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STUDI SIFAT MEKANIS PENGELASAN GTAW DENGAN 

SAMBUNGAN BUTT JOINT ANTARA ALUMINIUM, KUNINGAN, DAN 

TEMBAGA 

Abstrak 

Perkembangan teknologi dalam bidang pembuatan mesin konstruksi bangunan 

dan industri yang semakin maju tidak dapat lepas dari penggunaan pengelasan. 

Pengelasan GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) atau yang biasa disebut dengan 

las TIG merupakan pengelasan dengan menggunakan busur listrik dihasilkan dari 

elektroda yang tidak ikut mencair terbuat dari tungsten. Alumunium merupakan 

bahan yang tidak bisa lepas dari bidang pembuatan mesin dan kontruksi 

bangunan, sedangkan kuningan dan tembaga merupakan bahan utama yang kerap 

dijadikan konstruksi mesin dan bahan industri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sifat mekanis pengelasan GTAW pada sambungan Alumunium, 

Kuningan dan Tembaga. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian komposisi 

kimia, pengujian tarik dan pengujian metalografi. Dari hasil pengujian 

menunjukkan bahwa bahan Aluminium mengandung komposisi (Al), (Zn), (Cr), 

material kuningan mengandung komposisi (Cu), (Zn), (Al), dan untuk tembaga 

mengandung komposisi (Cu). (Sn), dan (Zn). Kekuatan sambungan las paling 

optimal terjadi pada material Kuningan dengan nilai rata-rata sebesar 254.992 

MPa yang terjadi patahan berada pada base metal diakibatkan luas penampang 

logam las lebih besar dari base metal. Sedangkan hasil pengujian metalografi 

(foto mikro) terjadi perubahan struktur mikro pada bagian las, untuk daerah HAZ 

dan base metal tidak mengalami perubahan struktur mikro yang signifikan. 

Kata Kunci : GTAW, Sama Material, Alumunium, Kuningan, Tembaga, 

UjiKomposisi, UjiTarik, UjiMetalografi 

Abstract 

Technological developments in the field of building construction machinery and 

industries that are increasingly advanced cannot be separated from the use of 

welding. Welding GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) or commonly referred to 

as TIG welding is welding using an electric arc produced from electrodes that do 

not participate in melting made of tungsten. Aluminum is a material that can not 

be separated from the field of machine manufacturing and construction of 

buildings, while brass and copper are the main ingredients that are often used as 

construction machinery and industrial materials. This study aims to determine the 

mechanical properties of GTAW welding on aluminum, brass and copper joints. 

Tests carried out are chemical composition testing, tensile testing and 

metallographic testing. From the test results show that Aluminum material 

contains composition (Al), (Zn), (Cr), brass material containing composition (Cu), 

(Zn), (Al), and for copper containing composition (Cu). (Sn), and (Zn). The 

optimum strength of the welded joint occurs in Brass material with an average 

value of 254.9923 MPa which occurs in the base metal due to the weld metal 

cross-sectional area is greater than the base metal. While the results of 
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metallographic testing (micro photo) changes in the microstructure in the weld 

section, for the HAZ area and base metal areas there is no significant change in 

microstructure. 

Keywords  : GTAW, Same Material, Aluminum, Brass, Copper, Composition 

Test, Tensile Test, Metallographic Test 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini teknik pengelasan telah digunakan atau berkembang secara 

luas dalalam penyambungan pada kontruksi bangunan dan kontruksi 

mesin. Luasnya penggunaan tekhnologi pengelasan ini disebabkan 

adanya keunggulan-keunggulan pengelasan. Teknik penyambungan 

menggunakan mesin pengelasan ini menjadikan kontruksi lebih ringan 

dan proses pembuatannya lebih sederhana sehingga secara keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit.  

