
 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. DATA ALAT DAN MATERIAL PENELITIAN 

 

 

1. Material Penelitian 

 

Tipe Baja  : AISI 1045 

Bentuk   : Pelat 

 

Tabel 7. Komposisi Kimia Baja AISI 1045 

Pelat AISI 1045 

Unsur Nilai Kandungan Unsur (%) 

Raw Material Welding Metal 

Fe 98.58 97.97 

C 0.51 0.10 

Si 0.26 0.51 

Mn 0.63 1.08 

Cr < 0.0027 0.026 

Ni < 0.018 < 0.018 

Mo < 0.0018 < 0.0018 

Cu 0.018 0.016 

Al 0.00 0.00 

V 0.0065 0.014 

W 0.063 0.081 

Ti 0.00 0.021 

Nb 0.01 0.01 

B 0.00 0.00 

S 0.011 0.14 

P 0.0042 0.026 

 

 

2. Data Proses Pengelasan 

 Data pengelasan yang digunakan dalam pengelasan ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Elektroda dengan diameter 2.6 mm  

 

   

   
 

Gambar 22. Jumlah Multypass Pada Elektroda 2.6 mm 

 

 

    Arus Pengelasan  : 80 Ampere 

    Tegangan Pengelasan : 380 / 400 Volt 

    Posisi Pengelasan  : Mendatar, Downhand 

    Elektroda Las  : E7016   LB-52  

    Lapisan Las   : Multypass 

    Jumlah Lapisan Las  : 7 Lapisan las 

 

 

b. Elektroda dengan diameter 3.2 mm 

 

  
 

Gambar 23. Jumlah Multypass Pada Elektroda 3.2 mm 

 

 

 Arus Pengelasan  : 110 Ampere 

    Tegangan Pengelasan : 380 / 400 Volt 

    Posisi Pengelasan  : Mendatar, Downhand  

    Elektroda Las  : E7016   LB-52  

    Lapisan Las   : Multypass 

    Jumlah Lapisan Las  : 4 Lapis las 
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c. Elektroda dengan diameter 4 mm 

 

 
 

Gambar 24. Jumlah Multypass Pada Elektroda 4 mm 

 

 

    Arus Pengelasan  : 130 Ampere 

    Tegangan Pengelasan : 380 / 400 Volt 

    Posisi Pengelasan  : Mendatar, Downhand 

    Elektroda Las  : E7016 LB-52  

    Lapisan Las   : Multypass 

    Jumlah Lapisan Las  : 3 Lapis las 

 

 

B. DATA HASIL PENGUJIAN 

 

 

1. Pengambilan Data Pengujian 

Pengujian ini dilakukan pada mesin uji tarik UPM 1000 dengan beban 

maksimal 10 ton. Spesimen yang diuji adalah spesimen uji tarik dengan 

standar spesimen ASTM E-8 (gambar 25a). Untuk mengukur  nilai 

kekuatan tarik pada daerah sambungan las V tunggal, benda kerja dicekam 

pada ragum mesin uji tarik yang tersedia. Kemudian dilakukan proses 

pengujian tarik sampai benda kerja terputus pada daerah lasan yang 

terlihat pada gambar 25b. Kekuatan tarik dan elongation yang terjadi akan 

terbentuk berupa grafik tegangan-regangan. Setelah didapatkan hasil 

grafik tegangan-regangan, proses selanjutnya adalah mendapatkan nilai 

kekuatan tarik dalam satuan MPa dengan menggunakan persamaan :  
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0

max

A

F
UTS  ,(MPa)……………………………………….. (4) 

           %……………………………………..……… (5) 

 

sehingga didapatkanlah data-data pengujian berupa kekuatan dan 

elongation. Dimana akan Dibahas lebih lanjut pada bagian C bab ini. 

 

   
 

(a)                                                     (b) 

Gambar 25. (a) Spesimen Sebelum dilakukan uji tarik (b) Spesimen Setelah 

dilakukan uji tarik. 

 

 

2. Kekuatan Tarik Maksimum 

  Data mengenai kekuatan tarik maksimum dengan variasi diameter

 elektroda dapat dilihat pada tabel 8. 

  Tabel 8. Nilai Kekuatan Tarik Maksimum (Ultimate Tensile Strength) 
Jenis 

Elektroda 

Las 

Diameter 

Elektroda  

Nomor 

Spesimen 

Kekuatan Tarik 

(MPa) 

Rata-rata 

Kekuatan Tarik 

(MPa) 

 

 

 

 

E 7016 

LB-52 

 

2.6 mm 

1 540.0  

560.0 2 593.3 

3 546.7 

 

3.2 mm 

1 586.7  

613.3 2 653.3 

3 600.0 

 

4.0 mm 

1 540.0  

524.4 2 533.3 

3 500.0 

Raw  Material                                                            720.0 
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Dari tabel 8, tegangan tarik terbesar yaitu 653.3 MPa terjadi pada 

spesimen 2 pada elektroda E-7016 dengan diameter 3.2 mm. Sedangkan 

untuk tegangan tarik terkecil yaitu 500.0 MPa terjadi pada spesimen 3 

pada elektroda E-7016 dengan diameter 4 mm. Sehingga setelah dirata-

rata tegangan tarik terbesar terjadi pada elektroda E-7016  dengan 

diameter 3.2mm sebesar 613.3 MPa dan untuk tegangan tarik terkecil 

terjadi pada elektroda E-7016 dengan diameter 4 mm yaitu 524.4 MPa. 

