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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang   

  Pengelasan adalah proses penyambungan material ferrous 

atau non ferrous dengan memanaskan sampai suhu pengalasan, 

dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi ( filler metal ). 

dalam penelitian ini material non ferrous yang disambung adalah 

aluminium. Ada beberapa macam jenis pengelasan yang sering 

digunakan untuk penyambungan aluminium diantaranya dengan las 

Oxy – acetylene dan las TIG ( Tungsten Inert Gas ). Kedua metode 

pengelasan tersebut dapat digunakan dalam pengelasan berbahan 

aluminium bila syarat dan metode terpenuhi (Wiryosumarto, H., 

2004). 

  Penyambungan aluminium dengan proses las Oxy - 

Acetylene mempengaruhi susunan struktur mikro terutama daerah 

HAZ ( Heat Affected Zone ), dan daerah lasan yang berbeda 

terhadap logam induk. Perubahan susunan struktur mikro 

disebabkan karena siklus termal yang terjadi saat proses 

pengelasan. Bila susunan struktur mikro berubah maka sifat mekanis 

aluminium otomatis juga ikut berubah, sehingga mempengaruhi 

kekuatan sambungan las aluminium tersebut. Selain itu faktor lain 

yang memungkinkan mempengaruhi kekuatan sambungan las 

aluminium dengan las acetylene antara lain adalah kecenderungan 
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adanya porositas ( porosity ) akibat gas hidrogen (H2) pada daerah 

kampuh lasannya ( weld metal ). Hal ini akan mengakibatkan cacat 

las dan menyebabkan menurunya kekuatan sambungan las 

aluminium ( Winarno, A., 2005 ).  

  Pengelasan aluminium menggunakan las TIG ( Tungsten 

Inert Gas ) dengan pelindung gas mulia ( Argon ) diharapkan dapat 

memberikan hasil sambungan las aluminium yang bagus, baik 

secara fisis maupun mekanis, namun pada beberapa jenis paduan 

aluminium akan mengalami penurunan sifst mekanis setelah proses 

pengelasan selesai. Sifat mekanis tersebut salah satunya adalah 

kekuatan tarikakan sehingga akan mempengaruhi kekuatan 

sambungan las aluminium. Faktor yang memungkinkan 

mempengaruhi penurunan sifat mekanis sambungan las aluminium 

antaralain adalah ketidak sesuaian dalam pemilihan kawat las ( filler 

metal ) dan kesalahan dalam penentuan parameter las TIG ( 

Sulardjaka, 2005 ). 

  Untuk mendapatkan hasil sambungan las aluminium yang 

bagus perlu diperhatikan faktor –faktor  penting antara lain : 

1. Preparasi lasannya ( before welding ), terutama pembersihan 

permukaan aluminium yang akan di las. 

2. Masukan panas ( heat input ) tertentu dan faktor parameter ini 

dipengaruhi oleh arus, tegangan dan kecepatan las. Juga jenis 

nyala api untuk pengelasan dengan proses Oxy- acetylene. 

3. Pemilihan kawat las ( filler metal ) yang sesuai  
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4. Kecepatan pengelasan 

5. Penentuan jenis sambungan las ( Sulardjaka, 2005 ). 

 

1.2.  Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :  

1. Untuk mengetahui unur – unsur  kimia yang menjadi paduan 

aluminium jenis 6063 

2. Untuk mengetahui kekuatan tarik maksimal aluminium setelah 

dilakukan pengelasan masing – masing dengan las Oxy-Acetylene 

dan TIG ( Tungsten Inert Gas ). 

3. Mengetahui harga impak aluminium setelah dilakukan pengelasan 

masing – masing dengan las Oxy-Acetylene dan TIG ( Tungsten 

Inert Gas ). 

4. Untuk mengetahui struktur mikro daerah HAZ ( Heat Affacted 

Zone), logam las, dan logam induk alumunium 6063 setelah 

dilakukan penyambungan masing -  masing dengan las Oxy- 

cetylene dan TIG ( Tungsten Inert Gas ).  

