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ABSTRAKSI 
 

Spot welding adalah salah satu metode pengelasan untuk menyambung 
sheet metal yang sering digunakan  pada industri manufaktur otomotif. Gas argon 
sebagai gas pelindung untuk mencegah terjadinya oksidasi, selama ini penggunaan 
gas Argon pada proses pengelasan yang paling populer adalah pada jenis 
pengelasan Gas Tungsen Arc-Welding (GTAW) dan Plasma Arc-Welding (PAW). 
penggunaan gas Argon untuk spot welding belum atau jarang ditemukan, sehingga 
penelitian penggunaan gas Argon pada pengelasan spot welding khususnya pada 
material aluminium paduan menarik untuk dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi material percobaan dan 
menentukan jenis paduannya serta untuk mengetahui bagaimana struktur makro dan 
mikro yang terbentuk dari hasil pengelasan spot welding dengan variasi debit gas 
argon pada aluminium padauan. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Arus pengelasan 7 kA, 8 kA dan 9 kA waktu pengelasan 0.5 dt, 0.6 dt, dan 
0.7 dt dengan variasi debit gas argon 5 L/menit, 10 L/menit dan 15 L/menit. Material 
aluminium paduan dengan ketebalan 1mm. 

Uji komposisi kimia menunjukkan bahwa material adalah aluminium paduan 
Si 0.4 % mendekati seri 4000 (Al-Si). Lebar nuggget terkecil adalah adalah 1.9 mm 
terjadi pada pengelasan arus 7000 A, waktu 0.5 detik dan debit gas argon 5 L/menit 
sedangkan diameter nugget terbesar adalah 2.5 mm pada pengelasan arus 9000 A, 
waktu 0.7 detik dan debit gas argon 10 L/menit. Hasil pengujian foto makro 
menunjukkan bahwa varisi debit gas argon  memberikan pengaruh yang tidak berarti 
terhadap lebar diameter nugget. Atau dapat disimpulkan variasi debit gas argon tidak 
berpengaruh terhadap lebar diameter nugget yang dihasilkan. Hasil uji struktur mikro 
menunjukkan bahwa varisi debit gas argon  memberikan pengaruh yang tidak berarti 
terhadap porositas yang terjadi pada nugget.  

 
 

Kata Kunci : Spot Welding, Aluminium Paduan, Gas Argon, Nugget 
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Pendahuluan 

Latar Belakang  

Dalam industri manufaktur 
Salah satu jenis proses pengelasan 
yang banyak digunakan adalah proses 
pengelasan titik (Spot welding) yaitu 
salah satu teknik pengelasan yang 
digunakan untuk menyambung dua plat 
atau lebih. Jenis pengelasan ini sering 
digunakan karena prosesnya yang 
cepat, hasil sambu-ngan rapi, dan tidak 
membutuhkan material pengisi (filler). 

Material aluminium dan 
paduannya adalah salah satu jenis 
logam yang banyak digunakan dalam 
dunia industri karena sifatnya yang 
ringan tahan terhadap korosi dan 
merupakan konduktor panas dan listrik 
yang baik. Karena sifat-sifat tersebut 
penggunaan bahan lauminium menjadi 
sangat luas seperti penggunanan pada 
alat-alat rumah tangga seperti bingkai 
jendela, rak dan lemari juga alat-alat 
dapur. Dalam industri otomotif 
beberapa komponen otomotif terbuat 
dari aluminium seperti mobil box. 
Dalam konstruksi seperti pembuatan 
pipa, tabung, tangki, kawat dan lain 
lain. Karena penggunaannya yang 
sangat luas maka penelitian tentang 
aluminium akan terus berkembang. 

