan 

sistem perpipaan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat 

beberapa kendala teknis yang sering muncul terutama dalam 

proses penyambungan pada material yang berbeda jenis. Salah 

satu cara penyambungan untuk bagian-bagian logam yang 

berpisah adalah dengan proses pengelasan.  

Las (welding) adalah suatu cara untuk menyambung 

material dengan jalan mencairkan material melalui pemanasan 

dengan ataupun tanpa tekanan. Dalam penelitian ini, yang akan 

ditelaah lebih lanjut adalah metode penyambungan las pada dua 

material yang berbeda. Ada beberapa jenis proses pengelasan 

yang sering digunakan dibidang fabrikasi industri yakni salah 

satunya adalah proses pengelasan Gas Tungsten Arc Welding 

(GTAW). Proses pengelasan ini cukup populer dan banyak 

digunakan, hal ini cukup beralasan karena jenis pengelasan ini 

cukup sederhana, tidak memerlukan peralatan yang kompleks, 

mobilitas peralatan yang bisa menjangkau berbagai tempat 

kerja, kualitas hasil pengelasan yang cukup baik, konsumsi 

energi lebih efisien, dan waktu serta biaya yang relatif 

kompetitif. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari hasil penelitian dan berdasarkan Judul tersebut maka 

didapatkan rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variasi arus terhadap kekuatan 

tarik pada pengelasan GTAW dissimilar metal antara 

baja karbon SS400 dengan stainless steel SUS304 ? 

2. Bagaimana pengaruh variasi arus terhadap lebar HAZ 

pada pengelasan GTAW dissimilar metal antara baja 

karbon SS400 dengan stainless steel SUS304 ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

masalah yang dikaji, maka perlu diberikan batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Material yang digunakan adalah baja karbon rendah 

SS400 dan stainless steel SUS304 dengan ukuran 150 

mm x 300 mm dengan tebal 10 mm. 

2. Menggunakan proses GTAW (Gas Tungsten Arc 

Welding) untuk melakukan proses pengelasan.  

3. Jenis filler yang digunakan adalah filler ER 309L 

dengan diameter 2,4 mm. 

4. Menggunakan variasi arus 120A, 150A, dan 180A pada 

proses pengelasan.  

5. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik dan 

foto makro. 

 

1.4  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui nilai kekuatan tarik dari masing – 

masing proses pengelasan pada baja karbon rendah dan 

stainless steel dengan menggunakan pengujian tarik. 

2. Untuk mengetahui perbandingan lebar HAZ dari 

masing – masing proses pengelasan stainless steel dan 

baja karbon rendah dengan menggunakan pengujian 

foto makro. 
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1.5  Manfaat 

Melalui penelitian ini, mengharapkan manfaat yang 

didapat pada dunia pendidikan khususnya dibidang pengelasan 

dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama diakademis 

untuk menghadapi suatu permasalahan pengelasan tentang 

pengaruh variasi arus yang berbeda pada metode pengelasan 

GTAW untuk material stainless steel dan baja karbon rendah 

menggunakan filler ER 309L. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun supaya dapat memberikan 

gambaran dan penjelasan mengenai masing – masing bagian 

dari tugas akhir, sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematikan penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan beberapa teori penunjang 

yang digunakan untuk mencapai tujuan tugas akhir 

ini 

BAB III METODOLOGI 

Bab ini berisi metodologi penelitian, diagram 

langkah penelitian, spesifikasi alat dan bahan, 

serta langkah – langkah proses pengujian yang 

dilakukan. 

BAB IV HASIL DAN ANALISA 

Membahas tentang hasil pengujian diantara nya 

adalah pengujian makro dengan menggunakan 

foto makro dan pengujian kekasaran permukaan 

dengan roughnes test 

BAB V PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dari hasil analisa 

dan saran – saran penulis dalam penyusunan tugas 

akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 
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LAMPIRAN 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 
2.1  Tinjauan Pustaka 

Pada kajian pustaka penelitian ini dibahas penelitian 

sebelumnya. Kajian pustaka yang saya ambil memliki beberapa 

kesamaan dengan penelitian sebelumnya. 

Kajian pustaka yang pertama ditulis oleh Abdul Hafid pada 

tahun 2011 dengan judul “Karakterisasi Tegangan Sisa dan 

Struktur Mikro Hasil Las Dissmilar Metal SUS304 dengan JIS 

3101 SS400”. Disimpulkan bahwa nilai kekerasan HAZ pada 

SUS304 lebih tinggi daripada HAZ pada SS400. 

Kajian pustaka yang kedua ditulis oleh Brian hermawan 

pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Posisi Pengelasan dan 

Ketebalan Pelat Terhadat Sifat Mekanis dan Struktur Mikro dari 

Sambungan Las Dissimilar Metal Stainless teel 304 dan Carbon 

Steel A36”. Disimpulkan bahwa perbedaan posisi pengelasan 

ternyata tidak berpengaruh secara berarti terhadap nilai 

kekuatan tarik dan tekuk nya.. 

Kajian pustaka yang ketiga ditulis oleh Dony Perdana pada 

tahun 2016 dengan judul “Analisa Pengaruh Variasi Arus 

Pengelasan GTAW pada Material Plat SS400 Disambung 

dengan Material Plat SUS304 Terhadap Sifat Mekanis”. 

Disimpulkan bahwa kekuatan tarik tertingi terdapat pada 

spesimen dengan arus pengelasan 100A (25,59 kg/mm² ), akibat 

dari adanya tegangan sisa yang ditimbul selama pemanasan dan 

pendinginan. 

 

2.2  Pengelasan Dissimilar Metal 

Pengelasan dissimilar metal adalah pengelasan antara dua 

logam yang berbeda sifat fisik, mekanik dan komposisi 

kimianya. Aplikasi welding dissmilar metal ini juga dibutuhkan 

untuk overlay (melapisi) suatu material agar terhindar dari 

korosi, oksiasi dari oanas dan keausan. Pada penelitian ini 

pengelasan dissimilar metal yang akan ditinjau antara baja 

tahan karat SUS304 dengan baja karbon SS400 dengan 

menggunakan metode pengelasan GTAW (Gas Tungsten Arc 
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Wleding). Pengelasan antara stainless steel dan baja karbon 

rendah, perpaduan antara kedua jenis logam ini biasanya akan 

menghasilkan paduan yang keras dan getas yang tingkatannya 

tergantung pada komposisi kimia logam las. Terkadang suatu 

jeis stainless steel tertentu dilas dengan bahan baja murni atau 

paduan rendah dapat menghasilkan sambungan dengan sifat 

yang cukup memuaskan 

2.3  Metode Pengelasan GTAW/TIG 

Gas tungsten arc welding (GTAW) adalah proses las busur 

yang menggunakan busur antara tungsten elektroda (non 

konsumsi) dan titik pengelasan. Proses ini digunakan dengan 

perlindungan gas dan  tanpa penerapan tekanan. Proses ini 

dapat digunakan dengan atau tanpa penambahan filler metal. 

GTAW telah menjadi sangat diperlukan sebagai alat bagi 

banyak industri karena hasil las berkualitas tinggi dan biaya 

peralatan yang rendah. Panas dari busur terjadi diantara 

elektrode tungsten dan logam induk akan meleburkan logam 

pengisi ke logam induk di mana busurnya dilindungi oleh gas 

mulia (Ar atau He). Las listrik TIG (Tungsten Inert Gas) 

menggunakan elektroda wolfram yang bukan merupakan bahan 

tambah. Busur listrik yang terjadi antara ujung elektroda 

wolfram dan bahan dasar merupakan sumber panas untuk 

pengelasan. Titik cair elektroda wolfram sedemikian tingginya 

sampai 3410° C, sehingga tidak ikut mencair pada saat terjadi 

busur listrik. Tangkai listrik dilengkapi dengan nosel keramik 

untuk penyembur gas pelindung yang melindungi daerah las 

dari luar pada saat pengelasan. Sebagian bahan tambah dipakai 

elektroda tanpa selaput yang digerakkan dan didekatkan ke 

busur yang terjadi antara elektroda wolfram dengan bahan 

dasar. Sebagai gas pelindung dipakai gas inert seperti argon, 

helium atau campuran dari kedua gas tersebut yang 

pemakaiannya tergantung dari jenis logam yang akan dilas. 

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini. 
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Gambar 2.1 Skema Umum Proses Pengelasan GTAW 

(Sumber : http://achmadarifin.com/pengelasan-elektroda-

yang-tidak-terumpan-pada-gtaw) 

 

Terdapat 4 komponen utama dari las GTAW, yaitu : 

1. Stang Las/Obor (torch welding)  

Stang las atau obor GTAW berfungsi sebagai 

pemegang elektroda tidak terkonsumsi (tungsten) 

yang menyalakan arus pengelasan ke busur listrik, 

serta menjadi sarana penyalur gas pelindung ke zona 

busur (arc zone). Obor dipilih sesuai dengan 

kemampuan menampung arus las maksimum ke 

busur nyala tanpa mengalami over heating. Sebagian 

besar obor didesain untuk mengakomodasi segala 

ukuran elektoda serta berbagai tipe ukuran nozzle 

(Sriwidharto, 2006).  

