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ANALISA PENGARUH FILLER ZINC PADA PENGELASAN TITIK BEDA 

MATERIAL MIL D STEEL DAN ALUMINIUM TERHADAP KEKUATAN 

MEKANIK SAMBUNGAN LAS 

 

ABSTRAK 

Semakin berkurangnya persediaan bahan bakar fosil menuntut industry otomotif 

berinovasi untuk meningkatkan efisiensi mesin. Penggabungan mild steel dan 

aluminium dengan filler zinc pada bodi kendaraan diharapkan mampu mengurangi 

beban mesin sehingga meningkatkan efisiensinya. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh filler serbuk zinc pada sambungan las titik beda material mild 

steel dan aluminium terhadap kekuatan mekanik sambungan. Pengelasan spesimen 

dengan filler dan tanpa filler dilakukan dengan parameter arus 6000A, 7000A, 8000A, 

waktu pengelasan 0,2 s, 0,3 s, 0,4 s. Hasil pengujian didapatkan kekuatan dan kekerasan 

paling optimal pada spesimen menggunakan filler dengan variasi arus 8000A dan waktu 

pengelasan 0,4 detik. Ada dua tipe pola kegagalan yang sama terjadi pada spesimen 

tanpa filler maupun menggunakan filler yaitu interfacial failure dan pull out failure. 

Kekerasan pada daerah nugget mempunyai nilai yang paling tinggi disusul daerah HAZ 

dan kekerasan paling rendah pada daerah logam induk. Dari hasil analisa diperoleh 

bahwa penambahan filler zinc meningkatkan kekuatan dan kekerasan sambungan las. 

 

Kata Kunci:Las Titik, Beda Material, FillerZinc,Uji Mekanik 

 

 

ABSTRACT 

The diminishing supply of fossil fuels requires the automotive industry to innovate to 

improve engine efficiency. The incorporation of mild steel and aluminum with zinc 

filler on the body of the vehicle is expected to reduce the load of the engine so as to 

improve the efficiency. This research was conducted to know the effect of zinc powder 

filler on welded joints of different points of material mild steel and aluminum to 

mechanical strength of the connection. Welding of specimen with filler and without 

filler is done with current parameter 6000A, 7000A, 8000A, welding time 0,2 s, 0,3 s, 

0,4 s. The test results obtained the most optimal strength and hardness on specimens 

using filler with variation of 8000A current and 0.4 second welding time. There are two 

types of the same pattern of failure occur in the specimen without filler or use the filler 

is interfacial failure and pull out failure. Hardness in the nugget area has the highest 

value followed by the HAZ area and the lowest hardness in the parent metal region. 

From the analysis results obtained that the addition of zinc filler increase the strength 

and hardness of welded joints. 

 

Keywords: Las Point, Different Material, Zinc Filler, Mechanical Test 

 

1. PENDAHULUAN 

Semakin berkurangnya persediaan bahan bakar fosil menuntut industri otomotif 

berinovasi untuk meningkatkan efisiensi mesin. Salah satucara yang dapat digunakan 

adalah dengan mengurangi beban pada mesin kendaraan. Penggabungan mild steel dan 
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aluminium dengan filler zinc pada bodi kendaraan diharapkan mampu mengurangi beban 

mesin sehingga meningkatkan efisiensinya. 

Mild Steel (Ms) dan aluminium (Al) merupakan material yang sering digunakan 

dalam industry otomotif. Ms memiliki kekuatan, sifat mampu potong, dan ketangguhan 

yang baik. Sedangkan Al memiliki bobot yang ringan, ketahanan korosi yang baik, serta 

hantaran listrik dan panas yang baik, mudah dibentuk baik melalui poroses 

pembentukan maupun permesinan, dan sifat-sifat baik lainnya sebagai sifat logam 

(Yustiasih, P. dkk 2013). Aravinthan, A. dan Nachimani, C. (2011) mengatakan bahwa 

mobil saat ini memiliki rata-rata 3000 sampai 4000 sambungan las titik (Spot welding). 