Selain keunggulan sifat-sifat di 
atas aluminium juga memiliki sifat yang 
dipandang kurang baik yaitu aluminium 
sukar untuk dilas dan mudah 
teroksidasi dengan oksigen di udara. 
Oksidasi adalah proses bereaksinya 
logam dengan oksigen diudara sewaktu 
logam dalam keadaan meleleh/mencair 
sehingga memberikan efek kurang baik 
saat material aluminium mencair saat 
proses pengelasan.  

Untuk mengatasi hal ini maka 
pada pengelasan spot welding 
dibutuhkan gas pelindung selama 
proses pengelasan agar aluminium cair 
tidak terkontaminasi langsung dengan 
oksigen di udara. Gas pelindung yang 
biasa digunakan adalah gas Argon, gas 

Helium, atau paduan dari keduanya, 
tapi yang sering digunakan adalah gas 
Argon karena mudah untuk didapatkan 
dan memiliki daya pembersih (Widharto 
Sri, 2007). 

Selama ini penggunaan gas 
Argon pada proses pengelasan yang 
paling populer adalah pada jenis 
pengelasan Gas Tungsen Arc-Welding 
(GTAW) dan Plasma Arc-Welding 
(PAW), penggunaan gas Argon untuk 
spot welding belum atau jarang 
ditemukan, sehingga penelitian 
penggunaan gas Argon pada 
pengelasan spot welding khususnya 
pada material aluminium paduan 
menarik untuk dilakukan. 

 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujunan untuk : 

1. Mengetahui komposisi material 
percobaan dan menentukan tipe 
paduannya. 

2. Menghitung lebar nugget hasil 
pengelasan spot welding  

3. Mendiskripsikan hasil uji foto 
makro  sambungan las 

4. Mendiskripsikan uji struktur 
mikro pada logam las 
 

Batasan Masalah 
Agar memudahkan proses 

penelitian maka perlu membatasi 
permasalahan agar pembehasan tidak 
meluas, yaitu sebagai berikut : 
1. Kekasaran permukaan setiap 

spesimen di anggap sama 
2. Parameter arus, waktu dan dibit gas 

argon yang terjadi seama proses 
pengelasan dianggap sama dengan 
parameter yang diset pada mesin  

3. Gaya yang diberikan saat 
pengelasan dianggap sama dan  
konstan 

4. Pengulangan dengan perlakuan 
yang sama diangap memperoleh 
hasil yang sama/identik. 

5. Suhu disekitar daerah pengelasan 
dianggap sama dengan suhu ruang 
dan konstan. 
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6. Selama pengelasan diameter 
elektroda konstan  

7. Setup time dan holding time 
dianggap sama dan konstan  

8. Karakteristik sambungan las yang 
diteliti adalah metalografi struktur 
makro dan struktur mikro pada 
daerah Nugget. 

9. Foto makro yang diambil di 
asumsikan tepat pada garis tengah 
nugget  

 

Tinjauan Pustaka 

Tutur A.K. (2012), dalam 
penelitiannya tentang pengaruh 
parameter pengelasan titik pada 
aluminium murni pada lingkungan 
udara terbuka dan pada lingkungan gas 
argon. Tebal plat aluminium yang 
digunakan adalah 1 mm dengan 
paremeter arus yang diberikan 3608 
Amper, 4441 Amper dan 5956 Amper, 
dengan parameter waktu pengelasan 
2.5 detik, 3.5 detik, dan 4.5 detik 
dengan gaya penekanan konstan. 
Pengujian yang dilakukan meliputi 
pengujian komposisi kimia, pengujian 
foto makro dengan pembesaran 20x  
dan pengujian struktur mikro dengan 
pembesaran 200x. 

Uji foto makro menunjukkan 
bahwa diameter nugget yang terbentuk 
lebih besar pada pengelasan 
dilingkungan gas argon dibandingkan 
dengan dilingkungan udara terbuka. Ini 
berarti bahwa gas argon memberikan 
pengaruh yang positif terhadap 
diameter nugget yang terbentuk. 

