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ABSTRAKSI 

Proses pengelasan dan penggunaan logam ringgan dengan 
kekuatan tinggi sangat dibutuhkan pada industri manufaktur. Salah satu cara 
yang direkomendasikan adalah menggunakan spot welding dan 
menggunakan bahan aluminium paduan. Penambahan gas argon pada 
proses pengelasan digunakan untuk melindungi terjadinya reaksi oksidasi 
material pada area pengelasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendiskripsikan dengan analisa grafik dan statistik pengaruh variasi arus, 
waktu dan debit gas argon serta membandingkan data hasil kedua analisa 
tersebut. 

 Material yang digunakan pada penelitian adalah aluminium paduan 
Si 0,4% mendekati seri 4000 (Al-Si) dengan ketebalan 1 mm. Mesin Spot 
welding yang digunakan adalah DAYOK tipe OK-25. Variasi arus pengelasan 
7000 A, 8000 A, dan 9000 A. Variasi waktu pengelasan 0,5 detik, 0,6 detik 
dan 0,7 detik. Variasi debit gas argon 5 lt/menit, 10 lt/menit dan 15 lt/menit. 
Jenis sambungan pengelasan tumpang (lap joint). Pengujian yang dilakukan 
adalah pengujian tarik dengan standar ASME IX. 

Secara grafik dan statistik hasil penelitian menunjukkan bahwa, 
variasi arus dan waktu berpengaruh signifikan terhadap kekuatan geser hasil 
pengelasan. Sedangkan variasi debit gas argon tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kekuatan geser hasil pengelasan. Dari kedua analisa tersebut 
menunjukkan adanya kesamaan hasil analisa. 

Kata kunci : gas argon,  kekuatan geser, spot welding 

 

  

mailto:maryantodany@yahoo.co.id


PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pengelasan adalah suatu proses 
penggabungan dua atau lebih logam 
menjadi satu dengan pemberian energi 
panas. Kekuatan dan kerapian 
sambungan pada body mobil sangat 
diperhatikan pada kontrol kualitas suatu 
industri karoseri. Salah satu cara yang 
sering direkomendaikan adalah Spot 
Welding.  

Penggunaan bahan ringan, 
kekuatan tinggi dan tahan korosi sering 
digunakan pada industri karoseri seperti 
penggunaan aluminium paduan. Akan 
tetapi, aluminium paduan sulit dilakukan 
pengelasan karena aluminium paduan 
mudah teroksidasi. Proses oksidasi akan 
membentuk lapisan aluminium oksida 
(Al2O3) yang mempunyai titik cair yang 
tinggi. Maka peleburan antara logam 
yang satu dengan yang lain menjadi 
terhalang.  

Gas mulia seperti gas Argon (Ar) 
atau Helium (He) berguna untuk 
melindungi daerah pengelasan agar 
unsur lain tidak ikut masuk saat proses 
pengelasan berlangsung. Debit gas 
argon yang diberikan harus sesuai 
dengan kebutuhan. (Wiryosumarso.H, 
2004) 

Dari uraian diatas, perlu sekali di 
lakukan penelitian bagaimana pengaruh 
variasi arus, waktu dan debit gas argon 
dengan menggunakan spot welding 
terhadap hasil kekuatan las pada 
aluminium paduan. 

Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan secara grafis 
pengaruh variasi arus, waktu dan 
debit gas argon terhadap hasil 
kekuatan las titik dilihat dari hasil 
tegangan geser. 

2. Mendiskripsikan secara statistik 
pengaruh variasi arus, waktu dan 

debit gas argon terhadap hasil 
kekuatan las titik dilihat dari hasil 
tegangan geser. 

3. Membandingkan data hasil analisa 
grafis dan analisa statistik tentang 
pengaruh variasi arus, waktu dan 
debit gas argon terhadap hasil 
kekuatan las titik dilihat dari hasil 
tegangan geser. 