Pada umumnya obor untuk pengelasan manual 

memiliki sudut kepala (heat angle), yakni antara 

sudut elektroda dan pegangan (handle) 120o dan 

jenis-jenis obor lainnya seperti obor dengan sudut 

kepala yang dapat diatur, sudut kepala siku (90o), dan 

kepala bentuk pensil. Obor GTAW manual memiliki 

switch dan katub tambahan yang dipasang pada 

http://achmadarifin.com/pengelasan-elektroda-yang-tidak-terumpan-pada-gtaw
http://achmadarifin.com/pengelasan-elektroda-yang-tidak-terumpan-pada-gtaw
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peganganya yang digunakan untuk mengendalikan 

arus dan aliran gas pelindung, sedangkan obor untuk 

mesin GTAW otomatis hanya dapat diatur pada 

permukaan sambungan, sepanjang sambungan, dan 

jarak antara obor dan bahan yang akan dilas 

(Sriwidharto, 2006).  Sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini 

 

 
Gambar 2.2 Stang las/obor (torch welding) 

(Sumber : Sriwidharto, 2006) 

 

2. Elektroda Tidak Terumpan (Tungsten)  

Elektroda tungsten adalah elektroda tidak 

terumpan (non-consumable electode) yang berfungsi 

sebagai pencipta busur nyala saja yang digunakan 

untuk mencairkan kawat las yang ditambahkan dari 

luar dan benda yang akan disambung menjadi satu 

kesatuan sambungan. Elektroda ini tidak berfungsi 

sebagai logam pengisi sambungan sebagaimana yang 

biasa dipakai pada elektroda batang las busur metal 

maupun elektroda gulungan pada las MIG . Titik lebur 

metal tungsten adalah 6.170oF (3.410o C). Pada saat 

tungsten mendekati suhu tersebut, sifatnya menjadi 

thermonic (sumber pemasok elektron). Suhu tersebut 

dihasilkan melalui tahanan listrik, jika saja bukan 

karena pengaruh pendinginan dari penguapan 

elektron yang keluar dari ujung elektroda, elektroda 
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tersebut akan mencair oleh panas yang dihasilkan dari 

tahanan listrik tersebut. Pada kenyataannya suhu pada 

ujung elektroda jauh lebih dingin daripada bagian dari 

elektroda diantara ujungnya dan bagian collet yang 

paling dingin. Ada beberapa tipe elektroda tungsten 

yang biasa dipakai di dalam pengelasan sebagaimana 

dijelaskan pada tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1 Elektroda Tungsten 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas disusun berdasarkan klasifikasi AWS 

dimana kodekodenya dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

E : elektroda  

W: wolfram atau tungsten  

P  : tungsten murni (pure tungsten)  

G : umum (general ) dimana komposisi tambahan 

biasa tidak disebut.  

Sedangkan untuk kode Ce-2, La-1, Th-1, Th-2, dan 

Zr-1 masing-masing adalah komposisi tambahan 

sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.2 di 

bawah ini.  
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Tabel 2.2  Penggunaan Elektroda Tungsten Untuk Mengelas 

Baja Karbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroda tungsten murni biasa digunakan untuk 

pengelasan AC pada pengelasan aluminium maupun 

magnesium. Elektroda tungsten thorium digunakan 

untuk pengelasan DC. Elektroda tungsten Zirconium 

digunakan untuk AC- HF Argon dan AC Balanced 

Wave Argon. Elektroda tungsten disediakan dalam 

berbagai ukuran diameter dan panjang. Untuk 

diameter dari mulai ukuran 0,254 mm sampai dengan 

6,35 mm. Untuk panjang disediakan mulai dari 76,2 

mm sampai dengan 609,6 mm. Pengasahan elektroda 

tungsten dilakukan membujur dengan arah putaran 

gerinda. Pengasahan dengan arah ini akan 

mempermudah aliran arus yang akan digunakan di 

dalam pengelasan, sebaliknya jika penggerindaan 

dilakukan melintang dengan arah putaran batu 

gerinda akan mengakibatkan terhambatnya jalannya 

arus yang digunakan untuk mengelas. Adapun ukuran 

penggerindaan elektroda tungsten dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 (Tim Fakultas Teknik UNY, 2004).  
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Gambar 2.3 Penggerindaan Elektroda Tungsten 

(Sumber : Tim Fakultas Teknik UNY, 2004) 

 

3. Pemlilihan Polaritas  Listrik (AC/DC) 

Dalam penggunaannya, jenis polaritas yang 

digunakan akan mempengaruhi kedalaman penetrasi 

yang akan dibentuk. Pada arus AC distribusi panasnya 

terjadi 1/2 untuk benda kerja dan 1/2 untuk elektroda. 

Pada arus DCEP 2/3 panas terjadi pada elektroda dan 

1/3 sisanya terjadi pada benda kerja, sedangkan pada 

arus DCEN terjadi sebaliknya yaitu 1/3 panas untuk 

elektroda dan 2/3 panas sisanya terjadi pada benda 

kerja. Konsekuensi distribusi panas yang berbeda ini 

akan berpengaruh pada kedalaman penetrasi yang 

berbeda. Pada AC kedalaman penetrasi sedang 

dengan lebar kawah sedang. Pada DCEP, lebar kawah 

lebih besar dengan kedalaman penetrasi lebih dangkal 

bila dibanding AC. Pada DCEN, Lebar kawah lebih 

sempit dan kedalaman penetrasi lebih dalam bila 

dibandingkan AC.  

4. Gas Pelindung (Argon) 

Gas lindung (inert gas) adalah gas yang tidak 

bereaksi dengan logam maupun gas yang lain. Gas ini 

dipakai sebagai pelindung busur dan logam panas 

ketika proses pengelasan karena diudara bebas 

terdapat gas Nitrogen dan Oksigen yang pada 

temperatur tinggi gas-gas tersebut akan bereaksi 
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dengan kebanyakan logam dan menimbulkan logam 

oksida dan gas-gas oksida yang membahayakan 

kesehatan. Disamping itu pengaruh sangat negatif 

terhadap hasil lasan. Gas lindung yang biasa dipakai 

di dalam las gas tungsten dapat berupa gas argon, 

helium, dan campuran argon-hidrogen. Argon lebih 

sering dipakai di dalam las gas tungsten berdasar atas 

beberapa pertimbangan yang antara lain:  

A. Busur lebih tenang dan halus. 

B. Membutuhkan tegangan busur yang lebih rendah 

bila dibandingkan dengan gas lindung yang lain 

untuk panjang busur dan arus yang digunakan. 

C. Busur mudah sekali dinyalakan. 

D. Dengan arus AC, pengelasan aluminium dan 

magnesium mudah sekali dilakukan karena aksi 

pembersihan permukaan logam yang lebih besar 

E. Karena berat atom yang besar, konsumsi gas 

lindung dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan 

dengan gas lindung yang lain. 

Argon yang dipakai sebagai gas lindung di dalam 

pengelasan gas tungsten harus mempunyai kemurnian 

99,99%. Gas ini biasa disimpan di dalam silinder baja 

berukuran 330 cu.ft. (9,34 m3) yang biasanya mirip 

dengan silinder baja untuk gas oksigen.  

 

Berikut ini beberapa keuntungan pengelasan dengan 

menggunakan GTAW: 

a) Sambungan las yang dihasilkan bermutu tinggi, 

biasanya minim dari cacat. 

b) Tidak menghasilkan percikan las (spatter). 

c) Dapat digunakan dengan atau tanpa logam pengisi 

(filler metal). 

d) Penetrasi (tembusan) pengelasan root nya dapat 

dikendalikan dengan baik. 
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e) Untuk produksi pengelasan autogenous cukup tinggi 

dan murah. 

f) Sumber tenaga yang digunakan relatif murah. 

g) Kemungkinan variabel las dapat dikendalikan secara 

akurat. 

h) Dapat digunakan pada hampir semua jenis logam 

termasuk pengelasan logam berbeda. 

i) Memungkinkan pengendalian mandiri sumber panas 

maupun penambahan filler metal. 

Sementara berikut ini beberapa keterbatasan dari 

pengelasan GTAW : 

a) Laju deposisi material lebih rendah dibanding 

pengelasan dengan elektroda terkonsumsi. 

b) Memerlukan keterampilan tangan dan koordinasi juru 

las lebih tinggi dibanding dengan las GMAW (MIG) 

atau SMAW. 

c) Untuk penyambungan bahan >3/8 (10 mm), GTAW 

lebih mahal daripada las dengan elektroda 

terkonsumsi. 

d) Jika lingkungan berangin cukup kencang, fungsi gas 

pelindung akan berkurang karena terhembus oleh 

angin. 

 

2.4  Posisi Pengelasan 

Posisi Pengelasan adalah jenis atau posisi sambungan yang 

akan dilakukan pengelasan, posisi pengelasan ini dilakukan 

berdasarkan material atau produk yang akan dilas. Dalam 

teknologi pengelasan, semua itu ada pengkodeannya 

berdasarkan jenis sambungan. Untuk sambungan groove atau 

bevel disimbolkan dengan 1G, 2G, 3G dan 4G. 

 Posisi 1G 

Posisi pengelasan di bawah tangan (down hand 

position) Posisi pengelasan ini adalah posisi yang 

paling mudah dilakukan. Posisi ini dilakukan 

untuk pengelasan pada permukaan datar atau 

permukaan agak miring, yaitu letak elektroda 
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berada di atas benda kerja . Dapat dilihat seperti 

gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2.4 Posisi pengelasan 1G 

 

 Posisi 2G 

Posisi pengelasan mendatar (horizontal 

position) Mengelas dengan posisi mendatar 

merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti 

arah garis mendatar/horizontal. Posisi benda kerja 

biasanya berdiri tegak atau agak miring sedikit 

dari arah elektroda las. Pengelasan posisi mendatar 

sering digunakan unutk pengelasan benda-benda 

yang berdiri tegak . Dapat dilihat seperti gambar di 

bawah ini. 

 
 

Gambar 2.5 Posisi pengelasan 2G 

 

 Posisi 3G  

Posisi pengelasan tegak (vertical position) 

Mengelas dengan posisi tegak merupakan 

pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis 

tegak/vertikal. Seperti pada horizontal position 
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pada vertical position, posisi benda kerja biasanya 

berdiri tegak atau agak miring sedikit  searah 

dengan gerak elektroda las yaitu naik atau turun.  

Dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. 

 
 

Gambar 2.6 Posisi pengelasan 3G 

 

 Posisi 4G 

Posisi pengelasan di atas kepala (over head 

position) Benda kerja terletak di atas kepala 

welder, sehingga pengelasan dilakukan di atas 

kepala operator atau welder. Posisi ini lebih sulit 

dibandingkan dengan posisi-posisi pengelasan 

yang lain. Posisi pengelasan ini dilakukan untuk 

pengelasan pada permukaan datar atau agak 

miring tetapi posisinya berada di atas kepala, yaitu 

letak elektroda berada di bawah benda kerja. 

Dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2.7 Posisi pengelasan 4G 
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2.5  Baja Karbon 
Baja karbon merupakan paduan antara besi dan karbon 

sedikit Si, Mn, P, S, dan Cu. Sifat baja karbon sangat tergantung 

pada jumlah kadar karbon yang dimilikinya, jika kadar karbon 

naik maka kekuatan dan kekerasan nya juga akan bertambah 

tinggi tetapi nilai perpanjangan nya akan menurun. Baja karbon 

rendah adalah baja dengan kadar karbon kurang dari 0,3%, baja 

karbon sedang mengandung 0,3 – 0,45% karbon, dan baja 

karbon tinggi berisi karbon 0,45 – 1,70% kabon. Oleh karena 

itu baja karbon diklasifikasikan berdasarkan banyak nya jumlah 

kadar karbon yang terkadung pada masing – masing baja 

tersebut. 
Tabel 2.3 Klasifikasi Baja Karbon 

 

 

 

 

  

 
 
2.5.1  Baja Karbon rendah 

Baja karbon rendah atau yang biasa sering disebut 

juga baja karbon lunak banyak digunakan untuk konstruksi 

umum baja karbon ini dibagi lagi dalam baja kill, baja semi 

kil, dan baja rim dimana penamaan nya berdasarkan atas 

persyaratan deoksidasi. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi mampu las 

pada baja karbon rendah adalah kekuatan takik dan 

kepekaan terhadap mampu las. Kekuatan takik pada baja 

karbon rendah dapat dipertinggi dengan menurunkan kadar 

karbon C dan menaikan kadar mangan Mn. Suhu transisi 

dari kekuatan takik menjadi turun dengan naik nya harga 

perbandingan Mn/C. 

Dalam proses pengelasannya sendiri baja karbon 

rendah dapat dilas dengan semua cara pengelasan sesuai 
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dengan standarnya, dan hasilnya akan baik bila persiapan 

nya sempurna dan hasil nya terpenuhi. Pada kenyataan nya 

baja karbon rendah merupakan baja yang mudah dilas. 

Retak las mungkin terjadi pada pengelasan pelat tebal 

tetapi dapat dihindari dengan pemanasan mula atau dengan 

menggunakan elekroda hidrogen rendah. 

 

2.6  Material Baja Karbon Rendah SS400  

Material yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah jenis material baja karbon rendah (Mild Steel) SS400. 

Utntuk spesifikasi, komposisi kimia, dan sifat mekanik nya 

dapat dilihat pada data dibawah ini : 

 

Tabel 2.4 Spesifikasi Baja Karbon Rendah SS400 

Baja Tahan Karat 

SS400 
Keterangan 

Specifications ASTM / ASME 

Standard AISI, ASTM, BS, DIN, GB, 

JIS 

Thickness 6MM to 300MM, 

Specialize Shim Sheet, Perforated Sheet, 

B. Q. Profile. 

Length 3000mm to 15000mm 

Form Coils, Foils, Rolls, Plain 

Sheet, Shim Sheet, Perforated 

Sheet, Chequered Plate, Strip, 

Flats, Blank (Circle), Ring 

(Flange) 

Finish Hot rolled plate (HR), Cold 

rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA 

NO(8), SATIN (Met with 

Plastic Coated) 

Hardness Soft, Hard, Half Hard, Quarter 

Hard, Spring Hard etc. 

Grade MS SS400 



 

20 
 

Tabel 2.5 ASTM MS Plates Mechanical Physical properties: 

Gr

ade 

Yield 

Strength 

min. 

(Mpa) 

Tens

ile 

Stre

ngth 

(Mp

a) 

Elongation min. 

% 

ImpactResista

ncemin.[J] Thick

ness 

＜16 

mm 

Thick

ness 

≥16m

m 

Thick

ness 

Thick

ness 

Thick

ness 

＜
5mm 

5-

16m

m 

≥16m

m 

SS

400 
245 235 

400-

510 
21 17 21 – 

 

Tabel 2.6 Nilai Chemical Composition SS400 

Grade Fe Si C S P 

SS400  
min. 99.25 – – – – 

max. 100 0.4 0.26 0.050 0.040 

 

Tabel 2.7 Plate Equivalent Grades 

STANDARD WERKSTOFF NR. UNS 

MS SS400 St37-2 SS400 

 

2.7  Stainless Steel 

Baja tahan karat atau lebih dikenal dengan Stainless Steel 

adalah senyawa besi yang mengandung setidaknya 10,5% 

Kromium untuk mencegah proses korosi (pengkaratan logam). 

Komposisi ini membentuk protective layer (lapisan pelindung 

anti korosi) yang merupakan hasil oksidasi oksigen terhadap 

Krom yang terjadi secara spontan. Kemampuan tahan karat 

diperoleh dari terbentuknya lapisan film oksida Kromium, 

dimana lapisan oksida ini menghalangi proses oksidasi besi 

(Ferum). Tentunya harus dibedakan mekanisme protective layer 

ini dibandingkan baja yang dilindungi dengan coating (misal 

Seng dan Cadmium) ataupun cat. 
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Baja stainless merupakan baja paduan yang mengandung 

minimal 10,5% Cr. Sedikit baja stainless mengandung lebih 

dari 30% Cr atau kurang dari 50% Fe. Daya tahan Stainless 

Steel terhadap oksidasi yang tinggi di udara dalam suhu 

lingkungan biasanya dicapai karena adanya tambahan minimal 

13% (dari berat) Krom. Krom membentuk sebuah lapisan tidak 

aktif , Kromium(III) Oksida (Cr2O3) ketika bertemu Oksigen. 

Lapisan ini terlalu tipis untuk dilihat, sehingga logamnya akan 

tetap berkilau. Logam ini menjadi tahan air dan udara, 

melindungi logam yang ada di bawah lapisan tersebut Untuk 

mendapatkan besi yang lebih baik lagi, diantaranya dilakukan 

penambahan beberapa zat- zat berikut; Penambahan 

Molibdenum (Mo) bertujuan untuk memperbaiki ketahanan 

korosi pitting di lingkungan Klorida dan korosi celah unsur 

karbon rendah dan penambahan unsur penstabil Karbida 

(Titanium atau Niobium) bertujuan menekan korosi batas butir 

pada material yang mengalami proses sensitasi.Penambahan 

Kromium (Cr) bertujuan meningkatkan ketahanan korosi 

dengan membentuk lapisan oksida (Cr2O3) dan ketahanan 

terhadap oksidasi temperatur tinggi. Penambahan Nikel (Ni) 

bertujuan untuk meningkatkan ketahanan korosi dalam media 

pengkorosi netral atau lemah. Nikel juga meningkatkan 

keuletan dan mampu meningkatkan ketahanan korosi tegangan. 

Unsur Aluminium (Al) meningkatkan pembentukan lapisan 

oksida pada temperatur tinggi.                                                                           

 

2.8  Material Stainless Steel SUS 304 

Grade 304 adalah termasuk jenis austenitic stainless steel 

yang paling serbaguna dan paling luas pemakaiannya, tersedia 

dalam range produk yang luas,yang mempunyai bentuk dan 

finish yang bagus disbanding dengan jenis yang lain. 

Mempunyai karakteristik welding dan forming yang bagus. 

Keseimbangan austenitic structure dari Grade 304 

memampukan untuk diproses tanpa intermediate annealing, 

sehingga membuat grade ini dominan di industri manufaktur 

stainless parts seperti sinks, hollow-ware dan saucepans. Grade 

304 sudah banyak aplikasinya di bidang industrial, 
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architectural, dan transportation. Grade 304 memiliki 

karakteristik las yang bagus. Post-weld annealing tidak 

dibutuhkan ketika welding section yang tipis. 

Grade 304L, versi low carbon dari 304, tidak 

membutuhkan post-weld annealing dan dipakai secara luas 

dalam heavy gauge components (lebih dari 6mm). 

Grade 304H dengan kadar carbon yang tinggi 

diapplikasikan pada temperatur yang tinggi. Austenitic 

structure juga memberikan grade ini ketangguhan yang bagus, 

meskipun pada cryogenic temperature. Untuk Spesifikasi, 

komposisi kimia, dan sifat mekanik dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

 

Tabel 2.8  Spesifikasi Stainless Steel SUS 304 

Stainless Steel SUS 304 Keterangan 

Specifications ASTM A240 Grade 304 

Standard AISI, JIS, ASTM, DIN 

Thickness 0.40MM to 6MM, 

Cutting Method Plasma Cut, Laser Cut, 

Waterjet Cut, Saw Cut 

Length 1000mm to 6000mm 

Form Coils, Foils, Rolls, Plain 

Sheet, Shim Sheet, Perforated 

Sheet, Chequered Plate, Strip, 

Flats, Blank (Circle), Ring 

(Flange) 

Finish - Cold Rolles (2D, 2B, 2R)  

- Heat Treated (2D,2B) 

- Satin Polish (1K/2K) 

Hardness Soft, Hard, Half Hard, Quarter 

Hard, Spring Hard etc. 

Grade ASTM A240 Grade 304 
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Tabel 2.9  Mechanical Physical properties 

Grad

e 

Tensile 

Strengt

h (Mpa) 

min 

Yield 

Strengt

h 0,2% 

Proof 

(Mpa) 

min 

Elongatio

n (% in 

50mm) 

min 

Hardness 

Rockwel

l B (HR 

B) max 

Brinel

l (HB) 

max3 

304 515 205 40 92 201 

 

Tabel 2.10  Nilai Chemical Composition  

Grade C 
M

n 
Si P S Cr Mo Ni N 

304 

Min - - - - - 18,0 - 8,0  

Max 
0,0

8 
2,0 2,0 0,75 0,045 0,030 - 10,5 0,10 

 

2.9  Penentuan Filler 

Dalam penentuan bahan pengisi (filler) yang tepat untuk 

pengelasan dissimilar metal ini, diperlukan perhitungan Cr 

equivalence dan Ni equivalence dari tiap-tiap material yang 

disambung serta filler yang digunakan harus tepat dan sesuai 

dengan yang diplotkan didalam diagram Schaeffler. Dimana 

hasil dari plot diagram Schaeffler tersebut dapat diprediksikan 

fasa struktur mikro yang terbentuk dari hasil pengelasan 

dissimilar metal tersebut, serta pemilihan filler yang tepat untuk 

pengelasan tersebut. 

Untuk perhitungan Cr equivalence dan Ni equivalence 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Cr eqv = Cr + Mo + (1,5 x Si) + (0,5 x Nb) 

Ni eqv = Ni + (30 x C) + (0,5 x Mn) 

 

Berikut ini hasil perhitungan nilai Cr eqv dan Ni eqv dari 

logam yang hendak dilas (Baja Karbon SS400, Stainless Steel 

SUS304, dan Filler ER 309L). 
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Tabel 2.11 Cr equivalence dan Ni equivalence (SS400, 

SUS304, dan ER 309L) 
Bahan  Cr 

eqv 

Ni 

eqv C Cr Ni Mo Si Nb Mn 

SS400 0.26 - - - 0.4 - - 6.0 7.8 

SUS304 0.08 18.00 10.5 - 2.0 - 2.00 21.0 13.9 

ER 

309L 

0.02 23.7 13.9 0.04 0.51 - 1.8 24.5 15.4 

 

Kemudian hasil perhitungan di atas diplotkan ke dalam 

diagram Schaeffler seperti di bawah ini. 