Hasil uji struktur mikro 
menunjukkan bahwa porositas yang 
terjadi pada pengelasan dilingkungan 
gas argon lebih sedikit dibandingkan 
dengan pengelasan dilingkungan udara 
bebas. Ini berarti bahwa gas argon 
memberikan dampak yang positif 
terhadap porositas yang terjadi pada 
nugget.   

 
 

Landasan Teori 

Las Titik (Spot Welding) 

Spot welding adalah salah 
satu jenis las resistensi listrik yang 
penggunaanya khusus digunakan untuk 
penyambungan plat. Arus listrik yang 
tinggi diberikan pada material yang 
berhimpit melalui elektroda saat proses 
penekanan oleh kedua elektroda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arus listrik yang digunakan untuk 
pengelasan spot welding antara 4-20 
kA. Besarnya Arus listrik yang diberikan 
tergantung pada jenis material yang 
digunakan dan ketebalan plat yang 
akan dilas. Semakin tebal plat yang 
akan di las maka semakin besar arus 
yang digunakan, dan semakin besar 
konduktivitas bahan maka semakin 
besar arus yang digunakan, (Ruukki, 
2007). 

 Beberapa keunggulan spot 
welding yaitu efisiensi biaya, hasil las 
dapat dipercaya kekuatannya, akurasi 
dimensi yang bagus dan dapat 
dipercaya. Spot welding dapat 
digunakan untuk menyambung plat 
dengan ketebalan yang berbeda tanpa 
deformasi yang besar, dapat digunakan 
dalam sekala besar di perusahaan 
tanpa membutuhkan banyak tenaga 
manusia karena dapat dioperasikan 
secara otomatis. 

Pada pengelasan spot welding 
terdapat tiga faktor yang 
mempengaruhi besarnya energi 
panas/kalor untuk mencairkan logam. 
Ketiga faktor tersebut dapat ditinjau dari 

Gambar  1. Spot welding 
(Miller, 2012) 
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rumus total heat input yang dihasilkan 
yaitu : (Amstead, B.H, 1995) 

 

H = I2.R.t 
Dimana :  
H : Total Heat Input (joule) 
I   : Arus listrik (Ampere) 
t   : Waktu pengelasan (detik) 
R : Tahanan total (ohm) 

 
 

Aluminium  
Aluminium adalah salah satu 

logam Non fero, Termasuk logam 
ringan dengan kekuatan tinggi, 
konduktor listrik yang cukup baik dan 
tahan terhadap korosi.  Aluminium 
dikatakan murni apabila kemurnian 
kandungan aluminiumnya ≥ 99% dan 
sisanya terdiri dari unsur-unsur logam 
lainnya. Dalam keadan murni aliminium 
sangat lunak dan tidak kuat, untuk 
memperbaiki keadaan tersebut maka 
aluminium di padu dengan unsur lain 
seperti Tembaga (Cu), Mangan (Mn), 
Magnesium (Mg), Silicon (Si) dan Seng 
(Zn) untuk menaikkan kekuatan dan 
kekerasan aluminium dan sifat-sifat 
baik lainnya yang ingin dikehendaki. 
Masing-masing unsur memberikan 
perubahan sifat yang berbeda pada 
paduan aluminium seperti kekuatannya 
yang naik hampir dua kali lipat dari 
pada aluminium murni  dan 
menurunkan sifat penghantar listrik dan 
ketahanan terhadap korosi tapi 
penurunan sifat ini hanya sedikit sekali 
dibandingkan kenaikan kekuatannya. 

Aluminium sangat mudah 
bereaksi dengan air dan udara, reaksi 
ini menghasilkan aluminium oksida 
(Al2o3) yang merekat erat pada 
permukaan aluminium. Lapisan inilah 
yang melindungi aluminium dari korosi, 
akan tetapi dengan adanya aluminium 
oksida ini mengakibatkan aluminium 
sulit untuk diperlaku panaskan ataupun 
untuk dilas.  