Pengelasan yaitu suatu proses penggabungan atau penyambungan 

logam dimana logam tersebut menjadi satu yang diakibatkan oleh panas 

yang akan mencairkan logam tersebut, dengan atau tanpa pengaruh 

tekanan, dan dengan atau tanpa logam pengisi sebagai bahan tambahan 

untuk menggabungkan logam atau bahan induk tersebut. Berdasarkan 

definisi dari Duetch Industrie Normen (DIN) las adalah ikatan metalurgi 

pada sambungan logam atau logam paduan yang dilakukan dalam 

keadaan lumer atau cair. Dari definisi tersebut dijabarkan lebih lanjut 

bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa logam dengan 

menggunakan energy panas (Wiryosumarto, 2000). 

Sambungan las dalam kontruksi pada dasarnya terbagi dalam 

sambungan tumpul, sambungan T, sambungan sudut, dan sambungan 

tumpang (Wiryosumarto, 2004). Sambungan tumpul atau sering disebut 

Butt Joint ialah bentuk sambungan dimana kedua bidang yang akan 

disambung berhadapan satu sama lain, tetapi sebelumnya dilakukan 

pengerjaan terhadap bidang sambungan tersebut untuk membentuk 

kampuh las, agar didapatkan hasil sambungan pengelasan yang kuat 
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(Suryana, 1998). Untuk gambar jenis-jenis sambungan Butt Joint 

diperlihatkan pada Gambar 2.3 dan untuk jenis-jenis kampuh sambungan 

Butt Joint dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Aluminium merupakan salah satu jenis logam yang yang terdapat 

dikerak bumi. Meski jumlahnya cukup banyak, aluminium tidak pernah 

ditemukan dalam bentuk aslinya (Dinni, 2016). Aluminium bukan 

merupakan jenis logam berat, namun merupakan elemen yang berjumlah 

sekitar 8% dari permukaan bumi. 

Kuningan adalah logam yang merupakan campuran dari unsur 

tembaga dan seng. Warna kuningan bervariasi dari coklat kemerahan 

gelap hingga ke cahaya kuning keperakan tergantung pada jumlah kadar 

seng. Seng lebih banyak mempengaruhi warna kuningan tersebut. 

Komponen utama dari kuningan adalah tembaga, sehingga kuningan 

diklasifikasikan sebagai paduan tembaga. Kuningan lebih kuat dan lebih 

keras daripada tembaga, tetapi tidak sekuat atau sekeras baja. 

Tembaga merupakan logam non ferro yang banyak digunakan 

sebagai paduan. Paduan tembaga ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas dan untuk keperluan kontruksi mesin dan transmisi building 

industry dengan memakai standar dari The American Institute Of 

Material (AIM) di USA (Setyawan, 2006). 

Permasalahan yang ada selama ini adalah bahan penelitian 

dibidang pengelasan baru meliputi penggabungan material yang sama, 

dengan metode pengelasan GTAW pernah dilakukan beberapa peneliti, 

tetapi penelitian tersebut hanya membandingkan jenis pengelasannya. 

Pada penelitian ini akan dibandingkan kekuatan pengelasan GTAW antar 

bahan sejenis menggunakan bahan tambah (Filler) dengan 3 macam 

bahan yaitu antara aluminium, kuningan, dan tembaga yang akan 

dijadikan sebagai spesimen.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dituliskan perumusan 

masalahnya adalah bagaimana melakukan penelitian pengelasan antar 

material yang sama dengan las GTAW  pada material aluminium, 

kuningan dan tembaga ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan untuk mambatasi yang akan diamati yaitu : 

1) Spesimen bersih dari korosi.

2) Pengamplasan dianggap konstan pada semua specimen.

3) Diameter elektroda konstan 2 mm dan untuk semua spesimen.

4) Penekanan elektroda konstan.

5) Parameter waktu holding time adalah 3 detik untuk semua spesimen.

Untuk pengujian metalografi (foto mikro), pemotongan spesimen

dibelah menjadi 2 bagian tepat dibagian tengah.

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1) Mengidentifikasi komposisi kimia logam dari material aluminium,

kuningan, dan tembaga sebagai material penelitian.

2) Mengetahui kekuatan tarik.

3) Membandingkan fenomena penyambungan aluminium, kuningan,

dan tembaga dalam pengelasan GTAW terhadap struktur mikro di

daerah logam las , daerah HAZ dan base metal.

