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MOTTO 

 

“ Sesungguhnya allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 

kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” 

(Ar-ra’d : 11) 

 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS. Asy-Syarh : 5) 

 

 

“Hai orang – orang yang beriman, Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 

dengan sabar dan sholat. Sungguh,  Allah beserta orang – orang yang 

sabar” 

(Al-Baqarah : 153) 

 

 

“Tak cukup hanya menjadi orang baik, tapi tebarkan kebaikan disetiap 

langkahmu” 

(Penulis) 
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Abstrak  

 
Pengelasan merupakan proses penyambungan logam dimana logam 
dapat menyambung akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan 
Las titik dalam penggunaannya dapat menyambungkan beberapa jenis 
bahan plat. Sehingga las titik  sering digunakan di dalam industri otomotif 
karena memiliki beberapa keunggulan yaitu prosesnya yang cepat, 
repeatability yang baik, rapi dan murah. Penelitian ini menggabungkan 
aluminium tebal 1,2 mm dan stainless steel tebal 1 mm dengan bahan 
pengisi/filler zinc tebal 0,2mm. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pengaruh filler zinc pada pengelasan beda material. Standar yang 
digunakan untuk ukuran pembuatan spesimen adalah ASME QW 462.9, 
untuk pengujian komposisi kimia menggunakan standar ASTM A751-01, 
sedangkan untuk pengujian foto mikro dan makro menggunakan standar 
ASTM E407-07. Las titik dengan parameter arus 6000A, 7000A, dan 
8000A dengan parameter waktu 0,2detik, 0,3detik, dan 0,4detik. Hasil uji 
komposisi kimia, aluminium termasuk jenis aluminium paduan seri 6019, 
untuk stainless steel termasuk seri 430 dan untuk zinc termasuk seri ZA-
12. Hasil pengujian makro ukuran logam las (nugget) semakin besar 
seiring kenaikan arus dan waktu. Pengelasan dengan filler mempunyai 
lebar nugget lebih besar dibandingkan dengan non filler. Pada 
pengamatan foto mikro terlihat perubahan struktur mikro antara logam 
induk, HAZ dan logam las.  

 
Kata kunci : Las titik, beda material, aluminium, stainless steel, filler 

zinc. 
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Abstract 
 

Welding is a process of metal grafting in which metals can connect due to 
heat with or without the influence of pressure. Spot welding in their use 
can connect several types of plate materials. So welding point is often 
used in the automotive industry because it has several advantages that 
the process is fast, good repeatability, neat and cheap. The study 
combines a 1.2 mm thick aluminum and 1 mm thick stainless steel with a 
0.2mm thick zinc filler / filler material. This study aims to determine the 
effect of zinc filler on different material welding. The standard used for the 
specimen preparation size is ASME QW 462.9, for testing of chemical 
composition using ASTM A751-01 standard, while for micro and macro 
photo testing using ASTM E407-07 standard. Spot wlding with current 
parameters of 6000A, 7000A, and 8000A with time parameters 
0.2seconds, 0.3seconds, and 0.4seconds. The result of chemical 
composition test, aluminum including type of aluminum alloy series 6019, 
for stainless steel including 430 series and for zinc including ZA-12 series. 
The results of macro testing the size of weld metal (nugget) increases with 
the increase of current and time. Welding with filler has a larger nugget 
width than non filler. In micro photo observation, there is a change of micro 
structure between the parent metal, HAZ and welding metal. 
 
Keywords: Spot welding, different material, aluminum, stainlesssteel, 

filler zinc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT atas 

segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan laporan penelitian 

ini dapat terselesaikan. Tugas akhir berjudul “ANALISA METALOGRAFI 

PENGARUH FILLER ZINC PADA PENGELASAN TITIK BEDA 

MATERIAL ANTARA ALUMINIUM DAN STAINLESS STEEL” dapat 

terselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam 

kesempatan ini saya selaku penulis dengan segala hormat dan ketulusan 

hati ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Ir. H. Sri Sunarjono MT. Ph.D, selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bapak Ir. Subroto, MT.,  selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Bapak M. Alfatih Hendrawan, ST, MT., selaku Dosen Pembimbing  

yang telah membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Ir. Sunardi Wiyono, MT. selaku Koordinator Tugas Akhir. 

5. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa selalu mencintai, 

mendidik, memberikan dukungan, menenangkan hati dan 

mendo’akan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

6. Kepada rekan satu team Rio Safrizon, Putro Eko purnomo dan 

Wisnu Supriyadi, yang selalu membantu, memberi solusi dan 

bersama-sama dalam menyelesaikan proses Tugas Akhir sampai 

selesai. 

7. Teman angkatan 2013 Teknik Mesin yang banyak memberikan 

motivasi dan semangat bagi penulis. 

8. Ikatan Alumni Teknik Mesin UMS (IKAMU) yang telah memberikan 

dukungan kepada penulis. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan terima kasih atas 



xi 
 

dukungannya. 

Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan Kasih SayangNya atas 

segala kebaikan yang telah dikerjakan. Penulis menyadari tulisan ini 

masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan 

wawasan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

manfaat pada semua pihak dan sebagai amalan yang tidak terputus. 

 

 

 

Surakarta,      

 

 

 

 



https://www.print-driver.com/?demolabel-en


https://www.print-driver.com/?demolabel-en


https://www.print-driver.com/?demolabel-en


https://www.print-driver.com/?demolabel-en


https://www.print-driver.com/?demolabel-en


https://www.print-driver.com/?demolabel-en


https://www.print-driver.com/?demolabel-en


https://www.print-driver.com/?demolabel-en


https://www.print-driver.com/?demolabel-en