Gas Argon 

Salah satu gas mulia memiliki 
simbol Ar dengan berat molekul 40, 
didapatkan dengan cara mencairkan 
udara. Gas argon membentuk 1% dari 
atmosfir bumi. Nama argon berasa dari 
bahasa yunani “argos” yang berarti 
“malas” atau dapat diartikan “yang tidak 
aktif” ini mewakili sifatnya yang hampir 
tidak mengalami reaksi kimia.  

Dalam bidang pengelasan gas 
argon lebih dipilih sebagai gas 
pelindung dari pada gas mulia lain 
seperti helium dan karbondioksida 
karena memiliki kelebihan diantaranya 
yaitu : (widarto sri, 2007) 
1. Nyala lebih halus dan tidak 

bersuara keras (lirih) 
2. Mengurangi penetrasi 
3. Memiliki daya pembersih (misalnya 

pada pengelasan aluminium dan 
magnesium) 

4. Lebih murah dan lebih mudah 
didapat 

5. Lebih tahan terhadap hembusan 
angin 

6. Lebih mudah untuk menyalakan 
busur listrik. 
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Metodologi penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian adalah plat Aluminium 
paduan (mendekati paduan Al-Si seri 
4000Al-Si) dengan ketebalan 1mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Spesimen uji (plat 
Aluminium) 

 

Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam 
penelitian meliputi alat pengelasan spot 
welding, alat uji struktur makro dan 
struktur mikro dan alat bantu lainnya. 

Mesin Las Spot Welding  

Mesin las yang digunakan 
adalah mesin las spot welding tunggal 
stasioner yang ada di laboratorium 
proses produksi UMS. Variabel 
pengelasan yang dapat diatur pada 
mesin ini yaitu kuat arus (1-9 kA) dan 
waktu pengelasan (0.1-0.7 detik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Mesin spot Welding 

Mulai 

Studi pustaka dan studi lapangan 

Persiapan material aluminium 

Pembuatan spesimen 

Uji komposisi kimia 
Standar ASTM E1251 

Anilsa dan pembahasan 

kesimpulan 

selesai 

Pengelasan 

I  : (7, 8, 9) kA 
T : (0.5, 0.6, 0.7) s 
Debit Ar : (5, 10, 15) L/mnt 

Pengujian Struktur makro & Mikro 
Standar ASTM E3 dan E7 
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Gas Argon 
 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 6. Tabung gas argon 

Flow Meter Gas Argon 

 

 

 

Gambar 7. Flow meter gas Ar 

Dan alat bantu lain seperti gergaji 
mistar, pensil, spidol catut dan jangka 
sorong 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil Uji Komposisi Kimia 

Tabel 1. Hasil Uji Komposisi Kimia  

No Unsur % 

1 Aluminium (Al) 98.6600 

2 Silicon (Si) 0.4120 

3 Ferit (Fe) 0.2270 

4 Copper (Cu) <0.0500 

5 Manganese (Mn) 0.0996 

6 Magnesium (Mg) 0.1180 

7 Chrom (Cr) 0.1810 

8 Nikel (Ni) 0.0265 

9 Zink (Zn) 0.0963 

10 Tin (Sn) <0.0500 

11 Titanium (Ti) <0.0100 

12 Lead (Pb) <0.0300 

13 Beryllium (Be) <0.0001 

14 Calsium (Ca) 0.0061 

15 Strontium (Sr) <0.0005 

16 Vanadium (V) 0.0324 

17 Zirconium (Zr) <0.0030 

 

Pembahasan Uji Komposisi Kimia 

Dari tabel diatas  ada 17 unsur 
paduan, dengan unsur paling dominan 
adalah Aluminium (Al) = 98.66 %. 
kemudian Silicon (Si) = 0.412 % 
sisanya 15 unsur-unsur lain seperti 
yang terlihat pada tabel 1. Berdasarkan 
data yang terdapat pada “MatWeb 
Material property Data” sebuah paduan 
aluminium dikatakan aluminium paduan 
Al-Si (seri 4000) jika unsur Si yang 
terdapat pada aluminium antara 0.60 - 
21.5 % dengan rata-rata 7.49 % dan 
unsur Al : 70.7- 98.7 %. Sedangkan 
disebut Aluminium murni jika unsur Al 
99-100 %, batas minimal-maksimal 
unsur Si : 0.0060 - 0.35 % dan Si+Fe : 
0.020 - 1.0 %. 