Manfaat penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberi kontribusi 
positif kepada: 

1. Dunia Akademis, untuk memperkaya 
ilmu dan wawasan di dunia 
teknologi, khususnya di bidang Spot 
Welding dan aluminium paduan. 

2. Dunia industri, khususnya industri 
yang menggunakan pengelasan 
logam dengan cara las titik agar 
dapat meningkatkan produk yang 
telah dicapai. 

Batasan Masalah 

penelitian ini perlu dibatasi 
permasalahan agar pembahasan lebih 
terfokus. Batasan-batasan itu antara lain: 
1. Parameter arus dan waktu saat 

pengelasan berlangsung sesuai 
pada indikator yang tertera pada 
panel. 

2. Suhu ruangan pada saat proses 
pengelasan dianggap suhu kamar. 

3. Tekanan tuas pijakan pada saat 
berlangsungnya pengelasan 
dianggap sama. 

4. Kehalusan pada permukaan 
spesimen dianggap sama. 

5. Diameter elektroda dijaga sama 
selama penelitian. 

6. Setup time dan holding time 
dianggap sama. 

DASAR TEORI 

Tinjauan  Pustaka 

Muamar, N.M. (2012), meneliti 
tentang pengaruh parameter las, arus 
dan waktu terhadap kekuatan geser 



yang terjadi pada las titik. Material yang 
digunakan aluminium murni dengan 
ketebalan 1 mm. Mesin las titik yang 
digunakan mesin Krisbow tipe DN-16-1. 
Arus yang digunakan adalah 3608 A, 
4441 A, 5021A dan waktu pengelasan 
2,5 detik, 3,5 detik, 4,5 detik. Pengujian 
yang dilakukan hanya pengujian geser 
dengan standar ASME IX. Hasil 
penelitian menerangkan bahwa variasi 
arus dan waktu berpengaruh terhadap 
kekuatan geser yang dihasilkan. 

Purwanto, A (2012) meneliti 
tentang pengaruh penambahan gas 
argon terhadap kekuatan geser 
pengelasan juga variasi parameter arus 
dan waktu pengelasan untuk sambungan 
tumpang pada las titik. Material yang 
digunakan adalah Alumunium murni 
dengan ketebalan 1mm. Arus 
pengelasan 3608 A; 4441 A, 5021 A, 
dan waktu pengelasan 2,5 detik, 3,5 
detik, dan 4,5 detik. Debit gas argon 
yang digunakan konstan. Pengujian 
yang dilakukan hanya uji geser standar 
ASME IX. Hasil penelitian disampaikan 
bahwa, penambahan gas argon pada 
proses pengelasan juga variasi 
parameter arus dan waktu pengelasan 
berpengaruh terhadap kekuatan geser.  

Angga, T.K. (2012), dalam 
penelitiannya tentang pengaruh 
parameter pengelasan titik pada 
lingkungan udara terbuka dan pada 
lingkungan gas argon. Material yang di 
gunakan aluminium murni. Tebal plat 1 
mm dengan arus yang diberikan 3608 A, 
4441 A dan 5956 A dengan waktu 
pengelasan 2.5 detik, 3.5 detik, dan 4.5 
detik, gaya penekanan elektroda 
konstan.. Pengujian yang dilakukan 
meliputi pengujian makro (pembesaran 
20X)  dan mikro (pembesaran 200X). 
Hasil pengujian yang telah dilakukan, 
menunjukkan bahwa semakin besar arus 
dan waktu pengelasan yang diberikan 
maka diameter nugget juga semakin 
besar. Pada lingkungan gas argon 
menunjukkan bahwa diameter  nugget 
yang dihasilkan lebih besar dari pada di 

lingkungan udara terbuka, pada 
lingkungan gas Argon juga menunjukkan 
bahwa porositas yang lebih sedikit 
dibandingkan pada udara terbuka. 