1.5 Tinjauan Pustaka 

Mohan (2014) meneliti dengan judul studi pengaruh parameter las 

terhadap pengelasan TIG dengan material aluminium. Nilai kekerasan 

pada logam las berubah karena perubahan struktur mikro. Pengelasan 

dilakukan dengan arus 180 A, kecepatan pengelasan tidak memiliki efek 

khusus pada kekuatan tarik sambungan las. 
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Agung A. P (2016) penelitian tentang pengaruh variasi kecepatan 

pengelasan TIG terhadap kekuatan tarik sambungan las pada aluminium 

5083. Dari penelitian tersebut menghasilkan kekuatan tarik terbesar 

dengan kecepatan pengelasan 1 mm/s dengan nilai rata-rata 63.75 MPa 

dan hasil foto mikro menunjukkan adanya perbedaan struktur mikro 

pada logam induk dengan logam hasil pengelasan. Dimana struktur 

mikro pada daerah las terjadi difusi 

Ardiansyah, Basuki, dan Soejitno (2017) meneliti tentang cacat las 

pada pengelasan sambungan Butt Joint dengan variasi arus dan posisi 

pengelasan dengan menggunakan material baja. Dari data analisa 

tersebut didapatkan hasil 4 cacat karakteristik yaitu slag, crack, 

inclompete fusion dan inclomplete penetrasion. 

Abbass dkk (2012) meneliti tentang penyambungan butt joint 

pengelasan yang mendapatkan nilai rendah yaitu dengan menggunakan 

logam pengisi (Filler) dari baja tahan karat sutenitic E316L 

menunjukkan kemampuan las yang baik dan memberi cacat las yang 

dapat diterima. Laju korosi meningkat karena peningkatan logam pengisi 

yang diendapkan di zona las. 

Ishak dkk (2015) pengelasan menggunakan filler ER5356 

menghasilkan ukuran butir yang lebih halus di FZ 25.69 μm 

dibandingkan dengan filler ER4043 dan ER4047 dengan ukuran butir 

52.75 μm dan 76.78 µm masing-masing. Menggunakan filler ER5356 

juga menghasilkan nilai kekerasan tertinggi 72,9 HV dibandingkan 

dengan ER4043 dan ER4047, dengan 59,3 HV dan 57,6 HV. 

Sambungan las menggunakan pengisi ER5356 memiliki kekuatan 

tertinggi 171,53 MPa dibandingkan dengan sambungan las 

menggunakan filler ER4043 dan ER4047 dengan nilai 167,34 MPa dan 

168,03 MPa. 

Andewi (2016) yang membahas tentang pengaruh variasi arus pada 

hasil pengelasan TIG terhadap sifat fisis dan mekanis pada alumunium 

6061. Variasi arus mempengaruhi struktur mikro pada logam las dan 
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daerah HAZ. Pada daerah HAZ 80 A membentuk butir masih kasar dan 

terlihat renggang berbeda dengan daerah HAZ 120 A dan 160 A bentuk 

butir terlihat rapat dan banyak, ini dikarenakan oleh panas yang terjadi 

saat proses pengelasan. Nilai tertinggi uji tarik rata-rata yaitu untuk 

pengelasan dengan arus 120 A yaitu 142.50 MPa, nilai tegangan tarik 

terendah rata-rata pada pengelasan 80 A yaitu 40.44 MPa. 

Suprapto (2013) menggunakan material kuningan menghasilkan 

kekuatan dari pengelasan GTAW lebih besar dari pengelasan Oxy-

Acetylene. Untuk pengujian tarik nilai kekuatan pengelasan GTAW lebih 

besar dari pengelasan Oxy-Acetylene. 

Arjun dkk (2016) penggunaan nikel sebagai bahan pengisi (Filler) 

efektif seperti yang dilakukan pelarutan dengan tembaga dan besi tanpa 

menghasilkan senyawa intermetalik. Jadi pengelasan antara tembaga dan 

baja ringan menggunakan pengelasan TIG cukup menjanjikan. 