Jika dibandingkan antara data 
hasil pengujian dan data pada “MatWeb 
Material property Data” maka 
aluminium ini mendekati dua 
kemungkinan, jika tergolong aluminium 
murni maka seri yang komposisinya 
paling mendekati data hasil pengujian 
adalah aluminium murni Al 1235 yaitu 
Si+Fe = 0.65 % tapi unsur Al tidak 
memenuhi syarat.  Jika tergolong 
mendekati aluminium paduan Al-Si 
maka syarat unsur Al terpenuhi 
sedangkan syarat unsur Si tidak 
terpenuhi, atau dapat dikatakan 
mendekati aluminium paduan Al-Si (Al 
seri 4000). 
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Hasil pengujian foto makro 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Hasil foto makro 20x pembesaran 

 

Hasil pengujian foto mikro 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 9. Hasil foto makro 20x pembesaran 

 
 
Hasil pengukuran diameter nugget 
secara keseluruhan adalah sebagai 
berikut : 
 
Tabel 2. Diameter nugget 

No 
Arus 
(A) 

waktu 
(dtik) 

Argon 
(L/mnt) 

Ø Nugget 

(mm) 

1 

7000 

0.5 

5 1.9 

2 10 2 

3 15 2 

4 

0.6 

5 1.9 

5 10 2.2 

6 15 2.1 

7 

0.7 

5 2.3 

8 10 2.1 

9 15 2.1 

10 

8000 0.5 

5 2 

11 10 2.2 

12 15 1.9 
 

13 

8000 

0.6 

5 2.2 

14 10 2.2 

15 15 2.3 

16 

0.7 

5 2.3 

17 10 2.3 

18 15 2.3 

19 

9000 

0.5 

5 2.3 

20 10 2.4 

21 15 2.4 

22 

0.6 

5 2.4 

23 10 2.3 

24 15 2.5 

25 

0.7 

5 2.3 

26 10 2.5 

27 15 2.4 
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Pembahasan Hasil Uji Struktur 

Makro Dan Mikro 

Arus dan waktu mempunyai 
pengaruh positif terhadap hasil 
pengelasan spot welding. Hal ini dapat 
dilihat dari persamaan H = I2.R.t bahwa 
semakin besar arus dan waktu maka 
semakin besar heat input yang 
diberikan, semakin besar heat input 
yang diberikan maka berpengaruh 
terhadap diameter nugget yang 
terbentuk.  

Gambar 8. hasil uji foto makro 
pengelasan spot welding yang 
menunjukkan  terbentukknya nugget.  
Area yang ditandai kotak merah adalah 
besarnya diameter nugget yang 
terbentuk. Garis hitam tengah pada 
gambar adalah celah kedua logam 
aluminium. Besarnya hambatan 
diantara dua logam ini lebih besar dari 
pada tahanan dalam material. Ketika 
arus tinggi dialirkan pada kedua logam 
melalui dua ujung elektroda maka 
energi panas tertinggi terjadi diantara 
dua logam. Energi panas ini 
menghasilkan suhu tinggi yang 
menyebabkan kedua material meleleh. 
Material meleleh berawal dari satu titik 
pusat ditengah kemudian merambat 
melebar, karena kedua plat ditekan 
oleh elektroda maka kedua material 
yang meleleh menyatu. Saat arus 
berhenti dialirkan logam cair akan 
mengeras dan terbentuklah nugget 
seperti pada gambar 10. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel  2. dapat dilihat 
bahwa diameter nugget terkecil terjadi 
pada proses pengelasan no 1 yaitu 
pada arus 7000 A, waktu 0.5 detik dan 
debit gas argon 5 L/menit, kemudian 
diameter nugget terbesar terjadi pada 
pengelasan no 26 yaitu pada arus 
9000A, waktu 0.7 detik debit gas argon 
10 L/menit. Dari data tersebut terlihat 
bahwa semakin besar arus dan waktu 
yang diberikan maka semakin besar 
diameter nugget yang terbentuk. 