Resistence Spot Welding (Las Titik) 

Spot welding merupakan bagian 
dari las resistensi listrik. Biasanya 
digunakan untuk menyambung plat 
logam. Dimana dua lembaran plat dijepit 
diantara dua elektroda. Arus listrik yang 
cukup besar dialirkan oleh kedua 
elektroda melewati kedua permukaan 
material logam. Material logam yang 
akan disambung di tekan satu sama lain, 
pada saat yang bersamaan panas timbul 
di area yang tahanannya paling tinggi, 
yaitu di antara kedua permukaan 
material logam. Logam akan  mencair 
kemudian menyatu. 

 
Gambar 1. Las Resistensi listrik (Miller 2012) 

Pada pengelasan resistensi listrik 
yang mempengaruhi besarnya energi 
panas/kalor ditinjau dari rumus total heat 
input yang dihasilkan yaitu : (Amstead, 
B.H, 1995) 

H = I2.R.t ……………………….(2.1) 

Dimana :  

H : Total Heat Input (joule) 
I   : Arus listrik (Ampere) 
t   : Waktu pengelasan (detik) 
R  : Resistensi antara elektroda (Ω) 

Waktu pengelasan dalam satuan 
cycle dimana untuk listrik dengan 
frekuensi 50 Hz, 1 detik = 50 cycle maka 
untuk 1 cycle = 0.02 detik. Waktu 
pengelasan dalam pengelasan resistensi 
listrik terdiri dari 3 waktu yaitu : (Ruukki, 
2007) 



1. Pre-welding Squeeze Time (setup 
time) 

2. Welding Time (Current Time) 

3. Holding Time 

Aluminium 

Beberapa sifat dan karakteristik 
aluminium yang sangat menonjol antara 
lain (Wiryosumarto, H. 2004): 

1. Ringan, beratnya lebih ringan dari 
berat baja.  

2. Kekuatan aluminium akan 
meningkat apabila ditambahkan 
unsur lain seperti Cu, Si, Mg.  

3. Aluminium merupakan konduktor 
listrik yang baik, maka sangat baik 
untuk kabel-kabel listrik over head. 

4. Aluminium mempunyai sifat 
konduktor panas yang baik. 

5. Aluminium tidak beracun dan non 
magnetic,  

6. Aluminium juga mempunyai 
kemampuan untuk di cor. 

Aluminium dapat di klasifikasikan 
sesuai dengan jenis dan serinya yaitu 
(Wiryosumarto, H. 2004) 

 
1. Jenis Aluminium Murni (Seri 1000) 

Jenis ini adalah aluminium 
dengan kemurnian antara 99,0% 
sampai 99,9%. 

2. Jenis Paduan Al-Cu (Seri 2000) 

Jenis paduan Al-Cu adalah jenis 
yang dapat diperlaku panaskan. 
Ketahanan korosi kurang baik, biasa 
digunakan sebagai bahan keling. 

3. Jenis Paduan Al – Mn (Seri 2000) 

Paduan aluminium jenis ini tidak 
dapat diperlaku panaskan, Sifat tahan 
korosi yang baik. 

4. Jenis Paduan Al-Si (Seri 4000) 

Paduan Al-Si termasuk jenis yang 
tidak dapat diperlaku panaskan. Jenis 
paduan ini dalam keadaan cair 
memiliki sifat mampu alir yang baik 
juga dalam proses pembekuan hampir 

tidak terjadi retak. Paduan aluminium 
ini banyak digunakan untuk logam las. 

5. Paduan Jenis Al-Mg (Seri 5000) 

Paduan aluminium jenis ini tidak 
dapat diperlaku panaskan, tetapi 
mempunyai sifat tahan korosi yang 
baik sebagai bahan pembuatan tangki 
air dan gas alam cair. 

6. Paduan Jenis Al-Mg-Si (Seri 6000) 

Paduan ini termasuk jenis yang 
dapat diperlaku-panaskan,mempunyai 
sifat mampu potong, mampu las dan 
daya tahan korosi yang baik.  