Hermawan (2016) uji komposisi kimia pada baja yaitu Fe2 

(96.56%), C (1.01%), Mn (0.657%), W (0.533%), Mo (0.497%). 

Komposisi tembaga yaitu Cu (86.28%), Zn (10,7%), Cr (1.11%), Pb 

(1,06%), Sn (0,590%) menggunakan tembaga paduan Cu-Zn-Cr. Logam 

induk, HAZ, dan logam las terdiri dari fasa ferit dan perlit. Uji kekerasan 

baja dengan variasi arus pada logam induk mengalami peningkatan 

namun tidak signifikan, daerah HAZ dan logam las nilai kekerasannya 

justru tidak stabil. Kekerasan tertinggi pada daerah HAZ adalah pada 

arus 90 A sebesar 42.36 HVN dan daerah logam las pada arus 70 A 

sebesar 36.16 HVN. 
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2. METODE

2.1  Diagram Alir Penelitian

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Studi Literatur 

Mempersiapkan Alat dan Bahan 

Pemotongan Bahan 

Aluminium Kuningan Tembaga 

Pengujian Komposisi 

Penyambungan Tipe Butt Joint 

Pengelasan Aluminium Pengelasan Kuningan Pengelasan Tembaga 

Pengujian Tarik Preparasi Spesimen Pengujian Foto Mikro 

Pengujian Metalografi 

Hasil Pengujian 

Analisa Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 
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2.2 Alat dan Bahan Penelitian 

2.2.1 Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Mesin Las GTAW RILON (TIG 315 BP)

2) Penggaris dan Spidol

3) Pemotong (Cutting)

4) Sarung Tangan

5) Tang

6) Gergaji Besi

7) Tandem

8) Amplas

2.2.2 Bahan yang digunakan, yaitu : 

1) Plat Alumunium (tebal 2 mm)

2) Plat Kuningan (tebal 2 mm)

3) Plat tembaga (tebal 2 mm)

2.2.3 Alat pengujian yang digunakan sebagai penelitian : 

1) Pengujian Komposisi

Pada pengujian komposisi ini yaitu dengan menembakkan gas

argon pada bahan material yang akan di uji. Penembakan gas

argon tersebut dilakukan sampai 3 kali untuk dapat mengetahui

hasil dari komposisi bahan material yang digunakan. Pengujian

komposisi ini dilakukan sebelum proses pengelasan dilakukan,

karena jika pengujian komposisi dilakukan setelah pengelasan

komposisi yang terdapat didalam material akan berubah.

Gambar 2 Alat Penembak Gas Argon (Uji Komposisi) 

Setelah gas argon tersebut di tembakkan ke bahan material 

pengujian, hasilnya akan tunjukkan pada alat Spektometer yang 

sudah tersedia. 
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Gambar 3 Spektometer (POLMAN) 

2) Uji Tarik (Uji Tegangan dan Regangan)

Pada pengujian tarik bahan material harus bersih dari kotoran

kemudian kedua ujung material di jepitkan pada alat uji tarik.

Setelah bahan material sudah siap kemudian jalankan pengujian

dengan menambahkan beban pada mesin tersebut agar terjadi

tegangan regangan. Mesin uji tarik ini mempunyai kapasitas

sampai 100 ton. Jika material sudah terputus akan didapatkan

hasil dari pengujian tarik tersebut.

Gambar 4 Alat Uji Tarik (BLK Surakarta) 
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3) Foto Mikro (Struktur Mikro)

Pengujian foto mikro (struktur mikro) sebelumnya dilakukan

mounting terlebih dahulu, agar posisi bahan material dapat

berdiri tegak. Setelah mounting selesai kemudian pengamplasan

dengan amplas 800, 1000, 1500, 2000, dan 5000. Setelah 

mengamplasan kemudian material dipoles menggunakan autosol 

dan lakukan pengetsaan supaya struktur mikro dapat terlihat pada 

saat pengambilan foto. 