 
Hasil pengujian foto struktur mikro 

terdapat pada gambar 9. foto diambil 
pada bagian nugget, bahan sheet metal 
adalah aluminium paduan mengandung 
0.41 % Si, akan tetapi pada 
pembesaran 200x unsur Si tidak terlihat 
dalam struktur mikro hal ini karena 
pada proses pendinginan nugget  
terjadi pada udara bebas disertai 
dengan pendinginan paksa yaitu gas 
argon di hembuskan pada daerah 
nugget selama holding time. Hal ini 
tidak memungkinkan terjadinya 
tranformasi fasa α ke fasa α+β (α         

α+β). Karena unsur Si tidak memiliki 
cukup waktu untuk memisahkan diri 
dari fasa α kaya aluminium sehingga 
unsur Si tidak tampak pada struktur 
mikro nugget yang terbentuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. pembesaran diagram 
fasa Al-Si dengan Si<2% 

(miller, 2012) 

 
Pada gambar 9. hasil pengujian 

struktur mikro menunjukkan bahwa 

Gambar 10. Proses terbentuknya nugget. (a) 
sebelum arus dialirkan, (b)awal arus 
dialirkan, (C) ahir arus dialairkan, (d) setelah 
nugget dingin, (e) hasil foto makro 20x. 
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semakin besar debit gas argon yang 
dialirkan semakin sedikit porositas yang 
terjadi namun tak signifikan seperti 
yang terjadi pada  pada gambar 12. Ini 
menunjukkan bahwa variasi debit gas 
argon memberikan sedikit pengaruh 
atau pengaruh yang positif namun tak 
signifikan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jika dibandingkan dengan 
penelitian sebelumnya oleh Tutur A.K 
(2012) tentang pengaruh penggunaan 
gas lindung Argon pada pengelasan 
Spot welding pada bahan aluminium 
murni menunjukkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan penggunaan 
gas lindung Argon terhadap porositas 
yang terjadi dibandingkan dengan 
pengelasan tanpa menggunakan gas 
Argon seperti terlihat pada gambar 12. 
Sedangkan pada penelitian kali ini 
menunjukkan bahwa penggunaan 
variasi debit gas Argon (5, 10, dan 15 
L/menit) pada pengelasan Spot 
Welding berpengaruh terhadap 
porositas yang terjadi pada nugget 
namun pengaruh ini tidak signifikan 
atau sedikit sekali pengaruh variasi 

debit gas argon terhadap porositas 
yang terjadi pada nugget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. adalah ilustrasi 
bagaimana pengaruh gas argon 
terhadap hasil pengelasan spot 
welding. Titik 1-2 adalah trend line yang 
menunjukkan pengaruh gas argon 
terhadap hasil pengelasan spot welding 
yaitu terjadi signifikasi yang besar, ini 
berarti bahwa dengan menggunakan 
gas argon terjadi perbaikan hasil 
pengelasan yang signifikan 
dibandingkan dengan pengelasan 
konvensional tanpa penggunaan gas 
argon. Sedangkan titik 2-3 adalah trend 
line yang menunjukkan pengaruh 
variasi debit gas argon terhadap hasil 
pengelasan spot welding, yaitu terjadi 
signifikasi kecil yang berarti bahwa 
variasi debit gas argon tidak 
memberikan perbaikan yang signifikan 
terhaddap hasil pengelasan. Uraian di 
atas menunjukkan bahwa dengan 
penambahan gas argon berapapun 
debit gas argon yang diberikan jika 
batas minium telah terpenuhi maka 
hasil pengelasan tidak mengalami 
perbaikan yang berarti. 