 
Gambar 2.8  Diagram Schaeffler 

Keterangan : 

 =  SS400 (Base Metal) 

 =  SUS304 (Base Metal) 

 =  ER 309L (Filler) 

 

2.10  Parameter Pengelasan 

Didalam proses pengelasan ada beberapa parameter yang 

perlu diperhatikan agar hasil lasan sesuai dengan yang 

diinginkan. Berikut beberapa parameter yang perlu 

diperhatikan, antara lain : 
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a) Tegangan dan Arus Pengelasan 

Tegangan pengelasan ditentukan oleh panjang busur 

nyala listrik. Panjang busur nyala lisrik bergantung 

pada ukuran dan jenis elektroda yang digunakan. 

Panjang busur nyala listrik yang baik kurang lebih 

setengah dari diameter elektroda. Arus listrik 

merupakan energi listrik yang lebih praktis untuk 

diukur dalam melaksanakan pengelasan busur nyala 

listrik. Besar kecilnya arus yang digunakan 

tergantung dari bahan benda kerja, ukuran (ketebalan) 

benda kerja, bentuk kampuh sambungan, posisi 

pengelasan, jenis elektroda, dan diameter elektroda. 

b) Kecepatan Pengelasan 

Kecepatan pengelasan tergantung dari jenis elektroda, 

diameter elektroda, bahan benda kerja, bentuk 

sambungan, dan ketelitian sambungan. Kecepatan 

pengelasan berbanding lurus dengan besar arus. 

Kecepatan yang tinggi memerlukan arus yang besar. 

Semakin cepat langkah peneglasan , maka semakin 

kecil panas yang ditimbulkan sehingga perubahan 

bentuk dapat dihindarkan. 

c) Polaritas Listrik 

Polaritas listrik ditentukan oleh bahan fluks pada 

elektroda, ketahanan benda kerja terhadap panas, 

kapasitas panas pada sambungan, dan sebagainya. 

Polaritas besar cocok digunakan pada pengelasan 

benda kerja yang mempunyai titik cair tnggi dan 

kapasitas panas yang besar, demikian pula sebaliknya. 

d) Dampak Bakar 

Dampak bakar merupakan tingkat kedalaman 

penembusan (penetrasi) jalur lasan terhadap benda 

kerja yang disambung. Kekuatan sambungan las 

ditentukan oleh dampak bakar. Kedalaman dampak 

bakar dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan fluks, 

polaritas listrik, besar kecilnya arus, tegangan busur, 

dan kecepatan pengelasan. 

e) Penyulutan Elektroda 
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Penyulutan elektroda dilakukan dengan hubungan 

singkat pada ujung elektroda dengan logam benda 

kerja yang kemudian secepat mungkin 

memisahkannya dengan jarak tertentu (biasanya 

setengah dari diameter elektroda). 

 

2.11  Heat Input 

 Heat input adalah besar nya energi panas setiap satuan 

panjang las ketika sumber panas (yang berupa nyala api, busur 

listrik, plasma atau cahaya energi tinggi bergerak). Pada 

pengelasan busur listrik sumber energi berasal dari,sumber 

energi berasal dari listrik yang diubah menjadi energi panas.  

Energi panas ini sebenarnya hasil perpaduan dari arus listrik 

pengelasan, tegangan (voltage) listrik pengelasan, dan 

kecepatan pengelasan, menghasilkan energi panas yang dikenal 

dengan masukan panas (heat input). Kecepatan pengelasan ikut 

mempengaruhi energi panas pengelasan, karena proses 

pengelasan tidak diam ditempat, tetapi bergerak dengan 

kecepatan tertentu. 

Kualitas hasil pengelasan dipengaruhi oleh energi panas 

yang berarti dipengaruhi tiga parameter yaitu arus las, 

tegangan las dan kecepatan las. Hubungan antara ketiga 

parameter itu menghasilkan energi pengelasan yang sering 

disebut heat input. Persamaan dari heat input hasil dari 

penggabungan ketiga parameter dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

 

Masukan panas : HI =  
V x I x 

s
  ..............................  

 

Dimana: HI =  Masukan panas atau energi ( J/mm ) 

  I   =  Arus ( Ampere ) 

  V  = Voltase ( Volt ) 

  S  = Kecepatan pemotongan ( mm/s ) 

               = Effisiensi perpindahan panas 

Untuk effisiensi panas dapat dilihat pada tabel 2.11 di 

bawah ini. Effisiensi panas disesuaikan dengan metode 

pengelasan yang digunakan. 
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Tabel 2.12 Effisiensi Perpindahan Panas () 

Welding process Arc efficiency factor η 

SA welding (steel) 0.90 ÷ 0.99 

SMA welding (steel) 0.66 ÷ 0.85 

GMA welding (steel) 0.75 ÷ 0.93 

GMA welding (Co2 ₋ steel) 0.66 ÷ 0.70 

GTA welding (Ar₋ steel) 0.25 ÷ 0.75 

GTA welding (He₋ Al) 0.55 ÷ 0.80 

GTA welding (Ar₋ Al) 0.22 ÷ 0.46 

 

Dari persamaan itu dapat dijelaskan 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. Tegangan las 

umumnya tidak dapat diatur secara langsung pada mesin las, 

tetapi pengaruhnya terhadap masukan panas tetap ada. 

 

2.12  Pengujian Tarik 

Uji tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menguji kekuatan suatu bahan/material dengan cara 

memberikan beban gaya sesumbu. Hasil yang didapatkan dari 

pengujian tarik sangat penting untuk rekayasa teknik dan desain 

produk karena menghasilkan data kekuatan material. Pengujian 

tarik digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material 

terhadap gaya statis yang diberikan secara lambat. 

Pengujian tarik adalah dasar dari pengujian mekanik 

yang dipergunakan pada material. Dimana spesimen uji yang 

telah distandarisasi, dilakukan pembebanan uniaxial sehingga 

spesimen uji mengalami peregangan dan bertambah panjang 

hingga akhirnya patah. Di bawah ini adalah gambar sketsa  

umum pengujian tarik. 
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Gambar 2.9 Sketsa Umum Pengujian Tarik 

(Sumber : 

https://sersasih.wordpress.com/2011/07/21/laporan-material-

teknik-uji-tarik/) 

 

2.12.1  Kekuatan Tarik 
Kekuatan yang biasanya ditentukan dari suatu 

hasil pengujian tarik adalah kuat luluh (Yield Strength) dan 

kuat tarik (Ultimate Tensile Strength). Kekuatan tarik atau 

kekuatan tarik maksimum (Ultimate Tensile Strength / 

UTS), adalah beban maksimum dibagi luas penampang 

lintang awal benda uji. Besar kekuatan tarik dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Su         = Kuat tarik 

              Pmaks  = Beban maksimum 

A0       = Luas penampang awal 

Untuk logam-logam yang liat kekuatan tariknya harus 

dikaitkan dengan beban maksimum dimana logam dapat 

menahan sesumbu untuk keadaan yang sangat terbatas. 

Benda Uji 

https://sersasih.files.wordpress.com/2011/07/untitled5.jpg
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Tegangan tarik adalah nilai yang paling sering dituliskan 

sebagai hasil suatu uji tarik, tetapi pada kenyataannya nilai 

tersebut kurang bersifat mendasar dalam kaitannya dengan 

kekuatan bahan. Untuk logam-logam yang liat kekuatan 

tariknya harus dikaitkan dengan beban maksimum, di 

mana logam dapat menahan beban sesumbu untuk keadaan 

yang sangat terbatas. Akan ditunjukkan bahwa nilai 

tersebut kaitannya dengan kekuatan logam kecil sekali 

kegunaannya untuk tegangan yang lebih kompleks, yakni 

yang biasanya ditemui. Untuk berapa lama, telah menjadi 

kebiasaan mendasarkan kekuatan struktur pada kekuatan 

tarik, dikurangi dengan faktor keamanan yang sesuai. 

Kecenderungan yang banyak ditemui adalah 

menggunakan pendekatan yang lebih rasional yakni 

mendasarkan rancangan statis logam yang liat pada 

kekuatan luluhnya. Akan tetapi, karena jauh lebih praktis 

menggunakan kekuatan tarik untuk menentukan kekuatan 

bahan, maka metode ini lebih banyak dikenal, dan 

merupakan metode identifikasi bahan yang sangat 

berguna, mirip dengan kegunaan komposisi kimia untuk 

mengenali logam atau bahan. Selanjutnya, karena 

kekuatan tarik mudah ditentukan dan merupakan sifat yang 

mudah dihasilkan kembali (reproducible). Kekuatan 

tersebut berguna untuk keperluan spesifikasi dan kontrol 

kualitas bahan. Korelasi empiris yang diperluas antara 

kekuatan tarik dan sifat-sifat bahan misalnya kekerasan 

dan kekuatan lelah, sering dipergunakan. Untuk bahan-

bahan yang getas, kekuatan tarik merupakan kriteria yang 

tepat untuk keperluan perancangan. 

Tegangan di mana deformasi plastik atau batas luluh 

mulai teramati tergantung pada kepekaan pengukuran 

regangan. Sebagian besar bahan mengalami perubahan 

sifat dari elastik menjadi plastik yang berlangsung sedikit 

demi sedikit, dan titik di mana deformasi plastik mulai 

terjadi dan sukar ditentukan secara teliti. Telah digunakan 

berbagai kriteria permulaan batas luluh yang tergantung 
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pada ketelitian pengukuran regangan dan data-data yang 

akan digunakan. 

1. Batas elastik sejati berdasarkan pada pengukuran 

regangan mikro pada skala regangan 2 X 10-6 inci/inci. 

Batas elastik nilainya sangat rendah dan dikaitkan 

dengan gerakan beberapa ratus dislokasi. 

2. Batas proporsional adalah tegangan tertinggi untuk 

daerah hubungan proporsional antara tegangan-

regangan. Harga ini diperoleh dengan cara mengamati 

penyimpangan dari bagian garis lurus kurva tegangan-

regangan. 

