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ABSTRAK

PENGARUH VARIASI KECEPATAN DAN
SUDUTPENGELASAN METAL INERT GAS (MIG)

TERHADAP STRUKTUR MIKRO PLAT ALUMUNIM

Oleh

KHABOD ALEF CHRISTOPHER

Las MIG merupakan las busur gas yang menggunakan kawat las sekaligus sebagai
elektroda. Keuntungan yang di dapatkan pada pengelasan MIG memiliki kekuatan
bending lebih besar dari peda jenis pengelasan TIG, pada pengelasan MIG dengan
keuntungan kekuatan bending yang besar dengan memvariasikan kecepatan dan
sudut pengelasan,.Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh variasi
kecepatan dan Sudut pengelasan MIG pada Alumunium terhadap struktur mikro.

Hasil pengelasan akan dilakukan struktur mikro dengan variasi kecepatan
pengelasan  45 PWM, 48 PWM, 50PWM, lalu sudut pengelasanya 70 °, 80°.hasil
uji pengelasan. Kecepatan yang dihasilkan dengan 45 PWM sebesar 9,5 mm/det,
48 PWM sebesar 10,0 mm/det dan 50 PWM sebesar 11,2 mm/det Spesimen A2
dan specimen A4 merupakan hasil lasan yang paling baik dikarenakan dari hasil
lasan yang didapat tampak tidakada nya slag.

Kata kunci :Struktur mikro, MIG ,Difusi



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF VELOCITY OF SPEED AND WELDING

METAL INERT GAS (MIG) ON MICRO STRUCTURE OF

ALUMUNIM PLATE

By

KHANOD ALEF CHRISTOPHER

MIG welding is a gas arc welding that uses a welding wire as well as an electrode.
The advantage gained in MIG welding has greater bending strength than the
different types of TIG welding, in MIG welding with the advantage of great
bending strength by varying the welding speed and angle ,. The purpose of this
study was to determine the effect of variations in speed and MIG welding angle of
aluminum on the microstructure.

The results of welding will be carried out with a microstructure with a variation of
welding speed of 45 PWM, 48 PWM, 50 PWM, then the welding angle is 70 °, 80
°. welding test results. The resulting speed with 45 PWM of 9.5 mm / sec, 48
PWM of 10.0 mm / sec and 50 PWM of 11.2 mm / sec A2 and A4 specimens are
the best weld results because of the weld results obtained there is no onapparent
slag.

Keywords: Micro structure, MIG, Diffusi
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Selama beberapa tahun terakhir, kemajuan besar telah dibuat di bidang 

sumber daya pengelasan dan bahan pengisi untuk pengelasan MIG dari 

paduan alumunium. Kemajuan ini menghasilkan proses pengelasan yang 

lebih baik, dan, karenanya, menghasilkan pengelasan yang sangat baik. Las 

MIG merupakan las busur gas yang menggunakan kawat las sekaligus 

sebagai elektroda. Elektroda tersebut berupa gulungan kawat yang 

gerakannya diatur oleh motor listrik. Las ini menggunakan gas argon dan 

helium sebagai pelindung busur dan logam yang mencair dari pengaruh 

atmosfir. (Budiarsa, 2008). 

 

 Las MIG sering digunakan secara otomatik maupun semi-otomatik yang 

memiliki arus searah polaritas balik yang mengunakan kawat elektroda 

berdiameter 1,2 mm sampai 2,4 mm. Keuntungan yang di dapatkan pada 

pengelasan MIG memiliki kekuatan bending lebih besar dari peda jenis 

pengelasan TIG. ( Muhamad Hafid dkk, 2017) 
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 Alumunium ductility pada kondisi dingin dan memiliki daya tahan yang 

tinggi. Logam ini digunakan secara luas dalam bidang transportasi, kimia, 

listrik, bangunan dan alat-alat penyimpanan 

Alumunium dan paduannya memiliki sifat las yang kurang baik. Sifat 

almunium itu sendiri seperti konduktivitas panas yang tinggi, koefisien muai 

yang besar, reaksi terhadap udara dengan membuat lapisan almunium oxide, 

serta berat jenis dan titik cairanya yang rendah (Wiryosumarto, 2000). 