Resitant Spot Welding (RSW) atau las titik adalah jenis pengelasan dimana dua atau 

lebih plat disambungkan dengan panas yang dihasilkan dari tahanan arus listrik. RSW 

sendiri memiliki keunggulan diantaranya proses pengelasan yang cepat, repreatibility 

yang baik, dan hasillas yang rapi, Pengelasan titik pada material yang berbeda perlu 

ditambahkan material bantu (filler) agar di dapatkan hasil lasan yang maksimal. Filler 

dalam pengelasan titik dapat berupa lembaran plat tipis atau serbuk sebagai lapisan 

transisi antara kedua logam yang akan disambung. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh 

variasi parameter  arus dan waktu pengelasan terhadap sifat mekanik hasil sambungan 

las titik antara mild steel dan aluminium menggunakan serbuk zinc (Zn) sebagai filler. 

2. METODE

Gambar 1. Diagram alir penelitian 
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 Penelitian dilakukan menggunakan pengelasan las titik (spot welding) dengan 

tipe sambungan tumpang (lap joint). Spesimen dibagi menjadi 2 kelompok yaitu tanpa 

filler dan menggunakan filler zinc dengan variasi parameter arus 6000 A; 7000 A; 8000 

A dan waktu pegelasan 0,2 detik; 0,3 detik; 0,4 detik. Proses pengelasan sesuai dengan 

skema gambar 1. 

 

Gambar 2. Skema pengelasan 

Pengujian dengan pengujian Tegangan Geser dan pengujian Kekerasan: 

Pengujian tegangan geser pada penelitisn ini menggunakan standard ASME QW-

426.9dengan ukuran spesimen sebagai berikut : 

 L  = Panjang Spesimen 100 mm 

 W = Lebar 25 mm 

 

Gambar 3. Standar pengujian tegangan geser ASME QW-426.9 

 

Gambar 4. Standar pengujian kekerasan AWS D8.9-97 

 Pada gambar 4 menunjukkan pengujian kekerasan menggunakan aturan sesuai 

standar AWS D8.9-97. Semua pengujian kekerasan dilakukan pada suhu 23 ± 5°C. 

Beban pekanan konstan yang digunakan adalah 200 gf untuk semua penekanan. 



4 

Penekanan dilakukan dengan jarak 0,4 mm atau tidak kurang dari tiga kali rata-rata 

diagonal tiap sudut yang berdampingan pada lekukan. Kecepatan indentor mendekati 

permukaan spesimen tidak boleh lebih dari 200 µm/detik. Waktu lama penekanan dari 

awal pemberian gaya pada pengujian adalah 10 detik.  

Gambar 5. Lokasi penempatan indentor sesuai dengan standar AWS D8.9-97 

Angka 1-2 menunjukkan daerah base metal mild steel, 3-4 menunjukkan daerah 

HAZ mild steel, angka 5 menunjukkan daerah nugget mild steel, angka 6 menunjukkan 

nugget, angka 7 menunjukkan nugget aluminium, angka 8-9 menunjukkan HAZ 

aluminium, dan pada angka 10-11 menunjukkan daerah base metal aluminium. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Tegangan Geser (Shear Tension Test) 

Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Pengujian geser spesimen tanpa filler 

NO 
ARUS 

(A) 

Waktu 

(t) 

Fm (N) Fm 

1 2 

rata-

rata 

(N) 

1 

6000 

0,2 417.05 384.59 400.82 

2 0,3 552.91 594.18 573.545 

3 0,4 667.66 674.64 671.15 

4 

7000 

0,2 572.5 547.34 559.92 

5 0,3 669.09 672.19 670.64 

6 0,4 639.02 743.02 691.02 

7 8000 0,2 624.47 743.4 683.935 
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8 0,3 812.04 608.38 710.21 

9 0,4 742.17 761.39 751.78 

Tabel 2. Hasil Pengujian geser spesimen dengan filler 

NO 
ARUS 

(A) 

Waktu 

(t) 

Fm (N) Fm 

1 2 

rata-

rata 

(N) 

1 

6000 

0,2 449.2 427.39 438.295 

2 0,3 624.34 583.84 604.09 

3 0,4 607.98 742.12 675.05 

4 

7000 

0,2 620.69 579.37 600.03 

5 0,3 657.57 654.46 656.015 

6 0,4 698.23 698.89 698.56 

7 

8000 

0,2 586.44 878.88 732.66 

8 0,3 724.95 848.79 786.87 

9 0,4 908.11 961.89 935 

Data pada tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa penggunaan filler zinc berpengaruh 

baik terhadap gaya geser sambungan. 

