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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis komposisi kimia 
plat logam yang digunakan dalam pengelasan titik (Spot welding) dan juga 
untuk mengetahui sejauh mana pengaruh parameter-parameter proses 
pengelasan titik (arus dan waktu) terhadap kualitas hasil pengelasan.  

Material yang digunakan berupa plat aluminium dengan ketebalan 
1mm. Pengelasan dilakukan dengan menggunakan mesin spot welding 
krisbow tipe DN-16-1, dengan varisi arus pengelasan 3608 A, 4441 A dan 
5021 A, dan variasi waktu pengelasan 2,5 dt, 3,5 dt dan 4,5 dt. Pengujian 
yang dilakukan adalah pengujian komposisi  kimia dan pengujian struktur 
mikro. Pengujian komposisi kimia menggunakan alat spectrometer 
berdasarkan standar (ASTM E1251), pengujian struktur mikro 
menggunakan alat Olympus metallurgical microscope untuk mengamati 
struktur mikro dan Olympus photomicrographic system untuk mengambil 
gambar struktur mikro berdasarkan standar (ASTM E3 dan E7). 

Hasil penelitian menunjukkan untuk pengujian komposisi kimia 
didapat bahwa logam yang digunakan dalam penelitian adalah aluminium 
murni (Al=99,55%) sedangkan dari hasil pengujian struktur mikro 
menunjukkan bahwa untuk pengelasan di lingkungan udara diameter 
nugget yang dihasilkan untuk arus 3608 A dan waktu 2,5 dt = 1,4 mm,  
arus  4441 A dan waktu 3,5 dt = 2 mm, arus 5021 A dan waktu 4,5 dt = 2,6 
mm sedangkan pengelasan di lingkungan gas argon diameter Nugget 
yang dihasilkan untuk arus 3608 A dan waktu 2,5 dt = 1,6 mm,  arus  4441 
A dan waktu 3,5 dt = 2,1 mm, arus 5021 A dan waktu 4,5 dt = 2,7 mm 
sehingga dari data diatas menunjukkan bahwa semakin besar arus dan 
waktu pengelasan yang digunakan maka diameter nugget yang dihasilkan 
semakin besar dan porositas yang ditimbulkan semakin kecil.  

Kata kunci : Spot welding, uji komposisi kimia, uji strutur mikro. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi di bidang manufaktur saat ini sangat 

pesat. Salah satu dari proses yang penting di dalamnya adalah 

penyambungan (joining), diantaranya adalah proses pengelasan Las titik 

tahanan listrik (resistance spot welding) yang lebih dikenal sebagai las 

titik (spot welding). Dalam penggunaannya, las titik memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain bentuk sambungan rapi, prosesnya lebih cepat, 

sambungan lebih rapat dan pengoperasiannya relatif mudah serta tidak 

memerlukan logam pengisi (filler). (Diyatmoko, H., 2004) 

 Spot welding merupakan cara pengelasan resistansi listrik dimana 

dua atau lebih lembaran logam dijepit di antara elektroda logam. Siklus 

pengelas dimulai ketika elektroda bersinggungan dengan logam dibawah 

pengaruh tekanan sebelum arus dialirkan. Waktu yang singkat ini disebut 

waktu tekan. Kemudian arus bertegangan rendah dialirkan di antara 

elektroda sehingga logam yang bersinggungan menjadi panas dan suhu 

naik hingga mencapai suhu pengelasan. Ketika suhu pengelasan itu 

tercapai, maka tekanan antara elektroda memaksa logam  untuk menjadi 

satu dan terbentuklah sambungan las. Mutu dan karakteristik dari hasil 

pengelasan titik (spot welding) dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

waktu pengelasan, besarnya arus pengelasan dan tekanan yang diberikan 

pada saat pengelasan. selain itu ada juga gas Argon yang berfungsi 

sebagai gas pelindung selama proses pengelasan sehingga logam yang 

dilas tidak mudah teroksidasi oleh udara sekitar. (Amsted, B.H., 1995) 

 Oleh karena itu penelitian diarahkan untuk miengetahui sejauh 

mana pengaruh parameter-parameter pengelasan titik (spot welding) 

terhadap sifat fisis logam aluminium dengan melakukan pengujian 

komposisi kimia dan pengujian  struktur mikro pada variasi arus 

pengelasan titik (3608 Ampere, 4441 Ampere dan 5021 Ampere) dan 

variasi waktu pengelasan titik (2,5 detik, 3,5 detik dan 4,5 detik). 
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Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sifat fisis komposisi kimia logam yang digunakan 

dalam pengelasan titik sesuai standart ASTM E1251. 