 

 Keunggulan proses pengelasan menjadi salah satu pertimbangan aplikasi 

sambungan las sebagai pengganti sambungan pakukeling, baut dalam struktur 

dan rancanagan mesin. Oleh karena itu dalam praktek rancanagan las harus 

memperhatikan kesesuaian berdasarkan sifat-sifat logam dasar diantaranya 

unsur paduan dari sambungan dan jenis sambungan yang akan dilas, sehingga 

hasil dari pengelasan sesuai dengan yang diharapkan (Suharno, 2008). 

 

Berdasarkan uraian diatas, pada pengelasan MIG dengan keuntungan 

kekuatan bending yang besar dengan memvariasikan kecepatan dan sudut 

pengelasan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Variasi Kecepatan dan sudut Pengelasan Metal Inert Gas (MIG) 

Terhadap Struktur Mikro Plat Alumunium ”. Kemudian pada hasil pengelasan 

akan dilakukan struktur mikro dengan variasi kecepatan pengelasan  45 

PWM, 48 PWM, 50 PWM, lalu sudut pengelasanya 70 °, 80° dengan 

Alumunium. Dengan adanya penelitian ini di dapatkan nilai uji struktur mikro 
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yang terbaik sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk dunia indusri 

dan masyarakat luas. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Mengetahui pengaruh variasi kecepatan dan Sudut pengelasan MIG pada 

Alumunium terhadap struktur mikro. 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penulisan laporan penelitian tugas akhir, penulisan membatasi masalah 

pengelasan MIG pada Alumunium. Adapun batasan masalah yang diberikan 

pada penelitian ini, yaitu : 

 

1. Benda kerja pada media plat Alumunium dengan tebal 10 mm. 

2. Kecepatan pengelasan 45 PWM, 48  PWM, 50 PWM. 

3. Sudut pengelasan  70° dan 80° 

4. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengujian struktur mikro 
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D. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

Sistematika penulisan pada laporan penelitian adalah sebagai berikut : 

 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori dasar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang diagram alir dan uraian tahap-tahap dalam penelitian, yaitu; 

tahap studi literatur dan studi lapangan, tahap penyiapan bahan dan alat  

kerja, tahap pembuatan spesimen, tahap pelaksanaan pengujian dan tahap 

pengambilan data hasil pengujian. 

 BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data-data hasil pengujian. struktur mikro. Kemudian 

menganalisa data-data tersebut sesuai jenis pengujiaannya. Analisa dan 

pembahasan dilakukan berdasarkan referensi dari buku dan fakta teknis di 

lapangan. 
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BAB V.  SIMPULAN DAN SARAN. 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan data hasil 

pengujian yang telah dilakukan. Selanjutnya penulis dapat memberikan saran 

yang dapat dijadikan inspirasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber-sumber yang menjadi refrensi penulisan dalam menyusun 

penelitian ini. 

 

LAMPIRAN 

Memuat data-data yang mendukung penulisan laporan ini. 



 
 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengelasan 

Pengelasan menurut DIN (Deutch Industrie Normen) las adalah suatu ikatan 

metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan 

lumer atau cair. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa las 

adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan 

menggunakan energi panas. 

1. Jenis Jenis Pengelasan 

Pengelasan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu: 

a. Pengelasan Padat 

Dalam pengelasan padat proses penyambungan logam dihasilkan   

dengantekanan tanpa memberikan panas dari luar, atau tekanan dan 

memberikan panas dari luar. Bila digunakan panas, maka temperatur 

dalam proses di bawah titik lebur logam yang dilas, sehingga logam 

tersebut tidak mengalami peleburan dan tetap dalam keadaan padat. 

1. Las Ultrasonik (Ultrasonic Welding / UW) 

Las ultrasonik adalah proses penyambungan padat untuk logam-logam 

yang sejenis, maupun logam-logam berlainan jenis, dimana secara 



 

 

7 

 

umum bentuk sambungannya adalah sambungan tindih. Energi 

getaran berfrekuensi tinggi mengenai daerah lasan dengan arah pararel 

dengan permukaan sambungan. Tegangan geser osilasi pada 

permukaan lasan yang terjadi akibat pengaplikasian gaya akan 

merusak dan merobek lapisan oksida yang ada di kedua permukaan 

logam induk yang akan dilas. 

2. Las Tempa 

Penyambungan logam dengan cara ini dilakukan dengan memanasi 

ujung logam yang akan disambung kemudian ditempa, maka 

terjadilah sambungan. Panas yang dibutuhkan sedikit di atas suhu 

rekristalisasi logam, sehingga logam masih dalam keadaan padat. 