Gambar 5 Alat Foto Mikro (POLMAN) 

2.3 Prosedur Pembuatan 

2.3.1 Pemotongan Bahan 

1) Sebelum bahan material di potong terlebih dahulu menentukan

panjang dan lebar pemotongan yang sesuai dengan standar

pemotongan ASME IX dengan ukuran P (150 mm) x L (2 mm),

dengan ketebalan bahan material 2 mm.

Gambar 6 Panjang dan Lebar pemotongan 

2) Setelah pemotongan selesai membuat bentuk kampuh agar

pengelasan yang dilakukan menghasilkan penyambungan yang

kuat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penyambungan

Butt Joint dengan jenis kampuh menggunakan V-groove, yaitu

daerah benda kerja yang akan dilakukan pengelasan dengan

memberikan coakan dengan bentuk V.
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3) Kemudian setelah pemotongan dan pembentukkan tipe kampuh

pengelasan selesai kemudian bahan material dilakukan

pengamplasan.

2.3.2 Proses Pengelasan 

1) Proses pengelasan dilakukan menggunakan GTAW (Gas

Tungsten Arc Welding) dan dengan menambahkan bahan tambah

(Filler) yang sesuai dengan bahan indukya. Untuk alumunium

filler yang digunakan yaitu ER5356 dengan d : 1,2 mm.

Kemudian untuk bahan material kuningan menggunakan

kandungan yang sama dengan kuningan yaitu Cu-Zn dengan d :

1,2 mm, dan untuk tembaga juga menggunakan bahan tambah

(Filler) yaitu Cu. Namun untuk semua bahan tambah (Filler)

tersebut prosentase kandungan berbeda dengan bahan induk.

2) Kemudian setelah semua bahan dan alat sudah disiapkan,

letakkan bahan material ke meja kerja dan posisikan benda kerja

dengan posisi sambungan Butt Joint dan kampuh pengelasan V-

groove tersebut. Kemudian menyalakan mesin pengelasan dan

atur pengeluaran konsumsi gas argon yang akan digunakan.

3) Pada waktu akan dilakukan pengelasan arus yang digunakan

berbeda antara bahan material alumunium, kuningan dan

tembaga. Untuk alumunium arus listrik yang digunakan yaitu

arus AC dengan tegangan 25-35 Ampere, dikarenakan

alumunium tidak dapat menahan panas yang terlalu tinggi.

Kemudian arus listrik DC dengan tegangan 50 Ampere

digunakan untuk pengelasan kuningan dan tembaga yang bahan

material dapat menahan panas tinggi.

Gambar 7 Hasil Pengelasan GTAW 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Komposisi Kimia