Pada pengujian ini juga dilakukan pengujian tarik terhadap based metal 

dari baja AISI 1045 (baja tanpa perlakuan las) dengan tegangan tarik yang 

didapat sebesar 720.0 MPa. 

 

 

3. Data Perpanjangan (elongation) 

 

Nilai perpanjangan (elongation) total dari masing-masing diameter 

elektroda  E-7016 LB-52 dapat dilihat dalam tabel 9. 

 

Tabel 9. Nilai Perpanjangan (elongation) 
Jenis 

Elektroda 

Las 

Diameter 

Elektroda  

Nomor 

Spesimen 

Elongation 

(%) 

Rata-rata 

Elongation (%) 

 

 

 

 

E 7016 

LB-52 

 

2.6 mm 

1 29.2  

32.1 2 35.7 

3 31.4 

 

3.2 mm 

1 36.8  

38.6 2 41.1 

3 37.8 

 

4.0 mm 

1 27.0  

26.6 2 27.0 

3 25.9 

Raw Material 49.7 

   

Dari tabel 9, nilai perpanjangan (elongation) terbesar terjadi pada 

spesimen 2 untuk elektroda dengan diameter 3.2 mm yaitu sebesar 41.1 %, 
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sedangkan nilai perpanjangan (elongation) terkecil terjadi pada spesimen 3 

untuk elektroda dengan diameter 4 mm yaitu sebesar 25.9 %. Setelah 

dirata-ratakan nilai perpanjangan (elongation) terbesar terjadi pada 

elektroda dengan diameter 3.2 mm sebesar 38.6 % dan rata-rata nilai 

perpanjangan (elongation) terkecil terjadi pada elektroda dengan diameter 

4.0 mm yaitu 26.6 %. Pada pengujian ini juga dilakukan pengujian tarik 

terhadap based metal dari baja AISI 1045 (baja tanpa perlakuan las) 

dengan nilai perpanjangan (elongation) yang didapat sebesar 49.7 %. 

 

 

C. GRAFIK HASIL PENGUJIAN  DAN PEMBAHASAN 

 Dari pengolahan data hasil pengujian dan grafik tegangan-regangan yang 

diambil maka dapat dilihat nilai kekuatan tarik rata-rata dari masing-masing 

diameter elektroda E-7016 yang dapat dilihat pada table 10. di bawah ini. 

 

 Tabel 10. Data Tegangan Tarik Maksimum 

Jenis 

Elektroda Las 

Diameter 

Elektroda Las (mm) 

Rata-rata Kekuatan 

Tarik Hasil 

Pengelasan (MPa) 

 

E-7016 

LB-52 

2.6 560.0 

3.2 613.7 

4 524.4 

Raw Material 720.0 

 

 

Dari tabel 10, dapat ditarik hubungan antara kekuatan tarik hasil lasan dari 

masing-masing material dengan menggunakan variasi diameter elektroda las 

yang dapat digambarkan dalam diagram batang di samping.  
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0.0
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Kekuatan Tarik 720.0 560.0 613.3 524.4

Raw material 2.6 mm 3.2 mm 4.0 mm

 
 

Gambar 26. Grafik Nilai Kekuatan Tarik Terhadap Variasi  

Diameter Elektroda 

 

Dari gambar 26 dapat dilihat nilai kekuatan tarik hasil pengelasan baja AISI 

1045 terhadap variasi diameter elektroda. Nilai kekuatan tarik pada raw 

material adalah 720.0 MPa. Nilai rata-rata kekuatan tarik pada elektroda 

berdiameter 2.6 mm adalah 560.0 MPa, ini mengalami penurunan sebesar 

22.2% dari kekuatan tarik raw material. Penurunan ini terjadi karena terlalu 

kecilnya ukuran diameter elektroda sehingga menyebabkan banyaknya layer 

multypass pada kampuh las. Jumlah layer ini mengindikasikan banyak atau 

sedikitnya daerah lasan mengalami pengaruh panas secara berulang. Pengaruh 

panas secara berulang ini menyebabkan daerah HAZ mengalami siklus termal 

pemanasan dan pendinginan cepat sehingga menyebabkan perubahan struktur 

metalurgi pada daerah hasil lasan yang mengakibatkan daerah pengaruh panas 

menjadi keras tapi cenderung lebih getas. Nilai rata-rata kekuatan tarik pada 

elektroda berdiameter 3.2 mm adalah 613.3 MPa, hal ini berarti mengalami 

kenaikan sebesar 9.5 % dari rata-rata kekuatan tarik elektroda berdiameter 
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2.6mm. Kenaikan ini terjadi karena diameter yang digunakan tepat dengan 

ukuran besar kampuh dan ketebalan pelat material yang dilas. Menghasilkan 

kemantapan busur nyala yang baik sehingga penyebaran panas pada saat 

proses pengelasan menjadi lebih sempurna dan merata. Akibatnya pada saat 

peleburan dan penyatuan antara logam las dan logam induk menjadi lebih 

halus dan lebih homogen. Nilai rata-rata kekuatan tarik elektroda berdiameter 

4 mm yaitu sebesar 524.4 MPa, hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 