Alasan yang memungkinkan 
hal ini terjadi adalah densitas gas argon 
lebih besar dari pada udara yaitu 1.7 
kg/m3 sedangkan densitas udara 1.2 
kg/m3 sehingga berapapun debit gas 
argon yang dihembuskankan jika batas 

Gambar 12. hasil penelitian perbandingan 
pengelasan di lingkungan udara bebas 
(kiri) dan lingkungan  gas argon (kanan) 

(Tutur A.K, 2012) 

Gambar 13. ilustrasi pengaruh gas Ar 
terhadap hasil Spot welding 
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minimum terpenuhi maka sudah cukup 
untuk melindungi daerah terbentuknya 
nugget dari oksidasi, hal ini selaras 
dengan salah satu sifat gas argon 
dalam penggunaannya sebagai gas 
lindung yaitu lebih tahan terhadap 
hembusan angin. Alasan kedua yaitu 
jika area pengelasan telah cukup 
terlindungi dengan debit kecil maka 
debit besar tidak berpengaruh terhadap 
area yang dilindungi tersebut, ilustrasi 
seperti pada gambar berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 1 pada gambar diatas 
dalam penelitian ini mewakili debit gas 
argon 5 L/menit, no 2 debit 10 L/menit 
dan no 3 debit 15 L/menit. Dari gambar 
diatas debit gas argon 5 L/menit sudah 
cukup untuk melindungi area 
terbentuknya nugget sehingga ketika 
debit gas argon ditambahkan hal ini 
tidak memberikan pengaruh yang 
berarti terhadap perbaikan hasil las.  

Kesimpulan 

Dari hasil analisa pada bab 
sebelumnya maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji komposisi kimia 
menunjukkan bahwa material 
aluminium tergolong  aluminium 
paduan mendekati Al-Si dengan 
kandungan unsur Si = 0.41 % 

2. Dari hasil uji foto makro diameter 
nugget terkecil adalah 1.9 mm 
terjadi pada pengelasan arus 
7000 A, waktu 0.5 detik dan 

debit gas argon 5 L/menit 
sedangkan diameter nugget 
terbesar adalah 2.5 mm pada 
pengelasan arus 9000 A, waktu 
0.7 detik dan debit gas argon 10 
L/menit. 

3. Hasil uji foto makro menunjuk-
kan bahwa arus dan waktu 
memberikan pengaruh yang 
signifikan pada pembentukan 
nugget, sedangkan gas argon 
memberikan pengaruh yang 
tidak berarti pada pembentukan 
diameer nugget. 

4. Hasil uji struktur mikro 
menunjukkan bahwa semakin 
besar debit gas argon yang 
diberikan maka semakin sedikit 
porositas yang terjadi namun 
pengaruh ini tidak signifikan. 
 

5.1. Saran 

Dari hasil pengujian yang telah 
dibahas dengan berbagai 
kekurangnnya maka saran untuk 
penelitian selanjutnya adalah : 
1. Untuk material aluminium 

sebaiknya menggunakan mesin 
spot welding dengan kapasitas 
daya yang lebih besar agar nugget 
yang terbentuk sesuai standar 
dengan arus pengelasan diatas 
20kA 

2. Pengujian struktur mikro dengan 
pembesaran yang lebih besar agar 
struktur paduan dapat terlihat dan 
dianalisa dengan diagram fasa. 

 
  

Gambar 14. gas argon dalam aplikasi  
pengelasan spot welding 
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