3.1.1 Aluminium

Tabel 1 Komposisi Kimia Aluminium 

UNSUR 

SAMPLE UJI 

18/S15 (%) Standart Deviasi 

Al 97,41 0,0458 

Si 0,0975 0,0014 

Fe 0,417 0,0757 

Cu 0,168 0,0007 

Mn 0,164 0,0055 

Mg <0,0500 <0,0000 

Cr *0,554 *0,0261

Ni <0,0200 <0,0000 

Zn 1,02 0,0100 

Sn <0,0500 <0,0000 

Ti <0,0100 <0,0000 

Pb <0,0300 <0,0000 

Be 0,0001 0,0000 

Ca 0,0035 0,0001 

Sr <0,0005 <0,0000 

V <0,0100 <0,0000 

Zr <0,0030 <0,0000 

Hasil uji komposisi kimia pada aluminium dapat dijelaskan 

bahwa material tersebut merupakan aluminium paduan.kandungan 

unsur paduan aluminium antara lain : Aluminium (Al), Zinc (Zn), 

Chronium (Cr) sehingga aluminium tersebut merupakan jenis 

aluminium paduan Al-Zn-Cr. Paduan tersebut mempunyai kadar 

Aluminium (Al) 97.41%, Zinc (Zn) 1.02%, Chronium (Cr) 0.554% 

yang memiliki kekuatan tertinggi dari paduan aluminium yang 

lainnya.  
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3.1.2 Kuningan 

Tabel 2 Komposisi Kimia Kuningan 

UNSUR 
SAMPLE UJI 

18/13 (%) Standar Deviasi 

Cu 64,2 0,416 

Zn 34,8 0,416 

Pb 0,0986 0,0050 

Sn 0,155 0,0176 

Mn 0,0111 0,0016 

Fe 0,101 0,0011 

Ni 0,0612 0,0099 

Si 0,0354 0,0070 

Mg <0,0050 0,0000 

Cr 0,0178 0,0004 

Al 0,317 0,0052 

As 0,0387 0,0034 

Be <0,0020 0,0000 

Ag 0,0077 0,0014 

Co 0,0125 0,0066 

Bi 0,0275 0,0078 

Cd 0,0122 0,0020 

Zr 0,0037 0,0014 

Uji komposisi kimia pada kuningan, tembaga (Cu) memliki 

kandungan sebesar 64.2% dan untuk paduan Zinc (Zn) memiliki 

kandungan sebesar 34.8%. Aluminium (Al) pada paduan kuningan 

sebagai penghalus butir kristal dan memperbaiki ketahan korosi 

terhadap air laut. Pada paduan tembaga (Kuningan) juga terdapat 

Timbal (Pb) yang larut padat pada kuningan dan mempunyai 

kelebihan mengendap pada batas butir dan di dalam butir 

terdispersikan secara halus, yang dapat memperbaiki dan membuat 

permukaan halus. 
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3.1.3 Tembaga 

Tabel 3 Komposisi Kimia Tembaga 

UNSUR 
SAMPLE UJI 

18/14% Standart Deviasi 

Cu 98,3 0,186 

Zn 0,240 0,0299 

Pb <0,0100 0,0000 

Sn 1,18 0,175 

Mn <0,0020 0,0002 

Fe 0,0071 0,0094 

Ni 0,0247 0,0145 

Si 0,0217 0,0268 

Mg <0,0050 0,0000 

Cr 0,0129 0,0018 

Al <0,050 0,0000 

As 0,0325 0,0030 

Be <0,0020 0,0000 

Ag 0,0031 0,0011 

Co 0,0317 0,0046 

Bi 0,0107 0,0041 

Cd 0,0103 0,0020 

Zr <0,0020 0,0000 

Uji komposisi tembaga di dapatkan hasil antara lain :  Tembaga 

(Cu) 98.3%, Tin (Sn) 1.18%, dan Zinc (Zn) 0.240%. Timbal (Pb) 

menahan korosi apabila kontak dengan udara. Silicon (Si) 

meningkatkan tegangan serta ketahanan terhadap korosi menjadikan 

tembaga mudah untuk dilakukan penyambungan melalui pengelasan. 
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3.2 Hasil Uji Tarik 

3.2.1 Aluminium 

Gambar 8 Diagram Hasil Uji Tarik Aluminium 

Tabel 4 Hasil Uji Tarik Aluminium 

Spesimen 
Rata-Rata 

Aluminium 1 Aluminium 2 

σ (MPa) 68.210 72.956 70.583 

ε 0.029 0.025 0.027 

σy (MPa) 47.125 50 48.562 

ε 0.004 0.004 0.004 

E (Pa) 1160156x10
4 

125x10
8 

1205078x10
4 

Gambar 9 Patahan Hasil Uji Tarik Aluminium 

Dilihat dari Tabel 4 data hasil pengujian diatas pada spesimen 

pertama menunjukkan tegangan maksimum 68.210 MPa pada 

regangan 0.029, titik luluh dengan tegangan 47.125 MPa dengan 

regangan 0.004 dan untuk modulus elastisitas 1160156x10
4 

Pa.

Spesimen ke dua tegangan maksimum 72.956 MPa pada regangan 

0.025, titik luluh pada tegangan 50 MPa pada regangan 0.004 dan 

modulus elastisitas mencapai 125x10
8 

Pa. Pada Gambar 9,
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menunjukkan patahan saat uji tarik terdapat di antara daerah HAZ 

dan base metal, yang di karenakan luas logam las hasil pengelasan 

lebih besar dari luas penampang material, yang menyebabkan 

kekuatan di daerah logam las lebih tinggi dari pada daerah HAZ dan 

base metal. 

