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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengelasan adalah salah satu proses penggabungan logam 

dimana logam menjadi satu akibat panas las, dengan atau tanpa 

pengaruh tekanan, dan dengan atau tanpa logam pengisi. Pada 

pengelasan terjadi banyak perbahan sifat fisik dan mekanik, terutama 

pengelasan pada aluminium. Dari beberapa paduan aluminium, 

paduan Al-Mg adalah paduan aluminium yang banyak dipakai untuk 

konstruksi laut. Karena paduan ini mempunyai sifat lebih tahan korosi 

dari air laut dibandingkan dengan paduan aluminium yang lainnya.      

(Budiarsa.I.N, 2008) 

Diantara las yang dapat digunakan untuk pengelasan aluminium 

adalah las TIG. Las TIG merupakan las busur dengan elektroda tak 

terumpan, dan menggunakan gas milia. Gas mulia tersebut sebagai 

gas pelindung elektroda wolfram, kawat pengisi dan logam induk dari 

pengaruh atmosfir. (Wiryosumarto, 1996) 

Besar kecilnya arus listrik pengelasan adalah contoh dari 

parameter pengelasan yang dapat mempengaruhi hasil pengelasan 

las TIG pada aluminium. Makin tinggi arus listrik pengelasan yang 
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digunakan dalam pengelasan, makin tinggi pula penembusan 

(penetrasi) serta kecepatan pencairan. Arus listrik yang besar juga 

memperkecil percikan butiran, dan meningkatkan penguatan manik. 

Tetapi dengan tingginya arus listrik maka akan memperbesar daerah 

HAZ. (Wiryosumarto, 1996). 

 Dengan terjadinya proses pengelasan akan terjadi perubahan 

sifat-sifat fisik dan mekanik, terutama pada struktur mikro material, 

kekuatan tarik dan ketangguhan dari proses pengelasan yang dialami 

material. (Wiryosumarto, 1996). Hal ini mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh arus pada pengelasan 

aluminium dengan mesin TIG terhadap sifat fisik dan mekanik. 
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1.2. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain :  

1. Mengetahui kandungan unsur kimia pada logam aluminium yang 

dilas berdasarkan standar ASTM E 1257–93. 

2. Mengetahui bentuk struktur mikro daerah Haz, daerah lasan dan 

logam induk berdasarkan ASTM E 3 – 01 

3. Mengetahui kekuatan tarik hasil lasan dan raw material berdasarkan 

standar AWS dan ASTM E8M. 

4. Mengetahui besarnya energi serap dan harga impact pada lasan dan 

raw material berdasarkan standar AWS dan ASTM E23. 

1.3. Manfaat Penelitian 

 Beberapa manfaat yang bisa diambil diantaranya sebagai berikut: 

1. Bidang Akademik 

Penelitian ini dapat mengetahui unsur-unsur yang terkandung secara 

fisis dan mekanis dari Aluminium setelah mengalami   pengelasan 

2. Bidang Industri 

Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan oleh industry pengelasan 

sebagai referensi agar dapat menghasilkan pengelasan aluminium 

yang lebih berkualitas. 
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1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengelasan mesin TIG sehingga 

mendapatkan hasil pengelasan yang baik?  

2. Bagaimana cara pengelasan, jenis sambungan, elektroda, logam 

pengisi dan kampuh  yang digunakan akan menentukan hasil dari 

pengelasan? 

3. Bagaimana pengaruh arus pengelasan terhadap stuktur mikro, 

kekuatan tarik dan harga impak aluminium yang dilas? 

4. Bagaimana untuk mengetahui hasil pengelasan yamg baik dan 

maksimal sehingga dapat untuk diterapkan dalam penggunaan? 

 

1.5. Pembatasan Masalah 

Mengingat sangat kompleknya penelitian dalam pengelasan, 

maka penulis membatasi permasalahan agar pembahasannya dapat 

lebih terfokus. Adapun batasan-batasan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Material logam yang digunakan adalah pelat aluminium paduan 

jenis treatable Al-Mg-Si.  

2. Besar arus yang digunakan adalah 80 Ampere dan 120 Ampere 

pada tegangan 23 Volt.  

3. Proses pengelasan yang digunakan adalah mesin las TIG 

menggunakan gas argon berdasarkan standar AWS A5.1. 
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4. Menggunakan  kampuh V tunggal 

5. Menggunakan elektroda berdiameter 2,4 mm 

6. Menggunakan logam pengisi berdiameter 2 mm 

7. Filler sesuai logam induknya 

8. Laju pengelasan rata-rata 10 cm/menit 

9. Pengujian yang dilakukan:  

a. Pengujian komposisi kimia berdasarkan standar ASTM E 1257 

– 93.  

b. Pengujian struktur mikro berdasarkan standar ASTM E 3 – 01.  

c. Pengujian tarik berdasarkan standart AWS A5.1 dan ASTM E 8 

M. 

d. Pengujian impak, berdasarkan standart AWS A5.1 dan ASTM E 

23 – 02. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
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 Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan 

pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil riset yang 

didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian ini. 

Dasar teori ini dijadikan sebagai penuntun untuk memecahkan 

masalah yang berbentuk uraian kualitatif atau model matematis.  

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, penyiapan benda 

uji, pembuatan benda uji, serta pengujian mekanis komposit. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan pengujian 

komposisi kimia, tarik, impak dan pengamatan foto mikro, serta 

analisis perhitungan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