3. Pengelasan Gesek (Friction Stir Welding) 

Friction stir welding merupakan proses penyambungan logam dengan 

memanfaatkan energi panas yang diakibatkan oleh gesekan antara dua 

material.  

 

 

 

 

Gambar 1. Pengelasan gesek. (D.J.Tillack.2007) 

b. Pengelasan Lebur (fusion welding) 

Proses pengelasan lebur menggunakan panas untuk mencairkan logam 

induk, beberapa operasi menggunakan logam pengisi dan yang lain 



 

 

8 

 

tanpa logam pengisi. Pengelasan lebur dapat dikelompokkan sebagai 

berikut tanpa logam pengisi. Pengelasan lebur dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

 

1. Pengelasan busur listrik (arc welding, AW) 

Las busur listrik adalah cara pengelasan dengan mempergunakan 

busur nyala listrik sebagai sumber panas pencair logam. Klasifikasi 

las busur listrik yang digunakan hingga saat ini dalam proses 

pengelasan adalah las elektroda terbungkus. (Harsono 

Wiryosumarto, H dan Okumura, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Pengelasan busur listrik. (Wiryosumarto, H dan  Okumura 

2000) 

2. Las Busur Tungsten Gas Mulia (Gas Tungsten Arc Welding) 

Proses pengelasan di mana sumber panas berasal dari loncatan 

busur listrik antara elektroda terbuat dari wolfram/tungsten dan 
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logam yang dilas. Pada pengelasan ini logam induk (logam asal 

yang akan disambung dengan metode pengelasan biasanya disebut 

dengan istilah logam induk) tidak ikut terumpan (non consumable 

electrode). Untuk melindungi electroda dan daerah las digunakan 

gas mulia (argon atau helium). Sumber arus yang digunakan bisa 

AC(arus bolak-balik) maupun DC. (Wiryosumarto, H dan  

Okumura 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pengelasan GMAW. 

3. Las Busur Electroda Terbungkus (Shielded Metal Arc Welding) 

Proses pengelasan dimana panas dihasilkan dari busur listrik antara 

ujung elektroda dengan logam yang dilas. Elektroda terdiri dari 

kawat logam sebagai penghantar arus listrik ke busur dan sekaligus 

sebagai bahan pengisi (filler). Kawat ini dibungkus dengan bahan 

fluks. Biasanya dipakai arus listrik yang tinggi (10-500 A) dan 

pelindung logam las terhadap udara sekitarnya. Fluks juga 

rnenghasilkan gas yang bisa melindungi butiran-butiran logam cair 
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yang berasal dari ujung elektroda yang mencair dan jatuh ke tempat 

sambungan  (Wiryosumarto, H dan  Okumura 2000). 

 

4. Las Busur Terpendam (Submerged Arc Welding/SAW) 

Prinsip dasar pengelasan ini adalah menggunakan arus listrik untuk 

menghasilkan busur (Arc) sehingga dapat melelehkan kawat 

pengisi lasan (filler wire), dalam pengelasan SAW ini cairan logam 

lasan terendam dalam fluks yang melindunginya dari kontaminasi 

udara, yang kemudian fluks tersebut akan membentuk terak las 

yang cukup kuat untuk melindungi logam lasan hingga membeku. 

 

5. Las Busur Logam Gas (Gas Metal Arc Welding) 

Proses pengelasan di mana sumber panas berasal dari busur listrik 

antara elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam yang 

terumpan (filler) dan logam yang dilas. Las ini disebut juga metal 

inert gas (MIG) welding karena menggunakan gas mulia seperti 

argon dan helium sebagai pelindung busur dan logam cair.  

(Hadi Eko, 2011). 

 

2. Las MIG (Metal Inert Gas) 

 

Metal Inert Gas (MIG) adalah las busur gas dengan kawat las pengisi 

berfungsi sebagai elektroda yang diumpankan secara terus menerus 

selama pengelasan. Gas pelindung digunakan untuk melindungi daerah 

pengelasan yang mencair (molten metal) dari oksidasi oleh udara 
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atmosfer. Gas pelindung yang digunakan biasanya adalah gas argon, 

helium atau campuran dari keduanya. Karena kedua gas tersebut 

harganya relatif mahal, maka gas CO2 dapat menjadi alternatif. 

Keuntungan las MIG jika dibandingkan las jenis lain antara lain: 

 

1. Karena konsentrasi busur yang tinggi, maka busurnya sangat 

mantap dan percikannya sedikit sehingga memudahkan operasi 

pengelasan. 

