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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dalam  bidang konstruksi semakin maju, baik 

di dalam perakitan maupun perawatan. Seiring kemajuan teknologi dalam 

bidang konstruksi, membuat kebutuhan pengelasan semakin dibutuhkan. 

Semakin luas penggunaan las mempengaruhi kebutuhan penggunaan 

teknologi las. Menurut wiryosumarto dan Okumura (2000), aplikasi 

penggunaan las antara lain pada bidang perkapalan, otomotif, kontruksi 

jembatan, kendaraan rel, rangka baja, dan lain sebagainya. Teknologi 

pengelasan digunakan selain mudah penggunaanyajuga dapat menekan 

biaya sehingga lebih murah. 

Teknologi pengelasan sendiri terbagi dalam beberapa jenis, salah 

satunya adalah las titik (spot welding). Las titik merupakan teknologi las yang 

banyak digunakan di dalam industri untuk menyambung dua buah material 

atau lebih berbentuk lembaran atau pelat menggunakan panas yang 

dihasilkan dari tahanan arus listrik. Dalam industri otomotif, penggunaan las 

titik banyak digunakan untuk pengelasan bodi kendaraan yang merupakan 

material berbentuk lembaran atau pelat.  

Baja tahan karat dan aluminium adalah material yang tidak bisa lepas 

dalam industri otomotif. Aluminium memiliki keuntungan dengan bobotnya
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 yang lebih ringan daripada baja, tetapi peran baja tidak bisa dihilangkan 

karena berat pada baja dibutuhkan untuk kendaraan dalam rangka menjaga 

traksi kendaraan. Baja tahan karat merupakan material yang memiliki 

ketahanan terhadap korosi, ketangguhan yang baik dan sifat mampu potong 

yang baik. Sedangkan aluminium adalah material yang ringan, tahan 

terhadap korosi dan merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Akan 

tetapi aluminium juga memiliki beberapa kekurangan seperti sukar untuk dilas 

dan mudah teroksidasi dengan oksigen. Wiryosumarto, (1985) mengatakan 

bahwa sebagian besar cacat las yang terjadi pada paduan aluminium adalah 

retak las dikarenakan pemisahan. Dalam proses manufaktur, penyambungan 

antara baja tahan karat dan aluminium menggunakan pengelasan sulit 

dilakukan karena titik leburnya yang jauh berbeda. Maka dalam pengelasan 

perlu adaanya material bantu sebagai media penghubung. 

Electroplating merupakan suatu proses pengendapan pada katoda 

disebabkan oleh adanya perpindahan ion-ion bermuatan listrik dari anoda 

dengan perantara larutan elektrolit, yang terjadi secara terus menerus pada 

tegangan konstan hingga akhirnya mengendap dan menempel kuat 

membentuk lapisan dipermukaan benda logam. Proses electroplating 

melindungi logam dasar dengan menggunakan logam-logam tertentu sebagai 

pelapis dan pelindung, misalnya nikel, krom, tembaga, seng dan sebagainya. 

Seng sudah lama dikenal sebagai pelapis besi yang tahan korosi, murah 

harganya, dan mempunyai tampak permukaan yang cukup baik. Pelapisan 
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seng pada besi dilaksanakan dengan beberapa cara seperti galvanizing, 

sherardizing, atau metal spraying. Namun pelapisan secara listrik 

(elektroplating) lebih disukai karena mempunyai beberapa keuntungan bila 

dibandingkan dengan cara-cara pelapisan yang lain, diantaranya : 

a. Lapisan lebih merata 

b. Daya rekat lapisan lebih baik 

c. Tampak permukaan lebih baik 

Karena beberapa keuntungan itulah maka lebih banyak dilakukan 

pelapisan secara listrik daripada cara-cara lainnya.  

Penggabungan material beda jenis dengan metode pengelasan titik 

sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun penggabungan beda material 

dengan menggunakan metode electroplating zinc sebagai lapisan  yang 

berfungsi sebagai perantara material yang satu dengan material lainnya 

merupakan pengembangan dalam cara pengelasan. Metode electroplating 

zinc sebagai lapisan pada logam stainless steel digunakan untuk 

menyeimbangkan antara dua material yang tidaksama. Dengan penggunaan 

metode electropaling sebagai lapisan, perbedaan titik lebur saat 

prosespengelasan antara kedua material akan tereduksi.  Oleh karena itu 

perlu penelitian lebih mendalam tentang pengaruh electroplating zinc 

terhadap pengelasan titik beda material antara alumunium dan stainless 

steel. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh lapisan zinc hasil proses electroplating pada 

pengelasan titik beda material antara alumunium dan stainless steel 

terhadap kekuatan sambungan las. 

2. Mencari variasi arus dan waktu yang paling optimal terhadap beban 

tarik - geser sambungan las serta mengetahui jenis kegagalan 

sambungan las yang terjadi. 

3. Mengidentifikasi pengaruh variasi arus dan waktu terhadap kekerasan 

sambungan las. 

4. Membandingkan pengaruh lapisan zinc hasil proses electroplating 

dan tanpa lapisan electroplating pada pengelasan titik beda material 

terhadap peningkatan kekerasan logam induk (Base Metal), daerah 

yang terpengaruh panas (HAZ) dan logam las (nugget) antara baja 

tahan karat dan aluminium. 

1.3   Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

1. Suhu ruangan pada proses pengelasan dianggap konstan. 

2. Tingkat kekasaran semua spesimen dianggap sama. 
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3. Material yang digunakan adalah aluminium dan stainless steel yang di 

lapisi zinc dengan metode pelapisan electroplating yang ketebalannya 

dianggap konstan. 

4. Diameter elektroda yang digunakan dalam pengelasan dianggap 

konstan. 

5. Besarnya output pada mesin las titik dianggap sesuai dengan 

parameter yang di input operator. 

6. Gaya yang diberikan pada pedal las titik saat proses pengelasan 

dianggap selalu sama di detiap proses pengelasan. 

7. Pengujian yang dilakukan  adalah pengujian tarik - geser serta 

pengujian kekerasan vickers microhardness. 

8. Pada pengujian kekerasan, pemotongan spesimen sudah dianggap 

berada tepat di tengah logam las dan pengujian sudah tepat di daerah 

Base Metal, HAZ dan daerah logam las (Nugget). 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi positif kepada : 

1. Bidang Akademik 

Dari  penelitian  ini,  dapat  digunakan  sebagai  referensi  

untuk penelitian yang lebih lanjut oleh mahasiswa, khususnya 

mahasiswa jurusan teknik mesin fakultas teknik universitas 
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muhammadiyah surakarta mengenai pengaruh lapisan zinc hasil 

proses electroplating terhadap pengelasan titik beda material 

antara alumunium dan stainles steel. 

2. Bidang Industri 

Sebagai referensi dalam menentukan pengelasan yang aman 

dan ekonomis serta sebagai acuan peningkatan mutu dalam 

pengembangan pengelasan beda material 

 