7. Paduan Jenis Al-Zn (Seri 7000) 

Paduan ini termasuk Janis yang 
dapat diperlaku-panaskan biasanya 
kedalam paduan pokok Al-Zn 
ditambahkan Mg, Cu, Cr. Tetapi sifat 
mampu las dan daya tahan terhadap 
korosi kurang baik.  

Gas Pelindung 

Gas pelindung (shielding gas) 
adalah suatu gas yang berfungsi 
melindungi cairan logam las dari udara 
lingkungan, bertujuan untuk mencegah 
terjadinya proses oksidasi. Gas 
pelindung yang paling sering digunakan 
adalah gas argon dan lebih disukai dari 
pada gas Helium karena: (Widharto, S. 
2007) 

1. Nyala lebih halus dan tidak 
bersuara keras (lirih) 

2. Memiliki daya pembersih (dalam 
pengelasan Aluminium dan 
Magnesium 

3. Lebih murah dan lebih mudah 
didapat 

4. Lebih tahan terhadap hembusan 
angin 

Pengujian Geser 

Dari gaya maksimal pada uji geser 
maka akan didapatkan tegangan geser, 
dirumuskan sebagai berikut: 

𝜏 =
𝐹𝑚
𝐴𝑜

……………………… .   2.2 



Dimana : 𝜏    = Tegangan geser (N/mm2) 
  𝐹𝑚 = Gaya maksimum (N) 
  Ao  = Luas penampang (mm2) 

Standar pengujian yang digunakan 
adalah standar ASME IX. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Diagram Alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

Persiapan Bahan dan Alat 

a. Bahan 
Material yang digunakan adalah 

aluminium paduan mendekati seri 4000 
dengan panjang 101,6 mm lebar 25,4 
mm dan tebal 1 mm. 

 
        Gambar 3. sepesimen uji 

b. Alat 
Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain: 
1. Mesin Las titik (spot welding) DAYOK 

tipe OK-25. 

 
Gambar 4. Mesin Las Titik (Spot Welding) 
Laboratorium Teknik Mesin UMS Surakarta 

2. Fixture untuk membantu semburan 
gas argon tetap fokus. 

3. Tabung dan gas argon.    
4. Flow meter 

 
        Gambar 5.  Flow Meter 
        Laboratorium teknik mesin UMS Surakarta 

5. Alat pemotong sheet metal cuting 
6. Mesin penguji Metallic Material – 

Tensile Testing 

 
       Gambar 6. Mesin Uji Tarik  
       Laboratorium Teknik Mesin UNS Surakarta 

7. Alat bantu : sarung tangan kulit, 
mistar, jangka sorong, amplas. 

Selesai 

Analisa Data dan Pembahasan 

Pengujian geser  Berdasarkan 

Standar ASME IX 

Pengelasan 
Arus 9kA, 

waktu 0.5, 0.6 , 
0.7 dt,  variasi 

debit gas 
argon 5,10 dan 

15 lt/menit 

Pengelasan 
Arus 7kA 

,waktu 0.5, 0.6 , 
0.7 dt,  variasi 

debit gas argon 
5,10 dan 15 

lt/menit 

Pengelasan 
Arus 8kA 

,waktu 0.5, 0.6 , 
0.7 dt,  variasi 

debit gas argon  
5, 10 dan 15 

lt/menit 

Persiapan Bahan dan Alat 

Persiapan Spesimen uji 

Berdasarkan Standar ASME IX 

Studi Literatur dan 

Studi lapangan 

Mulai 

Kesimpulan 



Prosedur Penelitian 
1. Studi Pustaka 

Mencari bahan-bahan teori yang 
bersumber dari buku, internet, artikel 
dan laporan penelitian yang 
berhubungan dengan pengelasan titik 
(Spot Welding), aluminium paduan 
dan juga standar pengujian. 

2. Studi Lapangan 
Mencari bahan yang ada di 

pasaran. Mencari tempat untuk 
penelitian dan pengujian.. 

3. Pemilihan Standarisasi 
Untuk pemotongan spesimen dan 

pengujian menggunakan standar 
ASME IX. 