Gambar 6. Pengaruh arus listrik terhadap kekuatan geser sambungan las. 

Gambar 6 di atas merupakan grafik pengaruh arus listrik terhadap gaya geser 

sambungan las dimana sumbu vertical menunjukkan besar gaya dan sumbu horizontal 

menunjukkan besar arus yang diberikan. Dapat dilihat bahwa arus listrik berpengaruh 

terhadap gaya geser sambungan las. Hal ini ditunjukan dengan grafik yang meningkat, 

berbanding lurus dengan naiknya arus listrik yang diberikan. Kekuatan tertinggi yang 

didapat adalah pada arus 8000 A pada semua variasi waktu yang diberikan dan arus 

6000 A adalah yang terendah. 
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Gambar 7.Pengaruh waktu pengelasan terhadap kekuatan geser sambungan las. 

Gambar 7 menunjukkan pengaruh waktu pengelasan terhadap kekuatan geser 

sambungan las dimana sumbu vertical menunjukkan besar gaya dan sumbu horizontal 

menunjukkan variasi waktu yang diberikan. Dapat dilihat bahwa variasi waktu yang di 

berikan kurang berpengaruh terhadap gaya geser sambungan dibandingkan dengan 

variasi arus. 

Gambar 8. Pengaruh filler zinc terhadap lebar logam las (nugget). 

Peningkatan kapasitas kekuatan geser sambungan las pada spesimen yang 

menggunakan filler metal terjadi karena mempunyai diameter nugget yang lebih besar 

daripada spesimen tanpa filler. Ukuran diameter nugget merupakan parameter penting 

untuk menentukan kualitas dari hasil las titik (Hasanbasoglu, 2006).  

3.2 Pembahasan Pengujian Geser dan Mode Kegagalannya 

Hasil penelitian sesuai dengan persamaan dasar masukan panas (heat input) pada 

las titik yaitu H = I².R.t dimana apabila terjadi peningkatan arus listrik dan waktu 

pengelasan berpengaruh terhadap kekuatan tarik geser sambungan las.  
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Tipe atau pola kegagalan yang terjadi pada uji geser pada lastitik secara umum 

mempunyai 2 pola kegagalan yaitu Interfacial failure(IF) dan Pull out failure (PF). 

Interfacial failure merupakankegagalan dalampengelasan titik dimana terjadi kerusakan 

ataukeretakan pada zona fusi. Sedangkan Pull out failure merupakankegagalan dimana 

terjadi kerusakan pada daerah sekitar zona fusi. 

Gambar 9. Pola kegagalan uji geser sambungan tanpa filler, 

interfacialfailure (A), pull out failure (B). 

Gambar 10.  Pola kegagalan uji geser sambungan menggunakan filler, 

filler menempel pada Aluminium(C), pull out failure pada lokator aluminium (D). 

Ada dua tipe pola kegagalan yang sama terjadi pada spesimen tanpa filler 

maupun menggunakan filler, interfacial failure merupakan mode kegagalan yang terjadi 

melalui perambatan retak melewati nugget dan pull out failure merupakan mode 

kegagalan yang terjadi melewati penarikan nugget. Ini kemungkinan disebabkan oleh 

perlakuan pada saat pengamplasan yang memberikan penekanan amplas berbeda pada 

material aluminium. Perbedaan gaya pengamplasan mengakibatkan tingkat aluminium 

oksida yang terkikis menjadi berbeda.  

