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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin berkembangnya teknologi maka industri pada saat 

ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Karena pesatnya kemajuan 

teknologi, maka banyak sekali proses produksi yang membutuhkan 

proses pengelasan. Pada proses pengelasan terdapat berbagai jenis 

mesin las yang dapat digunakan, salah satunya adalah las Tungsten Inert 

Gas (TIG). Hasil dari pengelasan sangat dipengaruhi oleh besaran arus 

yang digunakan untuk ketebalan pelat yang akan di las, jenis material 

yang digunakan dan penyetelan aliran gas yang dibutuhkan. 

Tungsten Inert Gas (TIG) atau disebut juga Gas Tungsten Arc 

Welding (GTAW) adalah proses pengelasan menggunakan panas dari 

nyala pijar yang terbentuk antara elektroda tungsten yang tidak terumpan 

dengan menggunakan gas mulia sebagai pelindung terhadap pengaruh 

luar pada saat proses pengelasan. Elektroda menggunakan batang 

wolfram yang dapat menghasilkan busur listrik tanpa ikut mencair. Pada 

penggunaan las TIG, kecepatan pengumpanan logam pengisi dapat 

diatur terlepas dari besarnya arus listrik sehingga penetrasi ke dalam 
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logam induk. Cara pengaturan ini memungkinkan las TIG cocok 

digunakan baik untuk pelat baja tipis maupun pelat baja tebal. 

Baja paling banyak digunakan sebagai produk akhir seperti 

komponen otomotif, atau untuk proses manufaktur lainnya seperti proses 

pembuatan lembaran besi dan lain-lain. Dasar pemilihan pemakaian baja 

seiring dengan terus berkembangnya industri otomotif dan kebutuhan 

masyarakat akan kendaraan bermotor, komponen permesinan, ban 

kontruksi dan bidang lainnya terutama didasarkan pada sifat mekaniknya 

jika sifat logam sangat keras sangat sulit dalam pembentukannya. (Tri 

Harya Wijaya, 2010) 

Sifat mekanik pada baja dan tembaga sangat ditentukan oleh 

kandungan paduan yang terdapat didalamnya. Kandungan unsur ini akan 

membentuk struktur mikro pada baja dan tembaga, sehingga dengan 

merubah komposisi maka struktur mikro juga berubah dan perubahan ini 

akan mempengaruhi sifat mekaniknya. Selain itu perubahan struktur 

mikro juga dapat dilakukan dengan cara perlakuan panas yaitu dengan 

merubah kecepatan pendinginan. Kemampuan pengerasan memiliki 

rentangan yang besar sehingga dapat disesuaikan dengan sifat mekanik 

yang sesuai dengan yang diinginkan dari baja dan tembaga tersebut. 

Salah satu tujuan terpenting dalam pengembangan material adalah 

menentukan apakah struktur dan sifat-sifat material optimum, agar daya 

tahan yang dicapai maksimum (Taufikkurrahman, dkk. ,2005). Untuk itu 
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agar dapat diketahui hal-hal tersebut dibutuhkan suatu pengujian 

diantaranya pengujian komposisi kimia yang berfungsi untuk mengetahui 

seberapa besar atau seberapa banyak jumlah suatu kandungan yang 

terdapat pada  suatu logam, baik logam ferro maupun logam non ferro. 

Selanjutnya untuk mengetahui struktur mikro maka diperlukan uji mikro 

dan uji mekanik untuk mendapatkan nilai kekerasan atau kekuatan logam 

tersebut serta hasil pengelasan yang telah dilakukan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan pada proses 

pengelasan tembaga dan baja, tetapi sampai saat ini masih jarang yang 

meneliti hubungan antara parameter arus dengan struktur mikro serta 

perubahan sifat fisik dan mekaniknya. Padahal hasil pembelajaran 

perbandingan tersebut sangat berguna untuk menunjukkan manfaat dan 

keunggulan teknik las TIG terhadap material tembaga dan baja 

karbon.Dengan demikian, perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh variasi arus listrik terhadap 

struktur mikro dan sifat mekanik produk las tembaga dan baja 

karbon. 
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2. Bagaimana kualitas hasil pengelasan dengan arus 70 A, 75 A, 80 

A, 85 A dan 90 Ayang dilakukan dengan metode las TIG 

(Tungsten Inert Gas). 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada proses pengelasan 

tembaga dan baja dengan metode  las TIG (Tungsten Inert Gas) dengan 

pendinginan udara terbuka serta menggunakan 5 variasi arus yaitu 70 A, 

75 A, 80 A, 85 A dan 90 A.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui struktur mikro dan sifat mekanik hasil las TIG 

pada tembaga dan baja karbon. 

2. Untuk mendapat perbandingan antara hasil pengelasan yang 

menggunakan besar arus sesuai standar, yaitu arus 80 A - 90 A 

dan menggunakan besar arus di luar standard yaitu arus 70 A dan 

75 A. 

3. Untuk mengetahui arus yang tepat guna memperoleh kekuatan 

hasil las yang terbaik dan dapat menjadi acuan dalam proses 

industri maupun keperluan pendidikan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

 Secara khusus memberikan gambaran kepada mahasiswa 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengelasan Tembaga 

dan Baja karbon. 

2. Bidang akademik 

a. Sebagai referensi untuk perkembangan dan penelitian selanjutnya 

mengenai proses pengelasan.  

b. Dapat memperluas wawasan terhadap ilmu metalurgi sehingga 

dapat menumbuhkan semangat untuk mempelajari dan melakukan 

pengembangan dalam penelitian metalurgi mendatang. 

3. Pengembangan industri 

a. Untuk meningkatkan kualitas sambungan dalam material Tembaga 

dan Baja karbon sehingga menjadi lebih baik. 

b. Semakin meningkatnya penggunaan proses pengelasan Tembaga 

dan Baja karbon dalam bidang teknologi otomotif. 

c. Memberikan masukan atau pertimbangan khusus secara teliti 

terhadap proses pengelasanTembaga dan Baja karbon. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Penelitian tugas akhir dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 
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1. Studi Literatur / Referensi 

Studi ini meliputi pencarian semua referensi baik dari buku, 

makalah  ilmiah dan berbagai sumber yang berkaitan dengan proses 

pengelasan, struktur mikro logam, pengujian, perlakuan panas dan 

semua referensi yang berhubungan dengan proses penelitian / 

pengujian. 

2. Studi laboratorium / Metode Pengujian 

Studi ini dilakukan pada saat pengujian sampel uji laboratorium. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini mengacu pada prinsip dasar metode penulisan 

ilmiah. Adapun sistematika penulisan ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini memuat latar belakang masalah,  perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas mengenai kajian pustaka, landasan teori, 

tembaga dan baja karbon maupun paduannya dan studi 

pengelasan pada tembaga dan baja karbon. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Menerangkan tentang diagram alir, peralatan dan bahan, 

proses pengelasan dengan menggunakan las TIG (Tungsten 

Inert Gas), pengujian dengan uji komposisi kimia, fotomikro, dan 

uji kekerasan (vickers). 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN  HASIL PENELITIAN  

Meliputi hasil data-data yang diperoleh dari pengujian 

komposisi kimia, pengujian struktur mikro, pengujian kekerasan. 

Kemudian dari data-data ini dianalisa secara detil yang 

didapatkan dari penelitian tersebut. 

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran berupa data kuantitatif yang 

diperlukan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 


