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BAB I 

PANDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada saat ini teknik pengelasan telah digunakan atau 

berkembang secara luas dalam penyambungan pada kontruksi 

bangunan dan kontruksi mesin. Luasnya penggunaan teknologi 

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. Kemudian kerena 

perkembangan yang semakin pesat dalam mempermudah 

pekerjaan, maka dalam dunia pengelasan dapat dikatakan hampir 

tidak ada logam yang tidak dapat disambung atau di las dengan 

mesin pengelasan pada saat ini (Wiryosumarto, 2000). 

 Sering kali pada penelitian yang telah dilakukan yaitu 

mengetahui sifat fisis suatu logam bertujuan untuk menentukan 

bagaimana keadaan logam itu apabila mengalami peristiwa fisika, 

misalnya keadaan waktu terkena panas dan pengaruh listrik. 

Karena pengaruh panas yang diterima pada suhu, bahkan akan 

mencair atau hanya mengalami perubahan bentuk dan ukuran. 

Pada pengujian sifat fisis untuk mengetahui kandungan komposisi 

kimia dan metalografi terhadap material baja karbon. Sifat mekanis 

menyatakan kemampuan suatu logam untuk menerima beban atau 

gaya. Beberapa sifat-sifat mekanik yaitu kekuatan (strength), 

kekerasan (hardness), kekenyalan (elasticity), plastisitas 

(plasticity), ketangguhan (toughness), mulur (creep). Sambungan 

tumpul (butt joint) merupakan jenis sambungan yang paling efisien, 

karena jenis sambungan ini mampu membentuk penetrasi penuh 

sehingga bentuk alur dalam sambungan tumpul (butt joint) sangat 
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mempengaruhi efisiensi pengerjaan, efisiensi sambungan dan 

jaminan sambungan. Karena itu pemilihan bentuk alur sangatlah 

penting (Wiryosumarto, 2000).  

Baja karbon terdiri dari besi dan karbon, yang mengandung 

unsur karbon anatara 0,3 % sampai 1,7 %. Pada umumnya 

sebagian besar baja hanya mengandung karbon sedikit unsur 

paduan lainnya. Baja karbon disebut juga baja mesin karena 

mengandung sejumlah elemen atau unsur seperti mangan (Mn), 

fospor (P), silicon (Si), dan lain-lain sebaginya. Salah satu baja 

karbon yang mengandung unsur karbon kurang dari 0,3 % yaitu 

baja karbon rendah (low carbon steel). Baja karbon rendah sering 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan komponen bodi mobil, 

struktur bangunan, pipa gedung, jembatan pagar dan lain-lain 

(Prasetyawan, 2016).  

Pemakaian logam ferrous baik baja maupun besi cor dengan 

karakteristik dan sifat yang berbeda membutuhkan adanya suatu 

penanganan yang tepat sehingga implementasi dari penggunaan 

logam tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan yang ada, 

khususnya baja. Penggunaan baja karbon rendah banyak 

digunakan disebabkan karena baja karbon rendah memiliki 

keuletan tinggi dan mudah dimachining, tetapi kekerasannya 

rendah dan tidak tahan aus (Masyrukan, 2006). 

Las Oxy-Acetylene (las asetilin) merupakan pengelasan 

dimana permukaan yang akan disambung mengalami pemanasan 

sampai mencair oleh nyala api (flame) yang dihasilkan dari 

pembakaran gas asetilin dan oksigen. Jenis pengelasan ini masih 

sering dijumpai di masyarakat karena selain keperluan pengelasan 

(penyambungan) juga dapat digunakan sebagai preheating, 

brazing, dan cutting. Penggunaan untuk produksi, pekerjaan 

lapangan (field work), dan reparasi (repair & maintenance). Dalam 

pengaplikasiannya hasil las asitilin sangat memuaskan jika 
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dibandingkan las listrik (SMAW) untuk pengelasan baja karbon, 

terutama lembaran tipis logam (sheet metal/plate) dan pipa-pipa 

berdinding tipis. Meskipun demikian pemilihan bahan tambahan 

(filler) harus sesuai dengan bahan dasar (parent material) untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti stress cracking 

(retak tegangan), crystal growth (pertumbuhan kristal) dan 

sebagainya (Sriwidharto, 2006).  