A B 

C D
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Hasil Pengujian Kekerasan (Vickers Microhardness) 

Tabel 3. Nilai kekerasan daerah las pada parameter 6000 A 

6000 A NilaiKekerasan (HVN) 

Daerah 

Las 

Non Filler Filler 

Tw=0,2 

sec 

Tw=0,3 

sec 

Tw=0,4 

sec 

Tw=0,2 

sec 

Tw=0,3 

sec 

Tw=0,4 

sec 

BM 

MS 
202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 

BM 

MS 
216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 

HAZ 

MS 
219.4 255.1 261 217.5 211.1 226.7 

HAZ 

MS 
230.1 255.3 262.1 221.8 222.6 229.9 

Nugget 

MS 
247.4 260.6 265.2 229 232.4 258.1 

Nugget 265.6 271.5 280 

Nugget 

AL 
55.7 60.5 64.2 75.3 75.6 77.7 

HAZ 

AL 
45.21 45.5 50.9 38.9 39.7 41.4 

HAZ 

AL 
44.9 44.6 46.3 38.7 39.1 40.8 

BM 

AL 
35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 

BM 

AL 
34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 
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Tabel 4. Nilai kekerasan daerah las pada parameter 7000 A 

7000 A NilaiKekerasan (HVN) 

Daerah 

Las 

Non Filler Filler 

Tw=0,2 

sec 

Tw=0,3 

sec 

Tw=0,4 

sec 

Tw=0,2 

sec 

Tw=0,3 

sec 

Tw=0,4 

sec 

BM 

MS 
202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 

BM 

MS 
216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 

HAZ 

MS 
231.8 276.3 280.1 257.9 291.7 290.8 

HAZ 

MS 
237.5 288.4 299.4 258.5 292.1 302.5 

Nugget 

MS 
254.2 310.8 314.3 290.3 299.9 315.1 

Nugget - - - 314.3 411.1 433.9 

Nugget 

AL 
56.2 73.8 80.6 70.2 87.7 91.7 

HAZ 

AL 
50 67 72.5 54.6 54.7 59.1 

HAZ 

AL 
46.1 58.8 67.1 50.1 52 55.5 

BM 

AL 
35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 

BM 

AL 
34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 
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Tabel 5. Nilai kekerasan daerah las pada parameter 8000 A 

8000 A NilaiKekerasan (HVN) 

Daerah 

Las 

Non Filler Filler 

Tw=0,2 

sec 

Tw=0,3 

sec 

Tw=0,4 

sec 

Tw=0,2 

sec 

Tw=0,3 

sec 

Tw=0,4 

sec 

BM 

MS 
202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 

BM 

MS 
216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 

HAZ 

MS 
263.8 301.7 303.8 274.3 285 295.6 

HAZ 

MS 
268.8 304.7 306 280.5 294 303.2 

Nugget 

MS 
271.5 312.2 321.1 293 303.3 340.5 

Nugget - - - 326.2 508.3 542.1 

Nugget 

AL 
66.7 76.5 80.3 144.4 148.9 183.3 

HAZ 

AL 
52.9 69 72.7 61.2 75.5 77.7 

HAZ 

AL 
51.3 58.8 72.5 58.7 74.6 75.4 

BM 

AL 
35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 

BM 

AL 
34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 

Dari tabel 3, 4dan 5 menunjukkan bahwa daerah yang memiliki nilai kekerasan 

tertinggi adalah logam las (nugget), disusul daerah HAZ dan yang paling rendah yaitu 

logam induk (base metal). Untuk variasi yang optimal terjadi pada parameter arus 8000 

A dan waktu 0,4 detik. 
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Gambar 11. Grafik distribusi profil kekerasan arus 8000 A tanpa fillerdan dengan filler 

Gambar 12. Grafik distribusi profil kekerasan waktu pengelasan 0,4 detik tanpa filler 

dan dengan filler 

Kekerasan daerah nugget pada spesimen yang menggunakan filler mempunyai 

nilai yang lebih tinggi daripada spesimen tanpa filler. Hal ini dapat dilihat pada struktur 

mikro.   