2. Untuk mengetahui parameter (arus dan waktu) pengelasan titik 

terhadap struktur mikro yang ada pada sambungan las yaitu pada 

daerah manik las (Nugget) sesuai standart ASTM E3 dan E7.  

3. Membandingkan kualiatas hasil pengelasan titik (spot welding) yang 

pengelasannya dilakukan di lingkungan udara dan di lingkungan gas 

argon. 

Tinjauan Pustaka 

Kahraman, N (2005), dalam penelitiannya tentang pengaruh 

parameter las titik pada Titanium. Tebal Titanium 1,5 mm dengan 

parameter pengelasan: untuk arus konstan yaitu 10.000 A, gaya elektroda 

2000 N, 4000 N, 6000 N dan waktu pengelasan 5 siklus, 15 siklus, 25 

siklus serta suasana pengelasan pada udara terbuka dan menggunakan 

gas argon. Pengujian mekanik yang dilakukan meliputi pengujian tarik dan 

pengujian kekerasan dengan metode Vickers. Dari hasil uji tarik 

didapatkan bahwa hasil dari kekuatan tarik - geser dengan menggunakan 

gas argon lebih tinggi daripada di udara terbuka. Hasil dari pengujian 

kekerasan memperlihatkan bahwa daerah nugget (manik las) adalah 

daerah yang paling keras diikuti dengan daerah HAZ dan logam induk. 

Shamsul J.B. dan Hisyam, M.M. (2007), meneliti tentang hubungan 

diameter nugget dan arus listrik pada pengelasan titik baja stainliss steel 

tipe 304, dan juga pengaruh besar arus listrik pada distribusi kekerasan 

mikro. Pada penggunaan arus listrik berbeda menunjukkan bahwa 

semakin besar arus listrik yang digunakan maka diameter nugget juga 

semakin besar, dimana untuk arus listrik 2,5 kA diameter nugget sebesar 

3 mm, 3,75 kA sebesar 3 mm, 5 kA dan 6,25 kA sebesar 6 mm. Namun 

besar arus pada pengelasan tidak berpengaruh banyak terhadap distribusi  

kekerasan pada daerah pengelasan. 
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LANDASAN TEORI 

Las Titik (Spot Welding) 

Spot welding merupakan cara pengelasan resistansi listrik dimana 

dua atau lebih lembaran logam dijepit di antara elektroda logam. Siklus 

pengelasan dimulai ketika elektroda bersinggungan dengan logam 

dibawah pengaruh tekanan sebelum arus dialirkan. Waktu yang singkat 

ini disebut waktu tekan. Kemudian arus bertegangan rendah dialirkan di 

antara elektroda sehingga logam yang bersinggungan menjadi panas 

dan suhu naik hingga mencapai suhu pengelasan. Ketika suhu 

pengelasan tersebut  tercapai, maka tekanan antara elektroda memaksa 

logam menjadi satu dan terbentuklah sambungan las (nugget). Dalam 

pengelasan titik (spot welding) terdapat beberapa faktor utama yang 

dapat mempengaruhi jumlah masukan panas (Heat input) untuk 

mencairkan logam las (Nugget). Faktor - faktor tersebut dapat ditinjau 

dari rumus sebagai berikut : (Wiryosumarto, H dan Okumura, T.,1981) 

H = I2.R.T ……………. 1 

Dimana:      

 H  : Total heat input (Joule) 

  I  : Arus (Ampere) 

 R  : Resistansi elektrik dari sirkuit (Ω) 

 T  : Waktu pengelasan (detik) 

Aluminium 

Aluminium merupakan unsur logam yang banyak terdapat dimuka 

bumi, dimana hampir 8% dari kerak bumi adalah aluminium. Bijih bauksit 

adalah bahan utama untuk pembuatan aluminium yang terdapat di dalam 

batu-batu dalam kerak bumi. Aluminium juga merupakan logam yang 

ringan, tahan lama, dan dapat ditempa. Dengan penampilan luarnya yang 

bervariasi antara warna keperakan hingga warna abu-abu, tergantung 

kekasaran pada permukaannya. Selain itu Aluminium juga memiliki sifat 

fisis lainnya seperti titik lebur/cair sekitar 6600 c, merupakan konduktor 
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panas dan konduktor listrik yang baik dan memiliki kemampuan tahan 

terhadap karat/korosi  Aluminium tersebut dapat dikatakan murni apabila 

kemurnianya mencapai    ≥ 99% dan sisanya terdiri dari unsur - unsur 

logam lainnya atau unsur- unsur pengotor lainya. Dalam keadaan murni 

Aluminium sangat lunak dan tidak begitu kuat. Untuk memperbaiki 

keadaan tersebut maka Aluminium tersebut perlu diberikan paduan yaitu 

Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Magnesium (Mg), Silicon (Si) dan Seng 