3. Batas elastik adalah tegangan terbesar yang masih 

dapat ditahan oleh bahan tanpa terjadi regangan sisa 

permanen yang terukur pada saat beban telah 

ditiadakan. Dengan bertambahnya ketelitian 

pengukuran regangan, nilai batas elastiknya menurun 

hingga suatu batas yang sama dengan batas elastik 

sejati yang diperoleh dengan cara pengukuran regangan 

mikro. Dengan ketelitian regangan yang sering 

digunakan pada kuliah rekayasa (10-4 inci/inci), batas 

elastik lebih besar daripada batas proporsional. 

Penentuan batas elastik memerlukan prosedur 

pengujian yang diberi beban-tak diberi beban (loading-

unloading) yang membosankan. 

2.12.2  Kekuatan luluh (yield strength) 
Salah satu kekuatan yang biasanya diketahui dari 

suatu hasil pengujian tarik adalah kuat luluh (Yield 

Strength). Kekuatan luluh ( yield strength) merupakan titik 

yang menunjukan perubahan dari deformasi elastis ke 

deformasi plastis [Dieter, 1993]. Besar tegangan luluh 

dituliskan seperti pada persamaan 2.4, sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan ;    

Ys  : Besarnya tegangan luluh (kg/mm2) 

https://sersasih.files.wordpress.com/2011/07/untitled6.jpg
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Py  : Besarnya beban di titik yield (kg) 

Ao : Luas penampang awal benda uji (mm2) 

Tegangan di mana deformasi plastis atau batas luluh 

mulai teramati tergantung pada kepekaan pengukuran 

regangan. Sebagian besar bahan mengalami perubahan 

sifat dari elastik menjadi plastis yang berlangsung sedikit 

demi sedikit, dan titik di mana deformasi plastis mulai 

terjadi dan sukar ditentukan secara teliti. 

Kekuatan luluh adalah tegangan yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan sejumlah kecil deformasi plastis yang 

ditetapkan. Definisi yang sering digunakan untuk sifat ini 

adalah kekuatan luluh ditentukan oleh tegangan yang 

berkaitan dengan perpotongan antara kurva tegangan-

regangan dengan garis yang sejajar dengan elastis ofset 

kurva oleh regangan tertentu. Di Amerika 

Serikat offset biasanya ditentukan sebagai regangan 0,2 

atau 0,1 persen (e = 0,002 atau 0,001) 

 

 

 

Cara yang baik untuk mengamati kekuatan 

luluh offset adalah setelah benda uji diberi pembebanan 

hingga 0,2% kekuatan luluh offset dan kemudian pada saat 

beban ditiadakan maka benda ujinya akan bertambah 

panjang 0,1 sampai dengan 0,2%, lebih panjang daripada 

saat dalam keadaan diam. Tegangan offset di Britania Raya 

sering dinyatakan sebagai tegangan uji (proff stress), di 

mana harga ofsetnya 0,1% atau 0,5%. Kekuatan luluh yang 

diperoleh dengan metode ofset biasanya dipergunakan 

untuk perancangan dan keperluan spesifikasi, karena 

metode tersebut terhindar dari kesukaran dalam 

pengukuran batas elastik atau batas proporsional. 

2.12.3  Pengukuran Keliatan (Keuletan) 
Keuleten adalah kemampuan suatu bahan sewaktu 

menahan beban pada saat diberikan penetrasi dan akan 

kembali ke baentuk semula.Secara umum pengukuran 

https://sersasih.files.wordpress.com/2011/07/untitled7.jpg
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keuletan dilakukan untuk memenuhi kepentingan tiga buah 

hal : 

1. Untuk menunjukan elongasi di mana suatu logam dapat 

berdeformasi tanpa terjadi patah dalam suatu proses 

suatu pembentukan logam, misalnya pengerolan dan 

ekstrusi. 

2. Untuk memberi petunjuk secara umum kepada 

perancang mengenai kemampuan logam untuk 

mengalir secara pelastis sebelum patah. 

3. Sebagai petunjuk adanya perubahan permukaan 

kemurnian atau kondisi pengolahan 

 

2.12.4  Modulus Elastisitas 
Modulus Elastisitas adalah ukuran kekuatan suatu 

bahan akan keelastisitasannya. Makin besar modulus, 

makin kecil regangan elastik yang dihasilkan akibat 

pemberian tegangan. Modulus elastisitas ditentukan oleh 

gaya ikat antar atom, karena gaya-gaya ini tidak dapat 

dirubah tanpa terjadi perubahan mendasar pada sifat 

bahannya. Maka modulus elastisitas salah satu sifat-sifat 

mekanik yang tidak dapat diubah. Sifat ini hanya sedikit 

berubah oleh adanya penambahan paduan, perlakuan 

panas, atau pengerjaan dingin. 

Secara matematis persamaan modulus elastic dapat 

ditulis sebagai berikut. 

 

 

 

Dimana,  

s = tegangan 

ε = regangan 

 

2.13  Metalografi 

 Ilmu logam dibagi menjadi dua bagian khusus, yaitu 

metalurgi dan metalografi. Metalurgi adalah menguraikan 

tentang cara pemisahan logam dari ikatan unsur lain atau cara 

pengolahan logam secara teknis, sehingga diperoleh jenis 

https://sersasih.files.wordpress.com/2011/07/untitled8.jpg
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logam atau logam paduan yang memenuhi kebutuhan tertentu. 

Sedangkan metalografi adalah mempelajari tentang 

pemeriksaan logam untuk mengetahui sifat, struktur, 

temperatur dan persentase campuran dari logam tersebut.  

Metalografi meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Cutting, yaitu mengetahui prosedur proses pemotongan 

sampel dan menetukan teknik pemotongan yang tepat 

dalam pengambilan sampel metalografi sehingga 

didapat benda uji yang representatif. 

2. Mounting, yaitu menempatkan sampel pada suatu 

media, untuk memudahkan penanganan sampel yang 

berukuran kecil dan tidak beraturan tanpa merusak 

sampel. 

3. Grinding, yaitu meratakan dan menghaluskan 

permukaan sampel dengan cara menggosokkan sampel 

pada kain abrasif atau ampelas. 

4. Pemolesan (Polishing), yaitu mendapatkan permukaan 

sampel yang halus dan mengkilat seperti kaca tanpa 

menggores, sehingga diperoleh permukaan sampel 

yang halus bebas goresan dan mengkilap seperti 

cermin, menghilangkan ketidakteraturan sampel hingga 

orde 0,01 Âµm. 

5. Etsa, yaitu mengamati dan mengidentifikasi detil 

struktur logam dengan 

bantuan mikroskop optik setelah terlebih dahulu 

dilakukan proses etsa pada sampel, mengetahui 

perbedaan antara etsa kimia dengan elektro etsa serat 

aplikasinya. 

 

2.13.1  Uji Makro (Macrocospic Examination) 
Yang dimaksud dengan pemeriksaan makro adalah 

pemeriksaan bahan dengan mata kita langsung atau 

memakai kaca pembesar yaitu yang dengan pembesaran 

rendah (a low magnification). Kegunaannya untuk 
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memeriksa permukaan yang terdapat celah-celah, lubang-

lubang pada struktur logam yang sifatnya rapuh, bentuk-

bentuk patahan benda uji bekas pengujian mekanis yang 

selanjutnya dibandingkan dengan beberapa logam menurut 

bentuk dan strukturnya antara satu dengan yang lain 

menurut kebutuhannya. 

 Angka pembesaran pemeriksaan makro antara 0,5 

kali sampai 50 kali. Pemeriksaan secara makro biasanya 

untuk bahan-bahan yang memiliki struktur kristal yang 

tergolong besar dan kasar, seperti misal logam hasil coran 

atau tuangan, serta bahan-bahan yang termasuk non metal. 

 

2.14  HAZ ( Heat Affected Zone) 

Daerah yang terkena pengaruh panas atau nama lainnya 

adalah HAZ (Heat Affected Zone) merupakan logam dasar yang 

bersebelahan dengan logam yang mencair akibat proses las 

yang dimana pada saat proses las mengalami siklus termal 

pemanasan dan proses pendinginan dengan cepat. Logam induk 

tak terpengaruhi adalah bagian logam dasar dimana panas dan 

suhu pada proses pengelasan tidak menyebabkan terjadinya 

perubahan struktur dan sifat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Heat Affacted Zone (HAZ) 

 

 

Base Metal yang 

Mencair 

Fusion Line 

HAZ 
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Berikut merupakan bagian – bagian hasil pengelasan : 

(a) Logam induk (base metal), merupakan bagian logam dasar 

dimana panas dan suhu pada daerah pengelasan tidak 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan struktur 

dan sifat.  

(b) Daerah lasan/logam hasil pengelasan, merupakan bagian 

dari logam yang pada waktu proses  pengelasan mencair 

dan membeku.  

(c) Daerah pengaruh panas atau heat effected zone (HAZ), 

merupakan base metal yang bersebelahan weld metal yang 

selama proses pengelasan mengalami siklus termal 

pemanasan dan pendinginan cepat .  

(d) Daerah base metal yang ikut mencair saat proses 

pengelasan berlangsung. 

(e) Selain ketiga daerah tersebut, masih ada satu daerah 

khusus yang membatasi antara logam las dengan daerah 

pengaruh panas yang disebut batas las atau daerah fusi 

(fusion line).  
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Diagram Alir 

Berikut merupakan diagram alir penelitian dapat dilihat 

pada diagram dibawah ini: 

 

  Mulai 

 

Studi literatur 

 

Persiapan proses pengelasan 

 

Proses pengelasan 

 

A 

Pengelasan (GTAW) 

 Voltase  : 20 V 

 Tebal Material : 10 mm 

 Filler      : ER 309L  

 Diamater Filler : 2.4 mm 

 Polaritas : DC + 

 Kecepatan : 0.618 mm/s 
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Gambar 3.1 Diagram Alir 

 

 

Proses pengelasan variasi amphere 

 

Arus yang 
digunakan 

120A 

A 

Uji tarik Uji foto 

makro 

Analisa 

data hasil 

uji 

Data  

Kesimpulan  

Selesai 

 

Arus yang 
digunakan 

150A 

Arus yang 
digunakan 

180A 
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3.2 Persiapan 

Tahap persiapan ini bertujuan untuk menyiapkan material 

dan beberapa alat penunjang pada saat proses pengelasan, yaitu 

: 

3.2.1  Logam Induk 

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis logam  

induk yaitu, baja karbon dengan standar JIS 3101 SS400 

dan baja tahan karat SUS304. Berikut komposisi kimia 

untuk baja karbon SS400 dan baja tahan karat SUS304. 