4. Prosedur pengelasan titik (spot 
welding)  

Sambungan dengan Lap joint. 
Arus pengelasan 7000A, 8000A, 9000 
A. waktu pengelasan 0,5 detik, 0,6 
detik, 0,7 detik. Variasi debit 5 
lt/menit, 10 lt/menit, 15 lt/menit. Dua 
kali pengulangan. 

5. Pengujian geser 
Pengujian geser pada sambungan 

las menggunakan standar ASME IX.  

 

 

 

 

L=Panjang 101,6 mm 

W= Lebar 25,4 mm 

 

 

 
Gambar 7. Spesimen pengujian tegangan geser 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa dan Hasil Penelitian 
Uji 2 Variabel Berbeda 

Uji t-Test untuk menguji perbedaan 
rata-rata dua variabel dari sempel yang 
berbeda, dari data uji t-test hasil 
pengujian geser 1 dan pengujian geser 2 
dapat di rata-rata. 

Data hasil rata-rata tegangan geser 
sebagai berikut: 

Tabel 1.  Hasil tegangan geser rata-rata 

No 
 

I 
(A) 

t 
(dt) 

Debit 
(lt/menit) 

(𝜏)  

rata - rata  
(N/mm

2
) 

1 

7 kA 
 
 
 
 

0.5 5 20.34 

2 0.5 10 30.88 

3 0.5 15 26.54 

4 0.6 5 22.69 

5 0.6 10 30.56 

6 0.6 15 27.85 

7 0.7 5 28.45 

8 0.7 10 23.40 

9 0.7 15 22.05 

10 

8 kA 
 
 
 
 

0.5 5 21.72 

11 0.5 10 25.54 

12 0.5 15 21.25 

13 0.6 5 26.89 

14 0.6 10 28.15 

15 0.6 15 27.93 

16 0.7 5 38.10 

17 0.7 10 36.60 

18 0.7 15 29.69 

19  
 
 
 

9 kA 
 
 
 
 

0.5 5 34.32 

20 0.5 10 28.34 

21 0.5 15 33.37 

22 0.6 5 40.35 

23 0.6 10 39.44 

24 0.6 15 38.18 

25 0.7 5 47.72 

26 0.7 10 36.49 

27 0.7 15 42.60 

 
Analisis secara grafis 

Hasil rata-rata dari tegangan geser 
dapat dianalisa menggunakan grafik. 

 
Grafik 1. Pengaruh Arus  pengelasan terhadap 

Tegangan Geser rata-rata 

Pada grup debit gas argon 5 Lt/menit 
dan 15 Lt/menit menunjukkan bahwa 
arus pengaruh positif terhadap hasil 
pengelasan.  
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Pada grup debit gas argon 10 
Lt/menit, waktu 0,5 detik menunjukkan 
bahwa arus pengaruh negatif, karena 
mengalami penurunan dari 30,88 N/mm2 
menjadi 28,34 N/mm2. Faktor  error yang 
berpeluang adalah setup time. Setup 
time berpengaruh dalam mengatur 
resitance permukaan plat aluminium. 
(ISF, Welding and joining institute, 2002)  

 Grafik 2.  Pengaruh Waktu pengelasan     terhadap 
Tegangan Geser rata –rata 

 Dilihat pada grup grafik debit 5 
Lt/menit menunjukkan pengaruh positif. 
Grup grafik 10 Lt/menit menunjukkan 
adanya pengaruh negatif. Terjadi pada 
arus 7000 A, nilai awal 30,88 N/mm2 
menjadi 23,40 N/mm2. Grup grafik debit 
15 Lt/menit terjadi penurunan tegangan 
geser pada arus 7000 A dari 26,54 
N/mm2 turun menjadi 22,05 N/mm2. 

Kemungkinan faktor  error yang 
mempengaruhi adalah setup time dan 
holding time yang dianggap konstan. 