2. Karena dapat menggunakan arus yang tinggi, kecepatan pengelasan 

yang digunakan juga tinggi, sehingga efisiensinya sangat baik. 

3. Deposit yang terbentuk cukup banyak. 

4. Ketangguhan dan elastisitas, kekedapan udara dan sifat-sifat lainnya 

lebih baik daripada hasil las dengan cara pengelasan lain. 

 

Karena hal-hal tersebut di atas, maka las MIG banyak sekali digunakan 

dalam praktek terutama untuk pengelasan baja-baja kualitas tinggi 

seperti baja tahan karat, baja kuat dan logam-logam bukan baja yang 

tidak dapat dilas dengan cara lain. Kawat pengisi dalam las MIG 

biasanya diumpankan secara otomatis, sedangkan alat pembakarnya 

(torch) digerakkan dengan tangan. Sehingga dengan ini tercipta suatu 

alat las semi otomatik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 

Kadang-kadang, las MIG juga dilaksanakan secara otomatis penuh, 

dimana alat pembakarnya ditempatkan pada suatu dudukan pengelasan 

yang berjalan. 
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Gambar 4. Pengelasan MIG (a) Proses keseluruhan dan (b) pembesaran 

daerah pengelasan (Bambang Pr.2006) 

B. Komponen Pengelasan MIG 

Peralatan utama adalah peralatan yang berhubungan langsung dengan 

proses pengelasan, yakni minimum terdiri dari 

 

1. Mesin Las 

Sistem pembangkit tenaga pada mesin GMAW  pada prinsipnya 

adalah sama dengan mesin MMAW yang dibagi dalam 2 golongan, 

yaitu : Mesin las arus bolak balik (Alternating Current / AC Welding 

Machine) dan Mesin las arus searah (Direct Current / DC Welding 

Machine), namun sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan jenis bahan 

yang dilas yang kebanyakan adalah jenis baja, maka secara luas proses 

pengelasan dengan GMAW adalah menggunakan mesin las DC. 

Umumnya mesin las arus searah ( DC ) mendapatkan sumber tenaga 

listrik dari trafo las ( AC ) yang kemudian diubah menjadi arus searah 

dengan voltage yang konstan (constant-voltage ). 
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Pemasangan kabel-kabel las ( pengkutuban ) pada mesin las arus 

searah dapat diatur / dibolak-balik sesuai dengan keperluan 

pengelasan. Adapun gambar rangkaian perlengkapan mesin las adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Rangkaian mesin las MIG.(Harsono Wiryosumarto& Thosie 

Okumura, 2000) 

 

Mesin las MIG merupakan mesin las DC, umumnya berkemampuan 

sampai 250 amper. Dilengkapi dengan sistem kontrol, penggulung 

kawat gas pelindung, system pendingin dan rangkaian lain. Sumber 

tenaga untuk Las MIG  merupakan mesin las bertegangan konstan. 

Tenaga yang dikeluarkan dapat berubah-ubah sendiri sesuai dengan 

panjang busur. Panjang busur adalah jarak antara ujung elektroda ke 

benda kerja. Panjang busur ini bisa distel. Bila busur berubah menjadi 

lebih pendek dari setelan semula, maka arus bertambah dan kecepatan 

kawat berkurang. Sehingga panjang busur kembali semula. Sebaliknya 

bila busur berubah menjadi lebih panjang, arus berkurang, kecepatan 
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kawat elektroda bertambah. Dengan sistem otomatis seperti ini, yaitu 

mesin yang mengatur sendiri, maka panjang busur akan konstan 

danhasil pengelasan akan tetap baik. Adapun contoh gambar mesin las 

MIG sesuai keterangan diatas adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mesin Las MIG. (Widharto, S.2007) 

Umumnya mesin las arus searah (DC) mendapatkan sumber tenaga 

listrik dari trafo las (AC) yang kemudian diubah menjadi arus searah 

dengan voltage yang konstan. Pemasangan kabel-kabel las 

(pengkutuban) pada mesin las arus searah dapat diatur / dibolak-balik 

sesuai dengan keperluan pengelasan, ialah dengan cara: 

1. Pengkutuban langsung (Direct Current Straight Polarity / DCSP / 

DCEN) Dengan pengkutuban langsung berarti kutub positif (+) 

mesin las dihubungkan dengan benda kerja dan kutub negatif (-) 

dihubungkan dengan kabel elektroda. Dengan hubungan seperti ini 
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panas pengelasan yang terjadi 1/3 bagian panas memanaskan 

elektroda sedangkan 2/3 bagian memanaskan benda kerja. 