 

Tabel 3.1  Komposisi Kimia SS400 

 

Tabel 3.2  Mechanical Physical properties SS400 

Gr

ade 

Yield 

Strength 

min. 

(Mpa) 

Tens

ile 

Stre

ngth 

(Mp

a) 

Elongation min. 

% 

ImpactResista

ncemin.[J] Thick

ness 

＜16 

mm 

Thick

ness 

≥16m

m 

Thick

ness 

Thick

ness 

Thick

ness 

＜
5mm 

5-

16m

m 

≥16m

m 

SS

400 
245 235 

400-

510 
21 17 21 – 

 

Tabel 3.3  Komposisi Kimia SUS304  

 

 

 

Grade Fe Si C S P 

SS400  min. 99.25 – – – – 

max. 100 0.4 0.26 0.050 0.040 

Grade C Mn Si P S Cr Mo Ni N 

304 
Min - - - - - 0.03 - 8.0  

Max 0.08  2.0 0.75 0.045 18.0 - 10.5 0,10 
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Tabel 3.4  Mechanical Physical Properties SUS304 

Grad

e 

Tensile 

Strengt

h (Mpa) 

min 

Yield 

Strengt

h 0,2% 

Proof 

(Mpa) 

min 

Elongatio

n (% in 

50mm) 

min 

Hardness 

Rockwel

l B (HR 

B) max 

Brinel

l (HB) 

max3 

304 515 205 40 92 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Material Plat SS400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Material Plat SUS304 

 

Dimensi yang digunakan berukuran 150 x 300 mm 

dengan ketebalan 10 mm untuk masing-masing sampel 

dengan batas alur las 150 mm pada setiap sampel. Untuk 

setiap sampel terdiri atsa satu potong SS400 dan satu 

potong SUS304. Dan selanjutnya akan dibevel single V-

groove dengan membuat alur kemiringan 300 pada 

masing-masing logam dasar. Setelah digabungkan 
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CARBON STEEL 

terbentuk model V-groove dengan sudut alur 600. Seperti 

pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Bentuk Sampel Tampak Atas 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Gambar 3.5 Bentuk Sampel Tampak Depan 

 

 

  

 

 

 

 

STAINLESS STEEL 
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3.2.2  Kawat Las 

Pada pengelasan dua logam induk yang berbeda 

(dissimilar metal) perlu pemilihan kawat las yang sesuai 

untuk memperoleh kualitas hasil las yang maksimal. Untuk 

pengelasan pada baja karbon SS400 dan baja tahan karat 

SUS304 menggunakan kawat las ER 309L. 

 

Tabel 3.5  Komposisi Kimia Kawat Las ER 309L 
Grade C Mn Si P S Ni Cr Cu Mo Other 

ER 

309L 

0.02 1.8 0.51 0.02 0.01 13.9 23.7 0.05 0.04 0.06 

 

Tabel 3.6  Mechanical Physical Properties ER 309L 
 Yield 

Strength 

Mpa (ksi) 

Tensile 

Strength 

Mpa (ksi) 

Elongation 

% 

Ferrite 

Number 

ER 309L 400 (58) 575 (83) 35 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Kawat Las ER 309L 

Adanya unsur Mn (mangan) pada kawat las ER 

309L berfungsi sebagai deoksidator dan mengurangi 

oksigen pada saat pengelasan sehingga porositas dapat 

dicegah. 

Unsur Si (silikon akan meningkatkan fluiditas 

sehingga sangat cocok untuk pengelasan posisi datar (flat). 

Selain itu unsur Si dapat mengurangi porositas dan 

memudahkan logam las menempati alur las sehingga 

meningkatkan kekuatan lasan.  
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3.2.3  Mesin Las TIG 

Mesin las TIG digunakan untuk melakukan proses 

pengelasn pada material plat SS400 dan plat SUS304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Mesin Las TIG 

 

3.2.4  Tang Amphere 

Tang amphere digunakan untuk mengamati arus 

listrik aktual dari mesin las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Tang Amphere 
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3.2.5  Alat Keselamatan Kerja  

Peralatan yang berguna untuk melindungi pekerja 

saat melakukan proses pengelasan, antara lain : helm las, 

sarung tangan las, wearpack, dsb). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Alat Keselamatan Kerja 

 

3.2.6  Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk mengamati lama waktu 

proses pengelasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Stopwatch 

 

3.2.7  Mesin Gerinda Tangan 

Mesin gerinda tangan digunakan untuk memotong 

benda kerja dan mebersihkan dari gram-gram bekas 

pemotongan. 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Mesin Gerinda Tangan 

 

3.3 Proses Pengelasan 

Pada penelitian ini proses pengelasan menggunakan 

metode GTAW dengan menggunakan kawat las ER 309L. 

Proses pengelasan dilakukan sebanyak 3 kali dengan variasi 

arus listrik yaitu, 120A, 150A, dan 180A. Posisi pengelasan 

menggunakan 1G. Langkah awal sebelum melakukan proses 

pengelasan adalah memasang plat penahan pada kedua logam 

induk  menggunakan tack weld dengan tujuan untuk 

mengurangi terjadinya deformasi pada saat proses pengelasan 

berlangsung maupun setelah proses pengelasan selesai. 

a) Pelaksanaan pengelasan spesimen uji dilakukan di 

workshop PT. ALGAS dengan acuan prosedur 

pengelasan yang telah ditetapkan. 

b) Plat yang akan digunakan sebagai spesimen 

pengujian akan ditandai dan dipotong sesuai 

dengan dimensi yang sesuai dengan persyaratan 

standard. 

c) Setiap spesimen pengujian akan diberikan 

penanda permanen sebagai identifikasi khusus. 
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Gambar 3.12 Proses Pemasangan Plat Penahan 

 

Berikut di bawah ini adalah tabel data parameter saat 

proses pengelasan berlangsung. 

Tabel 3.7 Parameter Pengelasan 

 

 

 

 

 

Parameter Keterangan 

Proses GTAW GTAW GTAW 

Amphere 120            150           180 

Voltage 20            20           20 

Jumlah Layer 5            5           5 

Travel speed (mm/s) 1.19           1.41           1.58 

Heat input (J/mm) 1008.40            1063.83           1139.24 

Polaritas AC/DC DC(+)             DC(+)            DC(+) 

Diameter Filler (mm) 2.4           2.4           2.4 

Welding & shielding 

Gas 

Argon 

(Ar) 

Argon 

(Ar) 

Argon 

(Ar) 

Jenis sambungan las V tunggal V tunggal V tunggal 
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Gambar 3.13  Urutan Layer Pengelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Proses Pengelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15  Hasil Pengelasan 

4 

1 
2 
3 

4 

5 
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3.4 Pengujian Karakterisasi Sampel Pengelasan 

3.4.1  Pengujian Tarik 

Uji tarik dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik 

dari hasil lasan. Kekuatan tarik juga dapat 

mempresentasikan keuletan dari hasil lasan dan 

ketangguhan dari hasil lasan. Untuk standar spesimen 

pengujian tarik menggunakan standard ASME Sec IX 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16  Standard Benda Uji Tarik ASME Sec IX 

 

Berikut langkah-langkah pengujian tarik : 

1. Menandai bahan kerja las GTAW dalam hal 

ini untuk mengetahui dimensi yang akan di 

inputkan ke mesin 

2. Menentukan beban yang digunakan yaitu 

10000 N, kemudian menentukan panjang 

total dan lebar benda 

3. Nyalakan saklar power utama sehingga lampu 

indicator menyala 

4. Pastikan handle load kontrol pada posisi stop 

5. Letakkan alat bantu pada permukaan alat uji 

dan pelat penahan 

6. Pastikan pencekam pada lower crosshead dan 

naikkan lower crosshead dengan menekan 

tombol up crosshead sehingga dapat 

mencekam benda uji tarik dengan baik 

7. Atur kecepatan pembebanan 
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8. Jarum indikator beban akan bergerak terus 

hingga mencapai titik max load dari benda uji 

yang diuji kemudian mengalami penurunan 

dan putusnya benda kerja 

9. Cacat pembebanan dan pertambahan panjang 

10. Kemudian lepaskan benda uji dari tempat 

pencekam  

3.4.2  Pengamatan Metalografi 

Pengamatan metalografi dilakukan untuk melihat 

permukaan hasil lasan secara mikro dan makro. Dalam 

penelitian ini pengamatan secara makro. Pengambilan 

struktur makro dilakukan pada daerah logam las ( weld 

metal), batas las, HAZ, dan logam induk. 

Sebelum dilakukan pengamatan struktur makro, 

benda uji terlebih dahulu dilakukan persiapan dengan 

tahapan sebagai berikut : 

a) Pemotongan sampel dengan menggunakan 

gerinda potong dan halus. 

b) Pengamplasan dengan menggunakan 

amplas mulai dari ukuran #240 #400 #600 

#1000 sampai permukaan rata dan orientasi 

goresan searah. 

c) Poles dengan menggunakan kain dan 

autosol 

d) Etsa dengan menggunakan larutan Nital 2-

3% untuk sisi SS400 dan Elektro Etsa untuk 

sisi SUS304 serta weld metalnya. 

e) Kemudian pengamatan menggunakan 

kamera dengan perbesaran 3x untuk foto 

makro.  
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Gambar 3.17 Lokasi Pengambilan Foto Makro 

 

 

Base Metal yang 

Mencair 

HAZ 



51 
 

BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh 

perbedaan variabel variasi arus : yaitu 120A, 150A, dan 180A 

pada hasil proses pengelasan disimilar metal antara baja karbon 

rendah SS400 dan baja tahan karat SUS304 dengan metode 

pengelasan GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) menggunakan 

kawat las ER 309L melalui 2 pengujian, yaitu pengujian tarik 

dan makro etsa. 

4.1 Parameter Pengelasan 

Berikut di bawah ini adalah data aktual saat proses 

pengelasan . 