Selain pengelasan yang benar dan sesuai standard, 

pengaruh jarak gap juga akan berpengaruh terhadap kualitas dan 

keamanan dari hasil pengelasan agar tidak terjadi kerugian yang 

imbasnya pada manusia dan lingkungan sekitar. Material logam 

apabila dilakukan pengelasan tentunya akan terjadi perubahan 

pada struktur didalamnya yang apabila tidak sesuai dengan yang 

diinginkan kualitas dan mutu dari hasil pengelasan tidak bisa 

tercapai. Hal ini besar kaitannya degan pengaruh dari jarak gap 

pengelasan. Jika mengacu pada standard yang digunakan dalam 

proses pengelasan yaitu ASME IX Qulification Standard for Welding 

and Brazing Procedures, Welders, Brezers, and Welding and 

Brazing Operators dijelaskan bahwa jarak gap ± 3 mm. Pemberian 

variasi pada jarak gap akan menyebabkan perbedaan perubahan 

struktur dari Base Metal. Semakin besar jarak gap yang berikan 

maka kemungkinan terjadi Defect atau cacat terutama Incomplete 

Fusion semakin besar dan apabila pemberian gap terlalu kecil juga 

akan menimbulkan terjadinya Defect antara lain akan terjadi 

Incomplete Penetration (Anggara, 2015). 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Untuk mempermudah penelitian maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kandungan komposisi kimia yang terdapat 

dalam material plat baja ST37 ? 

2. Bagaimana pengaruh perbedaan jarak gap pada 

kekuatan tarik ? 

3. Bagaimana perbedaan struktur mikro yang terjadi pada 

daerah logam las, daerah HAZ dan Base Metal ? 

4. Bagaimana pengaruh jarak gap terhadap nilai kekerasan 

pada logam las, daerah HAZ dan Base Metal ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Melihat banyaknya masalah dalam penelitian ini, dapat 

diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Material yang digunakan adalah plat baja ST37 tebal 3 

mm. 

2. Tipe sambungan yang digunakan adalah butt joint. 

3. Untuk variasi menggunakan jarak gap 1,6 mm, 2 mm, 

dan 2,4 mm. 

4. Pengujian yang dilakukan adalah komposisi kimia, 

struktur mikro dan  sifat mekanik (kekuatan tarik, 

kekerasan). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Beradasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui kandungan komposisi kimia pada material plat 

baja ST37 sebagai bahan penelitian. 
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2. Mengetahui pengaruh perbedaan jarak gap terhadap 

kekuatan tarik. 

3. Mengetahui perbedaan struktur mikro yang terjadi pada 

daerah  logam las, daerah HAZ dan Base Metal. 

4. Mengetahui pengaruh jarak gap terhadap nilai kekerasan 

pada logam las, daerah HAZ dan Base Metal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk kedepannya yaitu antara lain: 

1. Memberikan pengetahuan tentang kandungan komposisi 

kimia yang ada pada plat baja ST37. 

2. Memberikan pengetahuan bahwa proses pengelasan 

dengan tipe sambungan butt joint dengan jarak gap 

berpengaruh terhadap kekuatan tarik, struktur mikro dan 

kekerasan. 

3. Dapat digunakan sebagai perkembangan dan kemajuan di 

bidang perindustrian.  

 

1.6 Sestematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penyusuan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang 

berkaitan dengan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, berdasarkan landasan teori dan literatur 

yang mendukung dalam pembahasan studi kasus 

yang telah diambil. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang 

digunakan penulis dalam melaksanakan proses 

penelitian tentang pengaruh sifat fisis dan mekanis 

pada proses pengelasan. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang data hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 