2. Pengkutuban terbalik (Direct Current Reverce Polarity /DCRP/ 

DCEP) Pada pengkutuban terbalik, kutub negatif (-) mesin 

lasdihubungkan dengan benda kerja, dan kutub positif (+) 

dihubungkan dengan elektroda. Pada hubungan semacam ini panas 

pengelasan yang terjadi 1/3 bagian panas memanaskan benda kerja 

dan 2/3 bagian memanaskan elektroda. 

 

2. Kawat Elektroda (Wire Feeder) 

Kawat elektroda adalah. Alat utama pada pengelasan dengan MIG. 

Alat ini biasanya tidak menyatu dengan mesin las, tapi merupakan 

bagian yang terpisah dan ditempaatkan berdekatan dengan pengelasan. 

Fungsinya adalah sebagai berikut: 

1. Menempatkan rol  kawat elektroda. 

2. Menempatkan kabel las (termasuk welding gun dan nozzele) dan 

sistem saluran gas pelindung. 

3. Mengatur pemakaian kawat elektroda (sebagai tipe mesin, unit 

pengontrolannya terpisah dengan wire feeder unit) 

4. Mempermudah proses/penanganan pengelasan, dimana wire feeder 

tersebut dapat dipindah-pindah sesuai kebutuhan. 
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Gambar 7. Bagian bagian utama wire feeder. 

 

Pada dasarnya terdapat tiga jenis wire feeder; yaitu jenis dorongan 

jenis tarik, jenis dorongan tarik. Perbedaannya adalah dari cara 

mengerakan elektroda dari spool ke tourch. Kecepatan dari wire 

feeder dapat ditiru mulai dari 1 hingga 22 m/menit pada mesin las 

MIG performa tinggi, kecepatannya dapat mencapai 30 m/menit. 

Adapun contoh gambar wire feeder dapat dilihat dalam gambar 

 

 

 

 

       Gambar 8. Wire feeder jenis tarik. 

Untuk jenis rolnya wirefeeder dibagi dalam dua jenis yaitu sistem 2 

(dua) rol dan sistem 4 ( empat ) rol. Sedangkan menurut bidang 
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kontaknya rol dari wirefeeder dapat dibagi menjadi jenis trapesium 

halus, jenis setengah lingkaran halus, dan jenis setengah lingkaran 

kasar. 

3. Welding Gun 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Welding gun las MIG( metal inert gas ).  

 

4. Kabel las  

penggunaan kabel pada mesin las hendaknya disesuaikan dengan 

kapasitas arus maksimum dari pada mesin las. Makin kecil diameter 

kabel atau makin panjang ukuran kabel, maka tahanan kabel akan 

naik, sebaliknya makin besar diameter kabel dan makin pendek maka 

hambatan akan rendah. Pada ujung kabel las biasanya dipasang sepatu 

kabel untuk pengikatan kabel pada terminal mesin las dan pada 

penjepit elektroda maupun pada penjepit masa. 

 

5. Gas pelindung 

Gas pelindung untuk MIG adalah pelindung untuk mempertahankan / 

menjaga stabilitas busur dan perlindungan cairan logam las dari 
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kontaminasi selama pengelasan, terutama dari atmosfir  dan 

pengotoran dearah las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Cilinder dan regulator gas pelindung.  

6. Pipa kontak 

Pipa pengarah elektroda biasa juga disebut pipa kontak. Pipa kontak 

terbuat dari tembaga, dan berfungsi untuk membawa arus listrik ke 

elektroda yang bergerak dan mengarahkan elektroda tersebut ke 

daerah kerja pengelasan. Torch dihubungkan dengan sumber listrik 

pada mesin las dengan menggunakan kabel. Karena elektroda harus 

dapat bergerak dengan bebas dan melakukan kontak listrik dengan 

baik, maka besarnya diameter lubang dari pipa kontak sangat 

berpengaruh. Adapun gambar dari pipa kontak dapat dilihat dalam 

gambar 11 berikut. 
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Gambar 11. Bentuk-bentuk pipa kontak. (widharto 2007) 

