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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelasan adalah suatu proses penggabungan logam dimana 

logam menjadi satu akibat adanya energi panas. Teknologi pengelasan 

selain digunakan untuk memproduksi suatu alat, pengelasan  juga 

berfungsi sebagai reparasi dan pemeliharaan dari semua alat-alat yang 

terbuat dari logam. Sesuai dengan perkembangan teknologi 

pengelasan maka setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan 

mutu dan kualitas produksinya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Salah satu bentuk cara pengelasan yaitu dengan 

menggunakan las titik atau spot welding. (Wiryosumarto. H, 2004). 

Las titik merupakan salah satu cara pengelasan resistansi listrik, 

dimana dua logam atau lebih dijepit diantara 2 elektroda logam. 

Kemudian arus yang kuat dialirkan melalui elektroda yang terbuat dari 

tembaga, karena aliran listrik antara kedua elektroda tersebut harus 

melalui logam yang dijepit, maka pada tempat jepitan akan timbul 

panas karena adanya resistansi listrik yang menyebabkan logam 

ditempat tersebut mencair dan kemudian tersambung. Pada 

pengelasan resistansi listrik ada tiga faktor yang harus diperhatikan, 

yaitu arus pengelasan, tahanan listrik antara elektroda yang digunakan 

dan waktu. Besaran ini tergantung pada tebal jenis bahan dan 

ukurannya serta jenis elektroda yang digunakan (Amsted, B.H, 1995) 
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Aluminium dan paduannya termasuk logam ringan yang 

memiliki kekuatan tinggi, tahan terhadap korosi, dan merupakan 

konduktor listrik yang baik. Logam ini dipakai secara luas dalam bidang 

kimia, listrik, bangunan, dan transportasi. Saat ini penggunaan las titik 

pada aluminium dan paduannya masih jarang dilakukan karena 

material jenis aluminium dan paduannya tergolong kurang baik bila 

dibandingkan pada baja karena panas jenis dan daya hantar panasnya 

tinggi maka sukar sekali untuk memanaskan dan mencairkan sebagian 

kecil saja. Selain itu pula paduan aluminium mudah teroksidasi. 

Oksidasi adalah interaksi antara oksigen dengan unsur-unsur dalam 

bahan yang menyebabkan perubahan struktur akibat pergerakkan 

elektron valensi dalam atom-atom bahan, yakni proses pelepasan 

elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Pada aluminium proses 

oksidasi ini akan membentuk suatu lapisan dimana lapisan ini 

dinamakan Aluminium Oksida (Al2O3) yang sifatnya mempunyai titik 

cair tinggi yaitu sebesar 2060º C, karena sifat tersebut maka peleburan 

antara logam dasar dengan logam lasan menjadi terhalang sehingga 

sulit untuk dilakukan pengelasan (Wiryosumarto H, 2004). 

Proses las gas, las busur elektroda dan las sinar elektron 

semuanya dapat digunakan untuk mengelas aluminium dan 

paduannya, tetapi walaupun demikian proses pengelasan yang paling 

sering digunakan adalah las busur gas mulia yang diantaranya adalah 

las Tungsten Inert Gas (TIG) dan las Metallic Inert Gas (MIG), dimana 

proses kedua proses pengelasan tersebut memerlukan gas mulia (gas 
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argon / gas helium) yang berfungsi untuk membersihkan atau 

menghilangkan lapisan oksida pada aluminium sekaligus memberi 

perlindungan pada aluminium agar tidak teroksidasi dengan udara luar 

(Wiryosumarto H, 2004). 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian 

terhadap pengaruh parameter pengelasan Aluminium dengan 

menggunakan las titik dengan tambahan gas argon, diharapkan pada 

penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana pengaruh gas argon pada 

las titik (Spot Welding) pada Aluminium. 

B. TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh parameter las arus dan waktu terhadap 

kekuatan geser hasil pengelasan.  

2. Mengetahui arus yang paling optimal terhadap kekuatan geser hasil 

pengelasan. 

3. Mengetahui waktu yang paling optimal terhadap kekuatan geser 

hasil pengelasan. 

4. Mengetahui pengaruh gas pelindung (gas argon) pada las titik 

terhadap kekuatan geser hasil pengelasan. 

C. MANFAAT 

 Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan    

kontribusi positif kepada: 
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1. Bagi dunia akademis untuk memperkaya ilmu pengetahuan di dunia 

teknologi, khususnya pada bidang pengelasan. 

2. Bagi dunia industri, khususnya di industri pengelasan logam dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 

produk yang telah dicapai. 

D. BATASAN MASALAH 

Mengingat sangat kompleksnya permasalahan dalam proses 

pengelasan ini, maka perlu dibatasi permasalahan agar pembahasan 

lebih terfokus pada analisa ini. Batasan-batasan tersebut antara lain: 

1. Bahan yang digunakan adalah Aluminium murni setebal 1 mm 

dengan kemurnian Aluminium sebesar 99,55%. 

2. Proses pengelasan dilakukan dengan menggunakan mesin las titik 

jenis DN-16-1 dengan parameter yang digunakan adalah: 

a. Arus : 3608 A, 4441 A dan 5021 A 

b. Waktu : 2,5 dt, 3,5 dt dan 4,5 dt. 

3. Suhu ruangan atau suhu kamar dianggap sama yaitu 30 oC. 

4. Tekanan elektroda pada pengelasan dianggap sama yaitu 50 kg. 

5. Kehalusan permukaan spesimen dianggap sama. 

6. Arus keluar yang dihasilkan dari mesin las titik diasumsikan sesuai 

dengan kenyataan. 

7. Debit gas argon dianggap konstan yaitu 10 liter/menit. 

8. Luas penampang tegangan geser (nugget) diasumsikan sama 

dengan diameter ujung elektroda saat pengelasan. 
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9. Pengujian hasil percobaan hanya menggunakan uji tarik-geser 

(Standar ASME IX). 