(Zn). untuk mendapatkan kenaikan kekuatan dan kekerasan serta 

beberapa kenaikan lainnya dan sifat-sifat yang dikehendaki selain itu 

Aluminium juga memiliki sifat mampu las yang baek terutama pada 

alumunium murni. (Surdia, T dan S, Saito., 1991) 

 

Gas Argon 

 Argon (Bahasa Yunani yaitu “tidak aktif”, dengan melihat ketidak 

aktifannya) dicurigai ada di udara oleh Henry Cavendish pada 1785. Sifat-

sifat dari gas argon memiliki kelarutan dalam air yang sama dengan gas 

oksigen dan 2,5 kali lebih larut dibanding gas nitrogen. Pada keadaan 

standar, gas ini sama seperti gas lainnya, tidak beracun, tidak berwarna 

dan tidak berbau. (koicho Ohno, 2009) 

Penggunaan gas argon antara lain :  

 Sebagai gas pelindung dalam proses pengelasan. 

 Digunakan dalam dunia Fotografi dan gas Argon juga digunakan dalam 

pemadam api khusus untuk menghindari kerusakan peralatan. 

 Argon juga digunakan oleh konservator museum untuk melindungi 

barang-barang atau dokumen tua, yang bisa teroksidasi dengan 

tereksposnya dengan udara. 

 Sebagai gas pengisi pada penerangan, karena argon tidak akan 

bereaksi dengan filamen lampu bahkan pada temperatur tinggi 

sekalipun, dan digunakan sebagai atmosfer pada saat pemrosesan 

metal agar tidak teroksidasi.  
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Pengujian Komposisi Kimia 

 Pengujian komposisi kimia adalah suatu pengujian yang bertujuan 

untuk mengetahui suatu jenis dan kandungan unsur kimia yang 

terdapat pada benda uji. Alat yang digunakan dalam pengujian koposisi 

kimia ialah Spectrometer. Standar uji yang digunakan dalam pengujian 

komposisi kimia, tergantung jenis bahan dan alat yang digunakan. Untuk 

logam aluminium digunakan standar ASTM E1251 (Test Method for 

Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys byAtomic Emission 

Spectrometry). (Vlak V., 1994) 
 
 Pengujian Struktur Mikro 

Pengujian struktur mikro dilakukan untuk mengetahui suatu fisik 

logam yang nampak pada bagian luar dan untuk mengetahui susunan 

fasa pada suatu benda uji atau spesimen. Salah satu cara dalam 

mengamati struktur mikro suatu bahan yaitu dengan teknik metalografi 

(pengujian mikroskopik). Metalografi merupakan suatu ilmu yang 

mempelajari karakteristik mikrostruktur suatu logam, paduan logam dan 

material lainnya serta hubungannya dengan sifat-sifat material tersebut. 

Alat uji yang digunakan untuk mengamati struktur mikro adalah 

Olympus Metallurgycal Microscope dan yang digunakan untuk 

pengambilan gambar struktur mikro yaitu Olympus Photomicrographic 

System. Standar uji yang digunakan dalam pengujian ini terdiri dari 

standar persiapan sebelum uji struktur mikro  (ASTM E3) dan standar 

pelaksanaan uji struktur mikro (ASTM E7). ASTM E3 (Standard Practice 

for Preparation of Metallographic Specimenns) berisi tentang persiapan 

sebelum pelaksanaan foto mikro seperti pemilihan permukaan pada 

spesimen, pembuatan ukuran dan juga  pemotongan pada spesimen, 

pembersihan dan penghalusan permukaan spesimen, pelapisan spesimen 

(resin), proses gerinda,   poles, dan proses pengetsaan. Sedangkan 

ASTM E7 (standar terminologi Relating to Metalografi) berisi tentang 

istilah, proses dan syarat-syarat pada uji metalografi. (Sydney, H.A.,1974) 
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METODOLOGI PENELITIAN 
Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
 