7. Nozzel gas pelindung 

Nozzel gas pelindung akan mengarahkan jaket gas pelindung kepada 

daerah las Nozzel yang besar digunakan untuk peroses pengelasan 

dengan arus listrik yang tinggi. Nozzel yang lebih kecil digunakan 

untuk pengelasan dengan arus listrik yang lebih kecil. Adapun gambar 

dari pipa kontak dapat dilihat dalam gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Nozeel gas pelindun. ( widharto 2007) 
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C. Elektroda 

1. Kawat elektroda 

MIG  adalah salah satu jenis proses las cair (fusion welding) yang banyak 

digunakan pada pengerjaan konstruksi ringan sampai berat. Hasil 

maksimal akan dapat dicapai apabila jenis kawat elektroda yang 

digunakan sama dengan jenis logam yang di las. Jenis logam yang dapat 

di las menggunakan MIG  ada beberapa macam antara lain : 

a. Baja tegangan tinggi dan menengah 

b. Baja paduan rendah 

c. Baja tahan karat 

d. Aluminium 

e. Tembaga 

f. Tembaga paduan, dll 

 

Bentuk kawat elektroda yang digunakan pada MIG secara umum adalah 

solid wire dan flux cored wire , di mana penggunaan kedua tipe tersebut 

sangat tergantung pada jenis pekerjaan. Solid wire digunakan secara luas 

untuk mengelas konstruksi ringan sampai sedang dan dioperasikan pada 

ruangan yang relatif tertutup, sehingga gas pelindungnya tidak tertiup 

oleh angin. Sedang flux cored wire lebih banyak dipakai untuk 

pengelasan konstruksi sedang sampai berat dan tempat pengelasannya 

memungkinkan lebih terbuka. Untuk menjaga agar kawat elektroda tidak 

rusak atau berkarat, terutama dalam penyimpanan, maka perlu dikemas. 

Kemasan / pengepakan yang banyak dijumpai dalam perdagangan adalah 
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berupa gulungan di mana berat gulungan kawat yang banyak digunakan 

adalah 15 kg, 17 kg dan 30 kg. 

 

2. Jenis jenis elektroda 

Pada dasarnya terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi pemilihan 

jenis elektroda pasa proses pengelasan MIG yaitu : 

a. Komposisi kimia benda kerja 

b. Properti mekanik benda kerja 

c. Jenis gas pelindung 

d. Jenis servis / layanan atau aplikasi yang dibutuhkan 

e. Jenis penyambungan las 

 

Setelah kita ketahui faktor-faktor utama yang mempengarungi pemilihan 

sebuah elektroda, berikut adalah macam-macam kandungan jenis 

elektroda sesuai dengan kegunaannya : 

1. Elektroda ferro 

2. Paduan silikon ( Si ) 

3. Paduan mangan 

4. Paduan alumunium ( Al ), Titanium ( Ti ), Zirconium ( Zr ) 

5. Paduan karbon dan lainnya 

 

3. Penomoran elektroda 

Sesuai dengan klasifikasi elektroda  carbon steel menurut AWS A5.18-

93, elektroda carbon steel diberi penomoran. Elektroda untuk pengelasan 
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MIG ( metal inert gas ) mempunyai berbagai jenis atau model elektroda 

(kawat elektroda). Hal ini disebabkan pengelasan menggunakan las MIG 

( metal inert gas ) banyak sekali dibutuhkan tidak hanya untuk 

pengelasan baja karbon saja melainkan juga di gunakan untuk pengelasan 

stainless steel maupun alumunium. 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Model penomoran elektroda.  

a. Elektroda stainless steel 

Elektroda stainless steel menggunakan penomoran dengan standar 

AWS A5.9. Dalam memilih elektroda yang cocok untuk proses 

pengelasan stainless steel, ada beberapa faktor yang 

mmpengaruhinya : 

1. Gas pelindung argon-O2 1 % untuk jenis pengelasan 

menggunakan transfer logam spray dan A-1025 untuk proses 

pengelasan menggunakan transfer logam arus pendek. 

2. Elektroda yang dipilih harus memiliki kandungan kimia yang 

hampir sama dengan logam dasar / benda kerja. 

3. Batas deoksidasi tidak terlalu penting 
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b. Elektroda alumunium 

Elemen dasar yang digunakan dalam elektroda alumunium adalah 

magnesium, mangan, seng, silikon dan tembaga. Alasan utama 

menambahkan elemen tersebut adalah untuk meningkatkan kekuatan 

dan logam alumunium murni. Selain itu ketahanan korosi dan 

weldability juga merupakan alasan penambahan elemen tersebut. 