27.16 % dari kekuatan tarik raw material. Penurunan ini terjadi karena terlalu 

besarnya diameter elektroda yang digunakan sehingga menyebabkan besarnya 

perbedaan kecepatan pendinginan pada daerah permukaan las dengan daerah 

bagian dalam las. Perbedaan kecepatan pendinginan ini mengakibatkan 

material las mengalami distorsi dan deformasi yang besar pada saat proses 

pendinginan.  

 

Besar kecil nya ukuran diameter elektroda yang digunakan dalam pengelasan 

harus disesuaikan dengan besar kampuh las dan tebal pelat yang akan 

disambung. Ketepatan dalam memilihan besar diameter yang akan digunakan 

akan sangat mempengaruhi kekuatan dan ketangguhan dari sambungan las itu 

sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji tarik yang telah dilakukan. Kekuatan 

tarik akan menurun apabila menggunakan elektroda dengan diameter yang 

terlalu kecil atau pun menggunakan elektroda dengan diameter yang terlalu 

besar. Naik turunnya nilai kekuatan tarik juga dipengaruhi oleh jenis 

elektroda, tegangan busur las, kecepatan pengelasan, dan ada tidaknya cacat 

dalam pengelasan. 
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Dari penelitian ini, didapat kekuatan tarik terbesar terjadi pada pengelasan 

dengan diameter 3.2 mm yaitu sebesar 613.3 MPa. Sehingga dapat dikatakan 

diameter ini tepat untuk pengelasan benda kerja dengan sudut kampuh 90
0
 dan 

ketebalan pelat 12 mm. 

 

Tabel 11. Data Nilai Perpanjangan (elongation) 
Jenis 

Elektroda Las 

Diameter  

Elektroda 

Rata-rata 

Elongation(%) 

 

E 7016 LB-52 

2.6 mm 32.1 

3.2 mm 38.6 

4.0 mm 26.6 

Raw Material 49.7 

  

 Dari tabel 11, hubungan antara nilai perpanjangan (elongation) terhadap 

diameter elektroda las dapat digambarkan dalam diagram batang seperti 

gambar di bawah ini. 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Elongation 49.7% 32.1% 38.6% 26.6%

Raw material 2.6 mm 3.2 mm 4.0 mm

 

 Gambar 27. Grafik Nilai Perpanjangan (elongation) Terhadap Variasi 

Diameter Elektroda 

 

 Gambar 27, menunjukkan diagram perpanjangan (elongation) terhadap variasi 

diameter elektroda. Pada grafik tersebut nilai perpanjangan raw material 

merupakan nilai perpanjangan terbesar dibandingkan ketiga material yang 
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mengalami pengelasan yaitu sebesar 49.7 %. Nilai perpanjangan pada 

elektroda berdiameter 2.6 mm adalah  32.1 %, nilai perpanjangan ini 

mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai perpanjangan raw material 

yaitu sebesar 17.6 %. Nilai perpanjangan pada elektroda berdiameter 3.2 mm 

adalah 38.6 %, nilai ini mengalami penurunan sebesar 11.1 % dibandingkan 

dengan nilai perpanjangn raw material tetapi mengalami peningkatan sebesar 

6.5 % dibandingkan nilai perpanjangan pada elektroda berdiameter 2.6 mm. 

Nilai perpanjangan elektroda dengan diameter 3.2 mm merupakan nilai 

terbesar dibandingkan nilai perpanjangan pada elektroda dengan diameter 

2.6mm dan 4.0 mm. Nilai perpanjangan pada elektroda berdiameter 4.0 mm 

yaitu sebesar 26.6 %, nilai perpanjangan ini merupakan nilai perpanjangan 

terkecil dibandingkan kedua variasi diameter elektroda yang lain. Sebelum 

dilanjutkan ke pengelasan lapisan berikutnya, material didiamkan terlebih 

dahulu, hal ini bertujuan untuk menurunkan temperatur pada benda kerja 

sehingga deformasi yang terjadi tidak terlalu besar, akibat dari naik turunnya 

temperatur ini menyebabkan hasil dari pengelasan mengalami distorsi dan 

tegangan dalam (internal stress) sehingga terjadi perubahan struktur material 

baja. Tegangan dalam ini yang mempengaruhi sifat dan kekuatan tarik dari 

hasil lasan khususnya pada  baja AISI 1045 ini. 

  