(A)      (B) 

Gambar 13. Perbandingan foto mikro pada daerah logam las. (A) tanpa 

filler, (B) dengan filler 
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Dari hasil pengamatan foto mikro seperti pada gambar 16 menunjukkan bahwa 

logam las dari kedua spesimen filler dan non filler didominasi oleh fasa martensit, 

namun pada spesimen non filler masih terkandung fasa seperti ferit dan perlit. Martensit 

berbentuk seperti jarum yang tersusun acak, dimana struktur bentuknya mendekati 

contoh yang terdapat pada ASM Handbook vol (1998). Martensit adalah fasa larutan 

padat lewat jenuh dari karbon dalam sel satuan tertragonal pusat badan atau body 

centered tetragonal (BCT). 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa penambahan filler serbuk zinc 

berpengaruh baik terhadap kekuatan sambungan las, Variasi arus 8000 A dan waktu 

pengelasan 0,4 detik pada spesimen dengan menggunakan filler zinc adalah variasi 

yang paling optimal, ditunjukkan dengan kekuatan sambungan las sebesar 935 N, 

Kegagalan sambungan las yang terjadi ada dua yaitu interfacial failure dan pull out 

failure, Kekerasan yang paling optimal terdapat pada nugget material dengan 

menggunakan filler serbuk zinc dengan variasi arus 8000 A dan waktu pengelasan 0,4 

detik sebesar 542,1 HVN. 

4.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa kesalahan yang 

masih mungkin untuk diminimalisir. Untuk itu penulis menyarankan untuk: 

Proses pengamplasan pada material aluminium sebelum dilas perlu diperhatikan 

arah amplas, gaya yang diberikan dan banyaknya pengulangan amplas yang dilakukan 

agar semua material aluminium mendapat perlakuan yang sama, Penelitian yang akan 

datang untuk lebih teliti dalam setiap proses yang dilakukan seperti persiapan, 

pengelasan dan pengujian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, Waktujeda 

antara pengujian spesimen dengan waktu pembuatan spesimen las diharapkan sesingkat 

mungkin agar hasil pengujian tidak terpengaruh perubahan spesimen karna 

penyimpanan yang terlalu lama, Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menganalisa lebih dalam mengenai kegagalan sambungan las, seperti perbedaan waktu 
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putusnya sambungan dan jumlah pola kegagalan yang terjadi pada setiap variasi filler 

dan tanpa filler. 

DAFTAR PUSTAKA 

ANSI/AWS/SAE/D8.9 An American National Standard. 1997. Recommended Practies 

for Test Methods for Evaluating the Resistance Spot Welding Behavior of 

Automotive Sheet Steel Materials, American Welding Society, Miami, p. 33-37 

Arghavani, M. dkk. (2016). Role of zinc layer in resistance spot welding of aluminium 

to steel. doi: 10.1016/j.matdes.2016.04.033. Department of Materials Science and 

Engineering, Sharif University of Technology, P.O. Box 11365-9466, Azadi Ave., 

Tehran, Iran 

ASME IX 2010. Welding and Brazing Qualifications. American Society Mechanical 

Engineering, Three Park Avenue, New York, 10016 USA. 

ASM Metals Handbook. 1983. Welding Brazing and Soldering.Introduction to the 

Selection of Stainless Steels. John C. Lippold, Edison Welding Institute, Vol.6, 

p.1110.

MastikaSesaJati. 2017.Pengaruh variasi parameter arus dan waktu pengelasan 

terhadap sifat mekanik hasil sambungan las titik antara stainless steel dan 

alumnium menggunakan logam seng (Zn) sebagai filler.FakultasTeknikMesin 

UMS 
Nachimani, C. and Rajkumar, R. 2013. Investigating Spot Weld Growth On 304 

Austenitic Stainless Steel (2mm) Sheets. Journal of Engineering Science and 

Technology vol.8, No. 1 (2013) 69-76 

Purwaningrum, Y., dkk. 2013. Pengaruh Arus Listrik Terhadap Karakteristik Fisik-

Mekanik Sambungan Las Titik Logam Dissimilar Al-Steel. Fakultas Teknik Mesin 

UII 

Wiryosumarto H., Okumura T. 2000. Teknologi Pengelasan Logam. Jakarta. Pradya 

Paramita 