 

1.3.  Manfaat Penelitian  

  Pada penelitian tentang pengelasan aluminium ini diharapkan 

bermanfaat bagi :  

1.  Bidang akademis, dapat memperdalam wawasan mahasiswa dan 

memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan,  khususnya bidang 

ilmu teknologi pengelasan bahan.   
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2. Bagi dunia industri, memberikan kontribusi dan acuan tentang 

metode pengelasan pada bahan aluminium  

 

1.4.   Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :   

1. Bagaimana kualitas masing – masing sambungan las  tersebut 

jika dilakukan pengujian fisis ( uji komposisi kimia dan struktur 

mikro ) dan mekanis ( uji tarik dan uji impak ). 

2. Las apa yang paling sesuai untuk pengelasan aluminium jenis 

6063. 

 

1.5.   Batasan Masalah  

Agar hasil penelitian dapat diterima dengan validitas seperti 

yang diharapkan, maka ditentukan batasan-batasan masalah guna 

mengendalikan model pelaksanaan penelitian yang dilakukan antara 

lain :  

1.  Material yang digunakan adalah plat aluminium jenis AL 6063 

tebal 5 mm. 

2. Pada pengelasa Oxy-Acetylene jenis nyala api karburasi 

dengan Kecepatan rata –rata pengelasan 8 - 10 cm/menit.  

3. Pada pengelasan TIG ( Tungsten Inert Gas ) tegangan  yang 

direkomendasikan 20- 30 Volt ( AC ) dan arus 80 - 100 Ampere, 

dengan gas pelindung Argon 90,99% laju aliran 8 
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L/menit,Kecepatan rata – rata pengelasan 8 - 10 cm/menit  dan 

Logam pengisi ( filler ) jenis ER 4043.( AWS D1.2/D1.2M:2003). 

 4.  Jenis sambungan kampuh V tunggal bersudut 600. 

 5.   Pengujian fisis meliputi :  pengujian komposisi kimia  (ASTM  

  E34)  dan pengujian struktur mikro ( ASTM E3 )  

Pengujian mekanis meliputi : pengujian impak (JIS-Z 2202 no. 4) 

dan pengujian tarik ( JIS-Z 2201 no.13). 

  

1.6.  Metode Penelitian  

Penulis menggunakan metode penelitian laboratorium yaitu 

mengamati dan mencatat hasil pengujian yang dilakukan. Adapun 

tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut :  

1.  Tahap studi literatur     

Pada tahap ini mempelajari referensi yang berhubungan dengan 

metalurgi,  untuk selanjutnya digunakan untuk kajian pada 

penelitian dan pengujian yang dilakukan.  

2.  Tahap survey lapangan  

Pada survey lapangan ini, penulis mengadakan survey sekaligus 

mencari  

bahan aluminium yang ada di pasaran (AL 6063 ).  

3.  Tahap penyiapan benda uji  

Pada tahap ini adalah proses pemotongan untuk membuat 

spesimen, antara lain spesimen uji komposisi kimia, spesimen uji 

struktur mikro, spesimen uji impak dan spesimen uji tarik.  
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4.  Tahap pelaksanaan pengujian  

Pada tahap ini dilakukan dengan mengacu pada standar uji yang 

sudah ada dan disesuaikan  dengan standar pengujian yang 

dipakai dalam penelitian.  

5.  Tahap pengamatan  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan serta mencatat hasil 

pengujian.  

6.  Tahap analisa dan pembahasan  

Pada tahap ini pengujian dianalisa kembali agar mendapatkan 

hasil penelitian yang validitasnya baik.  

7.  Tahap kesimpulan  

Pada tahap ini hasil penelitian disimpulkan dari tujuan penelitian.  

 

1.7.  Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyusun 

menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Meliputi latar belakang,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI   

Membahas mengenai uraian : jenis aluminium maupun sifat – 

sifat aluminium, pengelasan dan studi pengelasan pada aluminium.   

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  
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Mengupas tentang : bahan yang digunakan, alat-alat 

penelitian, diagram alir penelitian, penyiapan material uji, pengujian 

komposisi kimia, pengujian sruktur mikro pengujian impact, dan 

pengujian tarik,  

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Dalam bab ini memaparkan data -data hasil pengujian 

komposisi kimia, pengujian sruktur mikro pengujian impact 

pengujian tarik. Kemudian dari data -data ini dianalisa secara detil 

dan dibahas sesuai dengan teori yang ada.    

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang kesimpulan dan saran berupa data kuantitatif 

yang diperlukan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