3.2.2 Kuningan 

Gambar 9 Diagram Hasil Uji Tarik Kuningan 

Tabel 5 Hasil Uji Tarik Kuningan 

 

Gambar 10 Patahan Hasil Uji Tarik Kuningan 

Pada Tabel 5 data hasil pengujian tarik  dengan bahan 

kuningan, spesimen pertama dengan tegangan maksimum 254.992 

Spesimen 
Rata-Rata 

Kuningan 1 Kuningan 2 

σ (MPa) 254.992 248.629 251.810 

ε 0.116 0.106 0.111 

σy (MPa) 141.25 146.25 143.75 

ε 0.003 0.004 0.0035 

E (Pa) 46875x10
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MPa dengan regangan 0.116, titik luluh berada pada tegangan 141.25 

MPa, dengan regangan 0.003, dan modulus elastisitas yaitu 

46875x10
6 

Pa. Kemudian pada spesimen kedua dengan tegangan

maksimum 248.629 MPa dengan regangan 0.106, titik luluh berada 

pada tegangan 146.25 MPa, dengan regangan 0.004, dan modulus 

elastisitasnya yaitu 3585526x10
4 

Pa. Patahan yang terjadi pada

material kuningan terjadi pada daerah base metal yang dikarenakan 

luas logam las hasil pengelasan lebih besar dari base metal, patahan 

tersebut di perlihatkan pada Gambar 10.  

3.2.3 Tembaga 

Gambar 11 Diagram Hasil Uji Tarik Tembaga 

Tabel 6 Hasil Uji Tarik Tembaga 

Spesimen 
Rata-Rata 

Tembaga 1 Tembaga 2

σ (MPa) 186.298 187.211 186.754 

ε (%) 0.278 0.296 0.287 

σy (MPa) 65 68 66.5 

εy (%) 0.0053 0.0046 0.00495 

E (Pa) 19298x10
4 

2636364x10
4 

1327831x10
4
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Gambar 12 Patahan Hasil Uji Tarik Tembaga 

Tabel 6 menunjukkan hasil dari pengujian tarik pada 

spesimen tembaga yang pertama dengan tegangan maksimum 

186.298 MPa dengan regangan 0.278, titik luluh berada pada 

tegangan 65 MPa dengan regangan 0.0053, dan modulus elastisitas 

yaitu 19298x10
4 

Pa. Pengujian tembaga yang kedua tegangan

maksimum 187.211 MPa dengan regangan 0.296, titik luluh yaitu 68 

MPa, regangan 0.0046, dan modulus elastisitanya berada pada nilai 

2636364x10
4 

Pa. Spesimen tembaga terjadi patahan saat pengujian

yaitu pada bagian HAZ, dapat dilihat pada Gambar 12. Patahan yang 

terjadi pada daerah HAZ yang diakibatkan luas logam las hasil 

pengelasan lebih besar dari luas penampang, yang menjadikan 

kekuatan logam las lebih tinggi dari pada daerah HAZ. 

3.3 Hasil Uji Metalografi 

3.3.1 Aluminium 

Tabel 7 Foto Mikro Al (Perbesaran 200x) 

Logam Las HAZ Base Metal 

Pembesaran 

200 x 

Pada Tabel 7 menunjukkan hasil pengujian dengan skala 

pembesaran 200 kali pada material aluminium (Al) terjadi perubahan 

struktur mikro pada daerah logam las. Pada bagian las terlihat batas 

butir dan terdapat cacat las yang diakibatkan adanya oksigen yang 
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terperangkap pada logam las pada saat pengelasan berlangsung 

(Porositas). Kemudian pada daerah HAZ dan base metal 

menunjukkan struktur mikro berupa butiran-butiran yang berbeda 

ukuran, keduanya relatif tidak banyak perubahan struktur mikro. 

