
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat sebagai berikut:

1. Proses pembuatan kampuh las, proses pengelasan dan pembuatan

spesimen uji tarik dilakukan di PT. Multifabrindo Gemilang, Cilegon.

2. Pengujian tarik spesimen dilakukan di BPPT-B2TKS PUSPIPTEK,

Serpong.

3. Pengujian foto struktur mikro spesimen dilakukan di Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa, Cilegon.

B. Bahan Dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pelat Stainless Steel (A 240 Type 304) dan Carbon Steel (A 516 Grade 70)

2. Elektroda yang digunakan adalah jenis E 309-16, standar ASTM.

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mesin gerinda

Digunakan untuk membuang logam las pada bagian bawah/akar sehingga

sesuai dimensi untuk las back chipping.

2. Mesin Bever

Digunakan untuk membuat kampuh las dan memotong pelat.
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3. Peralatan las SMAW

Digunakan untuk mengelas material/spesimen uji.

4. Mesin uji tarik (Universal Testing Machine)

Digunakan untuk menentukan tegangan tarik sambungan las.

5. Mikroskop

Digunakan untuk melihat struktur mikro dari logam

6. Mistar dan Jangka sorong

Digunakan untuk membantu dalam pengukuran spesimen uji.

7. Alat bantu

Digunakan untuk membantu dalam proses pengelasan dan pembuatan

spesimen uji, misalnya palu.

C. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Spesimen Uji

Persiapan spesimen uji adalah langkah awal dari penelitian ini, ada tiga

tahap dalam melakukan persiapan spesimen uji, yaitu pemilihan material,

pemilihan elektroda dan pembuatan kampuh las.

a) Pemilihan material spesimen uji

Material yang digunakan pada penelitian ini adalah pelat baja karbon

rendah (A 516 Grade 70) dan pelat baja tahan karat (A 240 Type 304).

b) Pemilihan elektroda las

Elektroda yang digunakan pada penelitian ini adalah elektroda berjenis

E 309-16.

c) Pembuatan kampuh las
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Jenis kampuh las yang digunakan adalah sambungan las tumpul (butt

weld joint) dengan alur berbentuk V tunggal. Pembuatan kampuh

dilakukan dengan cara pelat baja karbon dan baja tahan karat dipotong

dengan mesin bever sesuai dengan ukuran dan bentuknya.

Gambar 18. Bentuk dan ukuran sambungan las tumpul

2. Proses Pengelasan

Jenis las yang digunakan adalah las busur elektroda terlindung (SMAW).

Sebelum pengelasan dimulai, logam induk harus dibersihkan dari kotoran

seperti debu, minyak dan gemuk, karat, air dan lain sebagainya supaya

tidak terjadi cacat las. Selanjutnya pengelasan dilakukan pada pelat baja

dengan kadar karbon sedang menggunakan kampuh V terbuka, pengelasan

dilakukan tanpa back chipping.

Pengujian yang kedua yaitu pengelasan menggunakan kedua kampuh yang

sama yaitu kampuh V tetapi pengelasan dilakukan dengan las lawan/back

chipping. Pengelasan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pada setiap

variasi, sehingga didapatkan jumlah total spesimen yang dilas sebanyak 9

spesimen uji.
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Gambar 19. Dimensi pengerjaan back chipping

3. Pembuatan Spesimen Uji Tarik

Setelah semua proses pengelasan selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan

pembuatan spesimen uji tarik sesuai standar. Standar yang digunakan

untuk pengujian tarik ini adalah ASTM E-8.  Panjang awal spesimen uji

(Lo) adalah 60 mm, lebar awal (Wo) adalah 12,5 mm, dan panjang

keseluruhan spesimen uji adalah 200 mm.

Gambar 20. Langkah kerja pembuatan spesimen uji tarik

Keterangan: (1).  Material uji dibuat kampuh las

(2).  Pengelasan material uji



40

(3).  Setelah dilas, material uji kemudian dipotong

(4). Setelah dipotong, dibentuk spesimen uji tarik

Gambar 21. Spesimen uji tarik (standar ASTM E-8)

Dimana: Lo = Panjang Spesimen Uji = 60 mm

Wo = Lebar Awal = 12,5 mm

t = Tebal Pelat Baja = 12 mm

4. Pembuatan Spesimen Uji Foto Mikro

Dengan menggunakan mesin gergaji, spesimen dibentuk dengan panjang

permukaan 50 mm, lebar 10 mm pada daerah lasan. Dengan menggunakan

amplas yang diawali dari kekasaran 80, 120, 240, 320, 600, 800, 1000

hingga 1200 sampai permukaan spesimen halus dan rata.