Tabel 4.1 Data Primer Pengelasan 
Panjang Pengelasan Plat 300 mm 

Arus yang 

Digunakan 

Layer Waktu per Layer Kecepatan 

Pengelasan 

(mm/s) 

120A 1 4’00” 1,25 

2 14’09” 0,35 

3 11’46” 0,43 

4 7’03” 0,71 

5 1’33” 3,23 

Total 38’31” 5,97 

Rata-Rata 1,19 

150A 1 4’26” 1,13 

2 12’16” 0,41 

3 7’41” 0,65 

4 4’12” 1,19 

5 1’22” 3,66 

Total 29’17” 7,04 

Rata-Rata 1,41 

180A 1 3’10” 1,58 

2 6’01” 0,83 

3 6’15” 0,80 

4 5’25” 0,92 

5 1’20” 3,75 

Total 22’11” 7,88 

Rata-Rata 1,58 
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Setelah mendapatkan data hasil rata-rata kecepatan 

pengelasan pada tiap variasi amphere, maka akan didapatkan 

nilai heat input untuk tiap variasi amphere dengan dihitung  

menggunakan rumus heat input. Sehingga didapatkan hasil 

perhitungan seperti tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Heat Input 

Sample Heat Input 

(J/mm) 

120A 1008.40 

150A 1063.83 

180A 1139.24 

 

Tabel 4.3 Logam Induk dan Filler  

 Keterangan 

Material Spesification SS400 (Mild Steel) & 

SUS304 (Stainless Steel) 

Dimensi Material 300 mm x 150 mm x 10 mm 

Filler Classification ER 309L 

Filler Metal Diameter 2.4 mm 

Posisi Pengelasan 1G 

 

4.2 Data Pengujian Kekuatan Tarik Hasil Sambungan 

Las. 

Sebelum pengujian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 

pengukuran dimensi sampel agar sesuai standar yang 

digunakan. Spesimen yang diuji tarik harus putus dibawah 

beban yang diberikan, untuk itu perlu dihitung dulu beban 

maksimum yang dibutuhkan. Kemudian luas permukaan 

spesimen dicari dari hasil perkalian antara lebar dan 

ketebalannya. Kekuatan tarik diperoleh dengan membagi beban 

maksimum yang dicapai dengan luas permukaan spesimen yang 

diuji. 
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Gambar 4.1  Hasil Uji Tarik Spesimen 120A 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2  Hasil Uji Tarik Spesimen 150A 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3  Hasil Uji Tarik Spesimen 180A 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian Tarik 
Sam

ple 

N

o 

Wid

th 

(m

m) 

Thi

ckn

ess 

(m

m) 

Ao 

(mm
2) 

Yield 

Point 

(kgf) 

Yield 

Stren

gth 

(kgf/

mm2) 

Max 

Load 

(kgf) 

UTS 

(kgf/m

m2) 

Breaki

ng 

120A A 19.1 10 191.

00 

6131.10 11.29 8200.25 42.93 Base 

Metal 

SUS30

4 

B 19.7

5 

10 197.

50 

5817.62 29.46 9712.13 49.18 Base 

Metal 

SUS30

4 

150A A 19.6 10 196.

00 

5933.67 30.27 9845.22 50.23 Base 

Metal 

SS400 

B 19.4 10 194.

00 

5972.63 30.79 9646.22 49.72 Base 

Metal 

SS400 

180A A 18.6

5 

10 186.

50 

6844.89 18.46 6844.91 36.70 HAZ 

SS400 

B 18.9 10 189.

00 

6874.33 18.28 6873.27 36.37 HAZ 

SS400 

 

 

 
Gambar 4.4  Grafik Perbandingan Ultimate Tensile Strength      

dari Spesimen 120A, 150A, dan 180A. 
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Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kekuatan tarik paling tinggi diperoleh spesimen 150A, 

kemudian diikuti oleh spesimen 120A dan yang paling rendah 

adalah 180A. 

 

4.3  Data Pengujian Struktur Makro. 

 Pengujian makro etsa ini bertujuan untuk mencari daerah 

HAZ dengan cara mencelupkan benda kerja pada larutan-

larutan tertentu dan dalam aktu 3-4 menit. 

 4.3.1  Uji Makro pada Base Metal SS400. 

Pada uji makro untuk base metal SS400 digunakan 

larutan nital 2% dengan perbesaran objek 3x, jarak kamera 

dengan benda kerja 300 mm. 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5  Spesimen Uji Makro SS400 120A. 

 

 

 

 

 

 

WELD METAL HAZ BASE METAL 
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Gambar 4.6  Spesimen Uji Makro SS400 150A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7  Spesimen Uji Makro SS400 180A. 

 

4.3.2  Uji Makro pada Base Metal SUS304 

Pada uji makro untuk base metal SUS304 digunakan 

larutan asam oksalat dengan metode elektro etsa pada 

tegangan 9V, untuk perbesaran objek 3x dengan jarak 

kamera dari benda kerja 300 mm.  

 

 

 

HAZ 
WELD METAL BASE METAL 

HAZ WELD METAL BASE METAL 
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Gambar 4.8  Spesimen Uji Makro SUS304 120A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9  Spesimen Uji Makro SUS304 150A. 

 

 

 

 

 

WELD METAL HAZ BASE METAL 

WELD METAL HAZ BASE METAL 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10  Spesimen Uji Makro SUS304 180A. 

 

4.3.3  Data Hasil Pengukuran Lebar HAZ dari Uji 

Makro  

Setelah dilakukan uji makro etsa, maka akan 

terlihat batas-batas antara weld metal, HAZ, dan base 

metal. Dari batas tersebut kemudian diukur untuk lebar 

HAZnya. Berikut di bawah ini adalah tabel data hasil 

pengukuran lebar HAZ. 

Tabel 4.5  Hasil Pengukuran Lebar HAZ pada Sample SS400 

dan SUS304 

Lebar HAZ 

SS400 

Amphere Lebar HAZ 

SUS304 

3 mm 120A 2 mm 

5 mm 3 mm 

5 mm 3 mm 

3 mm 150A 2 mm 

5 mm 3 mm 

3 mm 3 mm 

3 mm 180A 2 mm 

4 mm 2 mm 

3 mm 2 mm 

 

BASE METAL HAZ WELD METAL 
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Gambar 4.11  Diagram Lebar HAZ pada Sample SS400 

 

 
Gambar 4.12  Diagram Lebar HAZ pada Sample SUS304 

 

4.4  Analisa Hasil Pengujian 

4.4.1  Analisa Hasil Pengujian Tarik 

Kekuatan tarik merupakan salah satu sifat bahan 

yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik 
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bahan sewaktu mengalami pembebanan. Semakin besar 

kekuatan tariknya, bahan tersebut juga semakin kuat. 

Dari data uji tarik yang dilakukan pada 6 sampel, 

didapatkan nilai kekuatan tarik dari tiap-tiap sampel relatif 

tidak jauh berbeda, serta memiliki ketinggian kurva rata-

rata yang hampir sama. Pada semua sampel uji tarik juga 

ditemukan letak putus sampel nya pada bagian logam 

induk (base metal) dan daerah HAZ. Hal ini menunjukkan 

sambungan pada semua sampel uji tarik memiliki kekuatan 

yang yang lebih tinggi dibandingkan logam induk. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas sambungan las 

tersebut amat baik, serta penggunaan filler ER 309L pada 

pengelasan carbon steel SS400 dengan stainless steel 

SUS304 juga amat tepat dari sisi sifat mekanisnya. 

Kemudian juga didapat hasil patah base metal 

SUS304 pada benda uji dengan amphere 120A, hal ini 

dikarenakan pada saat proses pengelasan, baja karbon 

seolah-olah mendapat perlakuan panas normalising, 

sehingga kekuatan tariknya meningkat melebihi kekuatan 

tarik stainless steel. Dilihat dari tabel 4.4 hasil pengujian 

tarik, terdapat patah di daerah HAZ pada amphere 180A 

dan patah di base metal pada ampere 150A, hal ini 

dikarenakan semakin tinggi heat input, maka laju 

pendinginan semakin cepat, sehingga sifat mekanik bahan 

pada daerah HAZ baja karbon SS400 menjadi lebih getas 

dan lebih mudah patah.  

 

4.4.2  Analisa Hasil Pengujian Makro Etsa 

Pada hasil pengujian makro etsa pada material 

SS400 dan SUS304 didapat hasil pengukuran lebar HAZ 

yang berbeda. Dari hasil foto makro pada sisi stainless 

steel lebar HAZ lebih kecil dibandingkan pada sisi baja 

karbon, dikarenakan pada stainless steel khususnya tipe 

austenite merupakan konduktor panas yang buruk. Dari 

tiap sample dengan 3 variasi arus juga didapat hasil lebar 

HAZ yang berbeda-beda. 
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Berdasarkan hasil pengukuran lebar HAZ, pada 

sample 180A memiliki lebar HAZ yang paling kecil, 

kemudian diikuti oleh sample 150A, dan yang paling lebar 

adalah sample 120A. Hal ini dikarenakan sample 180A 

menerima heat input paling tinggi, dengan demikian 

kecepatan pengelasannya lebih cepat. Hal tersebut 

mempengaruhi lebar HAZ yang semakin sempit pada 

amphere yang semakin tinggi. Kemudian apabila dilihat 

dari keseluruhan hasil, terdapat perbedaan lebar HAZ 

antara benda kerja baja karbon SS400 dengan stainless 

steel SUS304 karena baja karbon memiliki thermal 

conductivity yang lebih tinggi dari pada stainless steel.  
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan percobaan pengelasan GTAW 

dissimilar metal baja karbon SS400 dan stainless steel SUS304 

dengan variasi arus yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1) Pada proses pengelasan dissimilar metal antara carbon 

steel SS400 dengan stainless steel SUS304 dengan 

menggunakan metode pengelasan GTAW dan filler ER 

309L, dihasilkan kualitas sambungan las yang cukup baik 

diitinjau dari uji tarik. Dengan penggunaan 3 variasi arus, 

ternyata dihasilkan kekuatan tarik yang berbeda dari tiap 

variasi arus tersebut.  Dari hasil pengujian tarik tersebut 

didapatkan hasil bahwa arus listrik yang memiliki 

kekuatan tarik paling tinggi untuk pengelasan GTAW 

dissimilar metal SS400 dan SUS304 dengan filler 

ER309L 2.4 mm adalah pada arus 150A, yaitu : 50,23 

kgf/mm2 pada sample 1 dan 49,72 kgf/mm2 pada sample 

2. Untuk kasus patah pada SUS304 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada saat proses pengelasan baja 

karbon SS400 bisa saja seolah-olah mendapat perlakuan 

panas normalising yang dapat berpengaruh pada 

meningkatnya kekuatan tarik dari baja karbon SS400 

seperti pada benda kerja 120A. Kemudian untuk kasus 

patah pada daerah HAZ SS400, hal ini dikarenakan heat 

input dapat mempengaruhi sifat mekanik pada daerah 

HAZ, semakin tinggi heat input, laju pendinginan akan 

semakin cepat, sehingga sifat mekanik pada daerah HAZ 

akan lebih getas dan mudah patah. 

