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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini industri manufaktur mengalami perkembangan pesat 

dengan berbagai inovasi yang digunakan untuk memudahkan dalam 

pembuatan produk. Terdapat banyak proses yang berkesinambungan 

dalam membuat sebuah produk dalam industri manufaktur. Salah satunya 

adalah proses perakitan dan penyambungan. Ada banyak cara yang 

dapat digunakan untuk menyambung dua material diantaranya seperti 

penyambungan dengan baut, paku keling, dan Las, yang cara 

penggunaannya sesuai kebutuhan dan aplikasi produk yang akan dibuat. 

Salah satu jenis proses pengelasan yang banyak digunakan 

adalah proses pengelelasan 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 

sambungan rapi, dan tidak membutuhkan material pengisi (filler). 

Kualitas dari hasil pegelasan Spot Welding dipengaruhi oleh 

besarnya arus dan tegangan yang digunakan, besarnya tekanan yang 

diberikan saat proses pengelasan dan waktu pengelasan. Untuk 

mendapatkan kualitas pengelasan yang bagus maka dari ketiga faktor tadi 

diteliti berapakah parameter-parameter ideal yang harus diberikan dan 

faktor lain apa saja yang menghambat selama proses pengelasan 

(Amstead, B.H, 1995) 

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. Dalam 



2 

 

 

 

industri dirgantara banyak berbagai komponen yang terbuat dari 

aluminium karena sebisa mungkin massa pesawat ringan dan salah satu 

logam yang ringan adalah aliminium. 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. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya 

pengaruh arus, waktu pengelasan dan debit gas Argon terhadap  hasil 

pengelasan pada pengelasan material aluminium paduan dan 

hubungannya dengan metalografi struktur logam  yang terbentuk pada 

nugget (manik las). 
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1.2. 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 

1.3. Batasan Masalah 

Melihat begitu luas dan komplek permasalahan dalam pengelasan, 

khususnya pengelasan Spot Welding maka perlu untuk membatasi 

permasalahan agar pembahasan lebih fokus. Batasan-batasan tersebut 

antara lain: 

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. 

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  
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1.4. Manfaat Penelitian  

 Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan akan memberikan 

manfaat diantaranya yaitu: 

1. Memberikan pemahaman tentang proses pengelasan Spot 

Welding. 

2. Data-data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi pembaca.  