 
Grafik 3. pengaruh debit gas argon terhadap 

Tegangan Geser rata –rata 

Dari gambar grafik diatas dapat 
diketahui bahwa variasi debit gas argon 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
hasil pengelasan dilihat dari tegangan 
geser rata-rata yang terjadi. Karena 
terlihat dari hasil grafik yang tidak 
berpola. 

Analisis Secara Statistik 
Analisis menggunakan SPSS.15 

dengan metode Analysis of variance 
(ANOVA) untuk menguji pengaruh dari 
berbagai variasi arus (I), waktu (t) dan 
debit gas argon. 

                      
 
Tabel 2.  Out put ANOVA dengan SPSS. 15  

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent  Variable: Tegangan Geser rata-rata

951.941a 6 158.657 7.737 .000

25480.397 1 25480.397 1242.579 .000

719.395 2 359.698 17.541 .000

224.254 2 112.127 5.468 .013

8.291 2 4.145 .202 .819

410.121 20 20.506

26842.459 27

1362.062 26

Source

Corrected Model

Intercept

arus

waktu

Debit

Error

Total

Corrected Total

Type I II Sum

of  Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .699 (Adjusted R Squared = .609)a. 
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Hipotesa : 

Untuk Arus (I) 

H0 = 𝜏 (7000) = 𝜏(8000) = 𝜏(9000) = 0 

H1 =  𝜏 (7000) ≠ 𝜏(8000) ≠ 𝜏(9000) ≠ 0 

Untuk Waktu (t) 

H0  = 𝜏 (0,5) = 𝜏(0,6) = 𝜏(0,7) = 0 

H1  =  𝜏 (0,5) ≠ 𝜏(0,6) ≠ 𝜏(0,7) ≠ 0 

Untuk Debit Gas Argon 

H0 = 𝜏 (5) = 𝜏(10) = 𝜏(15) = 0 

H1 = 𝜏 (5) ≠ 𝜏(10) ≠ 𝜏(15) ≠ 0 

Tingkat kepercayaan = 95% 

Dengan nilai signifikan  𝛼 = 5% = 0,05 

Kriteria pengujian hipotesa adalah 
terima H0 apabila Sig. ≥  𝛼, tolak H0 

apabila Sig. <  𝛼 dan terima H1 

Dari data tabel ANOVA dan 
hipotesa, maka dapat diketahui bahwa 
arus dan waktu berpengaruh signifikan 
terhadap tegangan geser. Variasi debit 
gas argon tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tegangan geser yang terjadi.  

Pembahasan 

Aluminium paduan mendekati seri 
4000 memiliki sifat mampu alir yang baik 
dalam proses pembekuan, hampir tidak 
retak. Sifat ini sangat baik untuk 
pembentukan manik las (nugget) pada 
spot welding. Sifat ini bisa 
mempengaruhi naiknya tegangan geser. 
Sifat mampu alir yang baik ini sangat 
sesuai dengan teori pada buku Teknologi 
Pengelasan Logam oleh Wiryosumarto, 
H dan Okumura, T. 

Perlu dilakukan beberapa proses 
sebelum dilakukan pengelasan, yaitu 
penghilangan lapisan Al2O3 (aluminium 
oksida) yang terdapat pada permukaan 
aluminium paduan dengan cara 

mengamplas. Lapisan ini mengakibatkan 
sulit terjadi sambungan las karena 
adanya perbedaan titik leleh antara 
aluminium dan lapisan aluminium oksida. 

Dari analisa grafis pada Grafik 1. 
Arus sangat berpengaruh terhadap 
panas yang dihasilkan. Sesuai rumus 
Heat Input pada persamaan rumus 

𝐻 = 𝐼2. 𝑅. 𝑡 ,karena arus (I) sangat 
berpengaruh meningkatkan daya listrik. 
maka nilai H akan meningkat apabila 
arus (I) meningkat. Pada penelitian J.B. 
Shamsul dan M.M. Hisyam (2007) 
menyimpulkan bahwa semakin besar 
arus (I) yang diberikan maka akan 
memberikan kenaikan diameter dan 
kekuatan tarik. 