2) Dari hasil pengukuran lebar HAZ dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi arus listrik maka, kecepatan 

pengelasan bertambah sehingga lebar HAZ semakin 

mengecil karena penyebaran panas mengecil. Dari hasil 

pengamatan uji makroetsa juga didapatkan perbedaan 

lebar HAZ pada spesimen SS400 dan SUS304. Pada 
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benda kerja SUS304 lebar HAZ lebih tipis dari pada 

benda kerja SS400. Hal ini disebabkan karena thermal 

conductivity baja karbon lebih tinggi daripada stainless 

steel. 

  

5.2  Saran 

Pada penelitian ini terdapat beberapa kendala yang harus 

diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Kendala yang pertama 

adalah masih kurangnya referensi tentang pengelasan dissimilar 

metal, sehingga untuk peneliti selanjutnya harus 

memperbanyak referensi tentang pengelasan dissimilar metal 

agar lebih siap saat menghadapi kendala-kendala lain pada 

proses pengelasan dan pengujian benda kerja. Kendala yang 

kedua adalah pada penelitian ini seharusnya menggunakan 

kecepatan pengelasan yang sama pada 3 variasi pengelasan 

tersebut agar perbedaan heat input yang dihasilkan bisa 

meningkat dengan range yang cukup jauh. Kendala yang ketiga 

adalah welder harus berpengalaman agar hasil pengelasan yang 

didapat sesuai dengan yang diinginkan. 
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Lampiran 
 

Lampiran 1 Spesifikasi Plate Mild Steel SS400 

Baja Tahan Karat 

SS400 
Keterangan 

Specifications ASTM / ASME 

Standard AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS 

Thickness 6MM to 300MM, 

Specialize Shim Sheet, Perforated Sheet, 

B. Q. Profile. 

Length 3000mm to 15000mm 

Form Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, 

Shim Sheet, Perforated Sheet, 

Chequered Plate, Strip, Flats, 

Blank (Circle), Ring (Flange) 

Finish Hot rolled plate (HR), Cold 

rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA 

NO(8), SATIN (Met with 

Plastic Coated) 

Hardness Soft, Hard, Half Hard, Quarter 

Hard, Spring Hard etc. 

Grade MS SS400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mechanical Physical Properties 

Gr

ade 

Yield 

Strength 

min. 

(Mpa) 

Tens

ile 

Stre

ngth 

(Mp

a) 

Elongation min. 

% 

ImpactResista

ncemin.[J] Thick

ness 

＜16 

mm 

Thick

ness 

≥16m

m 

Thick

ness 

Thick

ness 

Thick

ness 

＜
5mm 

5-

16m

m 

≥16m

m 

SS4

00 
245 235 

400-

510 
21 17 21 – 

 

Chemical Composition  

Grade Fe Si C S P 

SS400  
min. 99.25 – – – – 

max. 100 0.4 0.26 0.050 0.040 

 

Plate Equivalent Grades 

STANDARD WERKSTOFF NR. UNS 

MS SS400 St37-2 SS400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 Spesifikasi Plate Stainless Steel SUS304 

Stainless Steel SUS 

304 
Keterangan 

Specifications ASTM A240 Grade 304 

Standard AISI, JIS, ASTM, DIN 

Thickness 0.40MM to 6MM, 

Cutting Method Plasma Cut, Laser Cut, Waterjet 

Cut, Saw Cut 

Length 1000mm to 6000mm 

Form Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, 

Shim Sheet, Perforated Sheet, 

Chequered Plate, Strip, Flats, 

Blank (Circle), Ring (Flange) 

Finish - Cold Rolles (2D, 2B, 2R)  

- Heat Treated (2D,2B) 

- Satin Polish (1K/2K) 

Hardness Soft, Hard, Half Hard, Quarter 

Hard, Spring Hard etc. 

Grade ASTM A240 Grade 304 

 

Mechanical Physical properties 

Grade 

Tensile 

Strength 

(Mpa) 

min 

Yield 

Strength 

0,2% 

Proof 

(Mpa) 

min 

Elongation 

(% in 

50mm) 

min 

Hardness 

Rockwell 

B (HR B) 

max 

Brinell 

(HB) 

max3 

304 515 205 40 92 201 

 

 

 

 

 



 

 

Chemical Composition  

Grade C 
M

n 
Si P S Cr 

M

o 
Ni N 

304 

M

in 
- - - - - 18,0 - 8,0  

M

ax 
0,08  2,0 0,75 0,045 0,030 - 

10,

5 
0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3  Spesifikasi Filler ER 309L 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4  Hasil Pengujian Tarik Sample 1 120A 

 



 

 

Lampiran 5  Hasil Pengujian Tarik Sample 2 120A 

 



 

 

Lampiran 6  Hasil Pengujian Tarik Sample 1 150A 

 



 

 

Lampiran 7  Hasil Pengujian Tarik Sample 2 150A 

 
 



 

 

Lampiran 8 Hasil Pengujian Tarik Sample 1 180A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Lampiran 9  Hasil Pengujian Tarik Sample 2 180A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10 Perhitungan Heat Input 

Untuk arus 120 Amphere dengan panjang pengelasan 300 mm 

 Kecepatan pengelasan pada layer pertama (mm/s) 

Waktu : 4 menit 00 detik 

(4 x 60 detik) + 00 detik = 240 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

240 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

= 1.25 mm/s 

 

 Kecepatan pengelasan pada layer kedua (mm/s) 

Waktu : 14 menit 09 detik 

(14 x 60 detik) + 09 detik = 849 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

849 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 0.35 mm/s 

 

 Kecepatan pengelasan pada layer ketiga (mm/s) 

Waktu : 11 menit 46 detik 

(11 x 60 detik) + 46 detik = 706 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

706 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

= 0.43 mm/s 

 Kecepatan pengelasan pada layer keempat (mm/s) 

Waktu : 7 menit 03 detik 



 

 

(7 x 60 detik) + 03 detik = 423 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

423 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 0.71 mm/s 

 Kecepatan pengelasan pada layer kelima (mm/s) 

Waktu : 1 menit 33 detik 

(1 x 60 detik) + 33 detik = 93 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

93 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 3.23 mm/s 

 

 Maka didapat rata – rata kecepatan pengelasan 

 
1.25 + 0.35 + 0.43 + 0.71 + 3.23

5
 

= 1.19 mm / s 

 

 Maka didapatkan heat input sebesar  

Volt  (V)   : 20 v 

Arus  (I)  : 120 A 

       : 0.5 

Travel speed (s)  : 1.19 mm/s 

 HI = 
𝑉 𝑥 𝐼 𝑥

𝑠
 

 

      =
20 𝑥 120 𝑥 0.5

1.19
 

 

     = 1008.40 J/mm 



 

 

 

Untuk arus 150 Amphere dengan panjang pengelasan 300 mm 

 Kecepatan pengelasan pada layer pertama (mm/s) 

Waktu : 4 menit 26 detik 

(4 x 60 detik) + 26 detik = 266 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

266 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

= 1.13 mm/s 

 

 Kecepatan pengelasan pada layer kedua (mm/s) 

Waktu : 12 menit 16 detik 

(12 x 60 detik) + 16 detik = 736 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

736 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 0.41 mm/s 

 

 Kecepatan pengelasan pada layer ketiga (mm/s) 

Waktu : 7 menit 41 detik 

(7 x 60 detik) + 41 detik = 461 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

461 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

= 0.65 mm/s 

 Kecepatan pengelasan pada layer keempat (mm/s) 

Waktu : 4 menit 12 detik 



 

 

(4 x 60 detik) + 12 detik = 252 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

252 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 1.19 mm/s 

 Kecepatan pengelasan pada layer kelima (mm/s) 

Waktu : 1 menit 22 detik 

(1 x 60 detik) + 22 detik = 82 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

82 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 3.66 mm/s 

 

 Maka didapat rata – rata kecepatan pengelasan 

 
1.13 + 0.41 + 0.65 + 1.19 + 3.66

5
 

= 1.41 mm / s 

 Maka didapatkan heat input sebesar  

Volt  (V)   : 20 v 

Arus  (I)  : 150 A 

       : 0.5 

Travel speed (s)  : 1.41 mm/s 

 HI = 
𝑉 𝑥 𝐼 𝑥

𝑠
 

 

      =
20 𝑥 150 𝑥 0.5

1.41
 

 

     = 1063.83 J/mm 

 



 

 

Untuk arus 180 Amphere dengan panjang pengelasan 300 mm 

 Kecepatan pengelasan pada layer pertama (mm/s) 

Waktu : 3 menit 10 detik 

(3 x 60 detik) + 10 detik = 190 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

190 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

= 1.58 mm/s 

 

 Kecepatan pengelasan pada layer kedua (mm/s) 

Waktu : 6 menit 01 detik 

(6 x 60 detik) + 01 detik = 361 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

361 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 0.83 mm/s 

 

 Kecepatan pengelasan pada layer ketiga (mm/s) 

Waktu : 6 menit 15 detik 

(6 x 60 detik) + 15 detik = 375 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

375 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

= 0.80 mm/s 

 Kecepatan pengelasan pada layer keempat (mm/s) 

Waktu : 5 menit 25 detik 

(5 x 60 detik) + 25 detik = 325 detik 



 

 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

325 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 0.92 mm/s 

 Kecepatan pengelasan pada layer kelima (mm/s) 

Waktu : 1 menit 20 detik 

(1 x 60 detik) + 20 detik = 80 detik 

Kecepatan pengelasan : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
 

 
300 𝑚𝑚

80 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

 = 3.75 mm/s 

 

 Maka didapat rata – rata kecepatan pengelasan 

 
1.58 + 0.83 + 0.80 + 0.92 + 3.75

5
 

= 1.58 mm / s 

 

 Maka didapatkan heat input sebesar  

Volt  (V)   : 20 v 

Arus  (I)  : 180 A 

       : 0.5 

Travel speed (s)  : 1.58 mm/s 

 HI = 
𝑉 𝑥 𝐼 𝑥

𝑠
 

 

      =
20 𝑥 180 𝑥 0.5

1.58
 

 

     = 1139.24 J/mm 
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