Pemolesan dan Pengetsaan 

Pengujian Struktur mikro 

ASTM E3 dan E7 

Pengujian komposisi kimia 

ASTM E1251 

Hasil penelitian 

Analisa dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 

Penghalusan permukaan 

Mounting 
 

Pengelasan Titik 
Arus 3608 A 
Waktu (2,5, 3,5 dan 
4,5) detik 

Pengelasan Titik 
Arus 4441 A 
Waktu (2,5, 3,5 dan 
4,5) detik 

Pengelasan Titik 
Arus 5021 A 
Waktu (2,5, 3,5 dan 
4,5) detik 

Pembuatan Spesimen Sesuai Standart  

Studi Pustaka dan Studi Lapangan 

Persiapan Material Plat aluminium Setebal 1 mm 

Mulai 
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Hasil dan pembahasan  

Pengujian komposisi kimia 

Tabel 1 Hasil Ujikomposisi kimia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pembahasan 

Dari hasil pengujian komposisi kimia pada plat logam 1 mm yang di 

uji dapat diketahui adanya 12 unsur,  dengan unsur yang paling dominan  

berupa aluminium (Al) = 99,55%. Sehingga dilihat dari klasifikasi jenis 

aluminium, material ini termasuk jenis aluminium murni, karena 

kandungan unsur Al > 99,0%. Selain unsur Al (99,55%) terdapat juga  

kandungan unsur paduan/pengotor lainnya seperti Cu, Si, Fe, Zn, Ti, Mg, 

Sn, Pb, Mn dan Ni. Dimana untuk Aluminium murni memiliki kandungan 

unsur paduan 0-1%. Sedangkan untuk kandungan unsur-unsur paduan > 

1% termasuk dalam klasifikasi jenis Aluminium Paduan. Aluminium Murni 

mempunyai  sifat antara lain : tahan karat, konduksi panas,dan konduksi 

listrik yang baik dan juga aluminium murni banyak  digunakan dalam 

industri kemasan. 

unsur (%) 
Al 99,55 
Cu 0,0500 
Si 0,0400 
Fe 0,0309 
Zn 0,0308 
Ti 0,0093 

Mg 0,0049 
Sn 0,0035 
Cr 0,0026 
Pb 0,0018 
Mn 0,0010 
Ni 0,0003 



 

Pengujian Struktur Mikro 

Foto Makro dengan perbesaran 
20X pada pengelasan di 
lingkungan udara. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 3608 
ampere dan waktu 2,5 detik 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Logam las (dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 4441 
ampere dan waktu 3,5 detik. 

 
 
 

 
 
Gambar  4. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 5021 
ampere dan waktu 4,5 detik. 
 

 

Foto Makro dengan perbesaran 
20X pada pengelasan di 
lingkungan gas argon. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 3608 
ampere dan waktu 2,5 detik. 
 

 

 

 

 

Gambar 6. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 4441 
ampere dan waktu 3,5 detik. 

 

 

 

 

 

Gambar   7. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 5021 
ampere dan waktu 4,5 detik.
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Tabel 2. Ukuran diameter Nugget pengelasan di lingkungan udara. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Ukuran diameter Nugget pengelasan di lingkungan gas argon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arus 
(Ampere) 

Waktu 
(Detik) 

Diameter 
Nugget (mm) 

3608 

2,5 1,4 

3,5 1,8 

4,5 2 

4441 

2,5 1,6 

3,5 2,1 

4,5 2,4 

5021 

2,5 1,8 

3,5 2,2 

4,5 2,6 

Nilai Rata-rata 1,97 

Arus 
(Ampere) 

Waktu 
(Detik) 

Diameter 
Nugget 
(mm) 

3608 

2,5 1,6 

3,5 1,8 

4,5 2,4 

4441 

2,5 1,8 

3,5 2 

4,5 2,4 

5021 

2,5 2,2 

3,5 2,4 

4,5 2,7 

Nilai Rata-rata 2,15 



 

Foto Mikro dengan perbesaran 
200X pada pengelasan 
dilingkungan udara. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 3608 
ampere dan waktu 2,5 detik. 

 

 

 

 

Gambar 9. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 4441 
ampere dan waktu 3,5 detik 

 

 

 

 

Gambar 10. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 5021 
ampere dan waktu 4,5 detik. 
 