Untuk waktu (t) pengelasan sesuai 
yang terlihat pada Grafik 2. Bahwa 
semakin lama waktu (t) pengelasan yang 
diberikan, maka akan semakin meningkat 
pula tegangan geser yang dihasilkan.  
Jadi semakin lama waktu pengelasannya 
maka panas yang terjadi juga akan 
semakin tinggi, sehingga manik las 
(nugget) yang terbentuk akan semakin 
besar, Tegangan rata-rata tertinggi dilihat 
pada grafik 2. dengan nilai 47,72 N/mm2, 
pada arus 9000A ,waktu 0,7 detik dan 
debit gas argon 0,5 lt/menit.  

Untuk variasi debit gas argon pada 
Grafik 3. menjelaskan bahwa variasi 
debit gas argon tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap tegangan 
geser rata-rata. Sehingga variasi debit 
gas argon yang diberikan selama 
pengelasan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tegangan geser yang terjadi. 
Ada beberapa kemungkinan variasi 
kenaikan debit gas argon tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
tegangan geser yaitu masa jenis dan 
kecepatan alir gas atau debit. Masa jenis 
udara lebih ringan dari pada gas argon 



masa jenis udara adalah 1,2 kg/m3 
sedangkan gas argon 1,7 kg/m3. 
Sehingga gas argon mampu melindungi 
area pengelasan. Kecepatan alir gas 
atau debit berfungsi untuk mendorong 
udara pada area pengelasan. 

Analisa statistik dengan SPSS. 15, 
menggunakan metode Analysis of 
variances (ANOVA), dijelaskan bahwa 
nilai Sig. pada arus (I) dan waktu (t) lebih 
kecil dari nilai signifikan (α). maka arus (I) 
dan waktu (t) berpengaruh signifikan 
terhadap tegangan geser yang terjadi, 
sedangkan variasi debit gas argon tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
tegangan geser yang terjadi, karena nilai 
Sig. pada tabel 2 lebih besar dari nilai 
siknifikan (α).  

Pada penelitian Kahraman, N. 
(2005) meneliti tentang kenaikan arus 
dan waktu berpengaruh  pada kenaikan 
tegangan geser yang terjadi, hasil 
tegangan geser lebih tinggi di lingkungan 
gas argon dari pada lingkungan udara 
terbuka. Dengan adanya penelitian 
tersebut ada kesamaan yaitu bahwa 
variasi arus dan waktu berpengaruh 
signifikan terhadap tegangan geser yang 
terjadi. Penambahan gas argon 
berpengaruh terhadap tegangan geser 
yang dihasilkan, akan tetapi 
penambahan gas argon dengan variasi 
debit gas argon tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tegangan geser yang 
terjadi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa: 

1. Analisa secara grafik menunjukkan 
variasi Arus (I) dan Waktu (t) pada 
spot welding sangat berpengaruh 
signifikan terhadap kekuatan geser 

hasil pengelasan. Variasi debit gas 
argon tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kekuatan geser hasil 
pengelasan. 

2. Analisa secara statistik menunjukkan 
variasi Arus (I) dan Waktu (t) pada 
spot welding sangat berpengaruh 
signifikan terhadap kekuatan geser 
hasil pengelasan. Variasi debit gas 
argon tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kekuatan geser hasil 
pengelasan. 

3. Dari data hasil analisa grafis dan 
statistik menunjukkan adanya 
kesamaan hasil analisa yaitu variasi 
arus (I) dan waktu (t) pada spot 
welding sangat berpengaruh signifikan 
terhadap kekuatan geser hasil 
pengelasan. Variasi debit gas argon 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kekuatan geser hasil pengelasan. 
 

Saran  

1. Perlu diadakan penelitian sejenis 
dengan variasi resistence (R) dan 
menggunakan mesin yang lebih 
canggih. 

2. Penelitian seharusnya menggunakan 
mesin yang canggih, untuk menjaga 
setup time dan holding time konstan. 
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