3.3.2 Kuningan 

Tabel 8 Foto Mikro Cu-Zn (Perbesaran 200x) 

Logam Las HAZ Base Metal 

Pembesaran 

200 x 

Hasil dari pengujian metalografi dengan skala pembesaran 

200 kali diperlihatkan Tabel 8, dengan daerah logam las mengalami 

perubahan struktur mikro. Pada logam las struktur mikro lebih 

tercampur dengan bahan paduan antara tembaga (Cu) dan seng (Zn) 

dan menunjukkan batas butir yang memanjang. Daerah HAZ 

terdapat batas butir yang membentuk persegi panjang dan bagian 

base metal menunjukkan kesamaan dengan daerah HAZ, namun di 

base metal batas butir tidak terlihat. Pada bagian HAZ dan base 

metal relatif tidak mengalami perubahan struktur mikro. 

3.3.3 Tembaga 

Tabel 9 Foto Mikro Cu (Perbesaran 200x) 

Logam Las HAZ Base Metal 

Pembesaran 

200 x 

Hasil pengujian metalograi dengan skala pembesaran 200 kali 

di perlihatkan pada Tabel 9, material tembaga daerah logam las 
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mengalami perubahan. Pada logam las tidak terlihat batas butir dan 

struktur mikro. Untuk bagian HAZ struktur mikro hanya 

menunjukkan bagian-bagian antar Cu dan Zn. Dan untuk base metal 

menunjukkan kesamaan dengan daerah HAZ namun dalam bentuk 

yang berbeda atau sedikit lebih kasar. 

4. PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian dan pemabahasan hasil penelitian dapat di tarik

kesimpulan sebagi berikut :

1) Hasil uji komposisi material aluminium mengandung Aluminium (Al)

97.41%, Zinc (Zn) 1.02%, Chronium (Cr) 0.554%, menunjukkan bahwa

yang digunakan merupakan aluminium seri 6000. Material kuningan

C87900 mengandung komposisi yaitu Tembaga (Cu) 64.2%, Zinc (Zn)

34.8%, Aluminium (Al) 0.317%. Sedangkan tembaga mengandung

komposisi Tembaga (Cu) 98.3%, Tin (Sn) 1.18%, dan Zinc (Zn) 0.240%.

2) Pada pengujian tarik yang dilakukan, tegangan tertinggi yaitu kuningan

dengan hasil rata-rata sebesar 251.810 MPa. Untuk spesimen kuningan

bagian yang putus daerah base metal. Nilai tegangan terendah yaitu

aluminium dengan hasil rata-rata sebesar 70.583 MPa. Spesimen

aluminium daerah putus pada daerah HAZ. Kemudian untuk tembaga

dengan hasil rata-rata pengujian yaitu 186.754 MPa. Pada spesimen

tembaga sama dengan aluminium bagian yang putus terjadi pada daerah

HAZ. Dari hasil pengujian tersebut, putusnya material saat dilakukan

pengujian terjadi bukan di daerah logam las namun daerah HAZ atau base

metal. Hal ini mungkin disebabkan oleh luas penampang hasil pengelasan

lebih besar dari luas penampang base metal.

3) Hasil foto mikro didapat pada material aluminium daerah las adanya batas

butir dan terdapat cacat las porositas, diakibatkan terperangkapnya oksigen

dan mengakibatkan lubang pada logam las. Pada daerah HAZ dan base

metal adanya butiran-butiran yang berbeda ukuran, keduanya relatif tidak

ada perubahan. Material kuningan daerah logam las struktur mikro yang

tidak beraturan. Untuk HAZ dan Base Metal struktur mikro sama, namun
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pada daerah HAZ terdapat batas butir yang membentuk persegi panjang 

dan relatif tidak ada perubahan. Untuk material tembaga logam las tidak 

menunjukkan struktur mikro. Pada HAZ dan base metal menunjukkan 

kesamaan yaitu adanya campuran Cu dan Zn sertas relatif tidak ada 

perubahan, namun di base metal sedikit lebih kasar dari daerah HAZ. 
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