Foto Mikro dengan perbsaran 
200X pada pengelasan 
dilingkungan gas argon. 

 

 

 

 

Gambar 11. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 3608 
ampere dan waktu 2,5 detik. 

 

 

 

 

Gambar 12. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 4441 
ampere dan waktu 3,5 detik 

 

 

 

 

Gambar 13. Logam las dari hasil 
Pengelasan titik pada arus 5021 
ampere dan waktu 4,5 detik.
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Pembahasan 
Arus dan Waktu 

Arus dan waktu  mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

hasil Pengelasan, Hal ini dapat dilihat dari rumus persamaan 1. bahwa 

Semakin besar arus dan waktu pengelasan  yang digunakan maka panas 

(Heat input) yang dihasilkan juga semakin meningkat karena nilai kuadrat 

arus listrik (I2) dan waktu pengelasan (T) berbanding lurus dengan 

hambatan (R). Sehingga kenaikan arus listrik dan waktu pengelasan 

memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap panas pengelasan. Dari 

pemakaian arus listrik dan waktu pengelasan yang berbeda selain 

membawa pengaruh langsung terhadap panas pengelasan, juga 

berpengaruh terhadap lebar manik las (Nugget) dan porositas yang 

terbentuk pada logam las (Nugget). 

Seperti pada tabel 2 dan 3 Untuk pengelasan di lingkungan udara 

diameter Nugget yang dihasilkan dengan arus 3608 A dan waktu 2,5 dt = 

1,4 mm,  arus  4441 A dan waktu 3,5 dt = 2 mm, arus 5021 A dan waktu 

4,5 dt = 2,6 mm sedangkan pengelasan di lingkungan gas argon diameter 

Nugget yang dihasilkan untuk arus 3608 A dan waktu 2,5 dt = 1,6 mm,  

arus  4441 A dan waktu 3,5 dt = 2,1 mm, arus 5021 A dan waktu 4,5 dt = 

2,7 mm sehingga dari data diatas menunjukkan bahwa Semakin besar 

arus dan waktu pengelasan yang digunakan maka diameter nagget yang 

dihasilkan  juga semakin besar,  baik pengelasan yang dilakukan 

dilingkungan udara maupun dilingkungan gas argon. 

Untuk gambar 14-16 dan gambar 17-19 menunjukkan bahwa 

semakin besar arus dan waktu pengelasan yang digunakan maka luas 

dari cacat las (porositas) yang terbentuk semakin mengecil, baik 

pengelasan yang dilakukan dilingkungan udara maupun dilingkungan gas 

argon. Dimana Porositas merupakan cacat las yang berupa lubang-lubang 

halus atau pori-pori yang biasanya terjadi pada logam las (nugget) akibat 

terperangkapnya gas  yang terjadi ketika proses pengelasan.  
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Gas Argon 

Gas argon juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas 

hasil pengelasan. Karena gas argon mempunyai fungsi sebagai pelindung  

pada saat proses pengelasan sehingga logam aluminium yang dilas tidak 

mudah teroksidasi oleh udara sekitar (O2) dan tidak terbentuk Al2O3 yang 

akan menghalangi proses pengelasan. Hal ini dapat dilihat pada tabel  1 

dan 2.  dimana hasil pengelasan dengan menggunakan gas Argon 

memiliki diameter nugget rata-rata  yang lebih besar dibandingkan dengan 

pengelasan tanpa menggunakan gas argon yaitu untuk pengelasan 

dengan gas argon 2,15 mm dan tanpa gas argon 1,97 mm. sedangkan 

gambar 14-16 dan ambar 17-19 menunjukkan bahwa pengelasan dengan 

menggunakan gas argon mengalami porositas yang lebih kecil 

dibandingkan dengan pengelasan tanpa menggunakan gas argon. 

Kesimpulan  

Setelah Dilakukan Analisa dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 
1. Dari Hasil uji komposisi  kimia kandungan Aluminium (Al) pada plat uji 

1mm adalah 99,55% maka material ini termasuk jenis Aluminium 

Murni. 
2. Dari hasil uji struktur Mikro menunjukkan bahwa semakin besar arus 

dan waktu pengelasan yang digunakan maka luas nugget yang 

dihasilkan semakin besar dan porositas yang ditimbulkan semakin 

kecil. 
3. Pengelasan di lingkungan gas argon memiliki kualitas hasil las yang 

lebih baik dibandingkan pengelasan di lingkungan udara. 
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