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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era industrialisasi dewasa ini teknik pengelasan telah 

banyak  dipergunakan secara luas pada penyambungan logam, 

konstruksi bangunan baja  dan konstruksi mesin. Penggunaan 

teknologi pengelasan dan sambungan ini  disebabkan karena 

bangunan dan  mesin yang dibuat dengan teknik  penyambungan 

menjadi ringan dan lebih sederhana dalam proses pembuatannya. 

Teknologi pengelasan merupakan salah satu bagian yang tidak 

bisa  dipisahkan dalam teknologi manufaktur. Ruang lingkup 

penggunaan teknologi  pengelasan ini cakupannya meliputi rangka 

baja, perkapalan, jembatan, kereta api,  pipa saluran dan lain 

sebagainya. 

Setiap material logam memiliki komposisi kimia yang berbeda 

dan sifat metalurgi yang berbeda. Aluminium dan baja adalah bahan 

yang paling penting pada konstruksi produksi otomotif 

(Yustiasih,2013). Karena didalam pengelasan, pengetahuan harus 

turut serta mendampingi  praktek, secara lebih terperinci dapat 

dikatakan bahwa, perencanaan tentang caracara pengelasan, cara-

cara pemeriksaan, bahan las, dan jenis las yang akan  digunakan.  

Brazing adalah proses penyambungan melalui proses 

pemanasan pada temperatur yang cocok dan mengunakan logam 

pengisi berupa liquidus logam pada temperatur diatas 840O F 

(450O C) sedangkan logam dasar yang digunakan adalah logam yang 

berada dibawah temperature solidus 

Mutu dari pengelasan tergantung dari pengerjaan lasnya sendiri  

dan juga sangat tergantung dari persiapan sebelum pelaksanaan 

pengelasan,  karena pengelasan adalah proses penyambungan 

antara dua bagian logam atau  lebih dengan menggunakan energi 
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panas. Pada penelitian ini pengelasan yang  digunakan adalah las 

brazing. Hal ini sangat erat hubungannya dengan temperatur, 

ketangguhan, cacat las, serta  retak yang pada umumnya mempunyai  

pengaruh yang fatal terhadap keamanan dari konstruksi yang dilas. 

Brazing menawarkan banyak keuntungan dibandingkan las 

spot atau solder. Misalnya, sambungan brazing halus, menciptakan 

ikatan yang kedap udara dan kedap air untuk pipa. Mematri dapat 

menggabungkan logam yang berbeda, seperti perunggu, baja, 

aluminium , besi tempa, dan tembaga , dengan titik leleh yang 

berbeda. 

Beberapa referensi studi yang diperoleh dilakukan untuk 

pengelasan yang  menggunakan variabel yang sama menjadi alasan 

pemilihan sambungan simple lap joint. 

Maka dari itu dalam pemilihan jenis sambungan yang dipakai 

dalam pengelasan  brazing sangat berperan terhadap hasil 

pengelasan. Dan hal ini dapat  mengetahui pengaruh hasil 

pengelasan brazing pada pelat aluminium terhadap uji  tarik dan uji 

kekerasan. 

 

1.2. Rumusan Masalah. 

Bertolak dari latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa  

permasalahan yaitu:   

1. Sifat uji kekerasan dan uji tarik yang dimiliki pelat paduan  

Aluminium dan Galvanis setelah dilas brazing dengan 

sambungan simple lap joint 

2. Pengaruh pengelasan menggunakan las brazing dengan 

sambungan simple lap joint  terhadap kekuatan tarik dan 

kekerasan.  

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dbrazing%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D705%26noj%3D1%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://www.wisegeek.com/what-is-aluminum.htm&usg=ALkJrhh8WAWaG4vz9rvRwd5m8tJAMSMgiA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dbrazing%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D705%26noj%3D1%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://www.wisegeek.com/what-is-copper.htm&usg=ALkJrhhVHlmFbChdfMyZhYqANkpf2kUzsg
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1.3. Batasan Masalah   

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih mengarah ke tujuan 

penelitian  dengan membatasi pokok permasalahan sebagai berikut:   

1. Bahan yang digunakan adalah pelat Aluminium dengan tebal 2 

mm dengan Galvanis dengan tebal 2 mm. 

2. Dilakukan proses pengelasan brazing 

3. Suhu ruangan saat proses pengelasan dianggap selalu 

konstan. 

4. Spesimen dilakukan pengamplasan agar bersih dari korosi dan 

kotoran. 

5. Filler menggunakan alusol 

6. Pengujian yang dilakukan : 

 pengujian metalografi (foto mikro dan makro) 

 Pengujian kekerasan 

 Pengujian tarik 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui nilai tegangan dan regangan dari sambungan 

las. 

2. Untuk mengetahui nilai kekerasan dengan standar ASTM E8. 

3. Untuk mengetahui hasil foto makro dari sambungan las. 

4. Untuk mengetahui hasil foto mikro dari sambunngan las. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian meliputi 2 bidang, yaitu : 

a. Bidang akademik 

1. Dapat mengetahui sifat serta kualitas hasil dari 

pengelasan berdasarkan uji kekerasan dan uji tarik. 

2. Dapat mempeluas wawasan terhadap ilmu metalurgi hasl 

pengelasan aluminium sehingga dapat menumbuhkan 
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semangat untuk mempelajari dan melakukan 

pengembangan dalam penelitian metalurgi mendatang. 

b. Bidang pengembangan industri 

1. Untuk meningkatkan kualiitas material sehingga kualitas 

produk material aluminium menjadi lebih baik. 

2. Semakin meninghkatkan penggunaan paduan aluminiam 

dalam bidang konstruksi. 