5. Jumlah Spesimen

Jumlah Spesimen uji yang digunakan pada tugas akhir ini ditampilkan

pada tabel 5. Jumlah spesimen uji tarik adalah 9 spesimen dan uji foto

mikro adalah 3 spesimen.
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Tabel 5. Jumlah spesimen uji

Spesimen Jenis

Kampuh

Jumlah Spesimen

Uji Tarik Uji Foto Mikro

Pengelasan Tanpa

Back Chipping
Kampuh V

3 1

Pengelasan Dengan

Back Chipping

(kedalaman 3 mm)

Kampuh V
3 1

Pengelasan Dengan

Back Chipping

(kedalaman 6 mm)

Kampuh V
3 1

Total Spesimen Uji 9 3

6. Pengujian

Uji tarik yang dilakukan menggunakan Universal Testing Machine yang

dihubungkan langsung dengan plotter, sehingga diperoleh grafik tegangan

(Mpa) yang memberikan informasi data berupa tegangan ultimate (σult),

modulus elastisitas bahan (E). Pengujian tarik dilakukan dengan

menyiapkan spesimen uji yang sudah di las dan dibentuk sesuai dengan

standar ASTM E-8, kemudian spesimen uji di pasang pada alat pencekam

(grip) pada upper crosshead dan mencekam pencekam agar spesimen

tersebut tidak tergelincir/lepas. Langkah selanjutnya adalah menghidupkan

mesin pengujian sehingga pada layar komputer akan tampil koordinat x-y.
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Pada saat pengujian berlangsung perhatikan perubahan besar beban,

hingga terdengar bunyi suara atau melihat spesimen putus. Setelah

membaca hasil pengujian, spesimen tersebut dilepas dan dilakukan

pengujian untuk spesimen berikutnya hingga selesai. Sedangkan pada

pengujian foto mikro, setelah spesimen halus dan rata dilakukan

pengambilan foto spesimen menggunakan mikroskop optik dengan

pembesaran 500 X. Hal tersebut dilakukan pada semua spesimen yang

akan diuji hingga selesai.

7. Tabel Pengambilan Data

Setelah melakukan pengujian, maka data-data yang diperoleh kemudian

diolah dan dimasukkan ke dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 . Contoh Tabel Data Kekuatan Tarik.

Spesimen
Kampuh Nomor

Spesimen

Kekuatan

Tarik (MPa)

Rata – rata

Kekuatan

Tarik (MPa)

Pengelasan Tanpa

Back Chipping
Kampuh

V

1

2

3

Pengelasan Dengan

Back Chipping

(kedalaman 3 mm)

Kampuh
V

1

2

3

Pengelasan Dengan

Back Chipping

(kedalaman 6 mm)

Kampuh
V

1

2

3
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8. Analisis

Dari pengujian tarik didapat data-data  yang berupa grafik tegangan (Mpa)

yang memberikan informasi data berupa tegangan ultimate (σult), dan

modulus elastisitas bahan (E). Data-data tersebut dapat dianalisis dengan

cara melihat hubungan tegangan tarik yang terjadi pada spesimen uji

dengan variasi kedalaman back chipping. Data dari tiap-tiap spesimen

dirata-ratakan dan dimasukkan ke dalam tabel data hasil uji tarik untuk

keperluan analisis.
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D. Diagram Alir Penelitian

Mulai

Studi Literatur

Persiapan Spesimen Uji

 Pemilihan material spesimen uji baja karbon rendah
dan baja tahan karat.

 Pemilihan elektroda las berjenis E 309-16.

 Pembuatan kampuh las. Sambungan las tumpul (butt
weld joint) dengan alur bentuk kampuh V tunggal.

Proses Pengelasan SMAW

 Pengelasan dengan arus 120 A dan tegangan 30 V
menggunakan elektroda tipe E 309-16 pada semua
spesimen kampuh V.

 Pemotongan/pembuangan logam las bagian akar
dengan menggunakan mesin gerinda, dengan tujuan
untuk membuat alur las back chipping.

 Pengelasan back chipping pada alur yang telah dibuat.

Pembuatan Spesimen Uji Tarik

 Pengukuran spesimen uji sesuai
dengan standar ASTM E-8.

 Pemotongan spesimen uji.

Pengujian Tarik

A
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Gambar 22. Diagram alir (flow chart) penelitian

Data hasil pengujian

Analisis data dan Pembahasan

Simpulan dan Saran

Selesai

Pengujian foto struktur mikro

A