Elektroda yang paling sering digunakan adalah elektroda yang 

mengandung magnesium 5356 dan mengandung silikon 4043. 

Elektroda alumunium menggunakan standar penomoran menurut 

AWS A5.3 contoh bentuk elektroda alumunium dapat di lihat pada 

gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Elektroda aluminium (Tim FakultasTeknik UNY, 

2010:30) 

 

D. Seri Alumunium dan Jenis-Jenis Alumunium 

 

Aluminium dan paduan aluminium termasuk logam ringan yang mempunyai 

kekuatan tinggi, tahan terhadap karat dan merupakan konduktor listrik yang 
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cukup baik. Logam ini dipakai secara luas dalam bidang kimia, listrik, 

bangunan, transportasi dan alat-alat penyimpanan. Kemajuan akhir-akhir ini 

dalam teknik pengelasan busur listrik dengan gas mulia menyebabkan 

pengelasan aluminium dan paduannya menjadi sederhana dan dapat dipercaya. 

Paduan Al di klasifikasikan dalam berbagai standar oleh berbagai negara 

didunia. 

Tabel 1 Standard Aluminium  

jenis Seri 

1xxx AL Murni 

2xxx AL – Cu 

3xxx AL – Mn 

4xxx AL – Si 

5xxx AL – Mg 

6xxx AL – Mg – Si 

7xxx AL-ZN 

            (Sumber: Dewa, 2009) 

 

Sebagai contoh paduan Al-Cu dinyatakan dengan angka 2xxx atau 2000, 

angka pada tempat kedua menyatakan modifikasi paduan. Jika angka kedua 

dalam penandaan ini menunjukan nol, hal ini menyatakan paduan yang 

orisinil. Urutan angka 1 sampai 9 digunakan untuk menunjukan modifikasi 

dari paduan orisinil, untuk paduan percobaan diberi penandaan awalan X. 

Dalam paduan Al perubahan yang berarti dari material disebabkan perlakuan 

panas, seperti 7075-T6. Berdasarkan unsur-unsur paduan yang dikandungnya, 

aluminium dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu: 
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a. Jenis Al – murni (seri 1000) 

Jenis ini adalah Aluminium dengan kemurnian antara 99% s/d 99,9%, 

Aluminium dalam seri ini disamping sifatnya baik dan tahan karat, 

konduksi panas dan konduksi listrik yang dapat memiliki sifat yang 

memuaskan dalam mampu las dan mampu potong, hal yang kurang 

menguntungkan adalah dari segi kekuatannya yang rendah. 

b. Jenis paduan Al – Cu (seri 2000) 

Jenis Paduan Al – Cu adalah jenis yang dapat diperlaku panaskan, dengan 

melalui pengelasan endap atau penyepuhan sifat mekanik. Paduan ini 

dapat menyamai sifat sifat dari baja lunak, tetapi daya tahan korosinya 

rendah bila dibandingkan dengan jenis paduan yang lainnya, sifat mampu 

las nya juga kurang baik, paduan jenis ini biasa digunakan pada konstruksi 

keling dan banyak sekali digunakan pada konstruksi pesawat terbang. 

c. Jenis paduan Al – Mn (seri 3000) 

Paduan ini adalah jenis yang tidak dapat diperlaku – panaskan sehingga 

penaikan kekuatannya hanya dapat diusahakan melalui pengerjaan dingin 

dalam proses pembuatannya dari segi kekuatan jenis paduan ini lebih 

unggul dari pada jenis Aluminium murni. 

d. Paduan jenis Al – Si (seri 4000) 

Paduan Al – Si termasuk jenis yang tidak dapat diperlaku panaskan, jenis 

ini dalam keadaan cair mempunyai sifat mampu alir yang baik dan dalam 
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proses pembekuanya hampir tidak terjadi retak. Karena sifat–sifat nya, 

maka paduan jenis ini banyak digunakan sebagai bahan atau logam las 

dalam pengelasan paduan aluminium baik paduan cor maupun paduan 

tempa. 

e. Paduan jenis Al – Mg (seri 5000) 

Jenis ini tidak termasuk paduan yang tidak dapat diperlaku – panaskan, 

tetapi mempunyai sifat yang baik dalam daya tahan korosi, terutama korosi 

oleh air laut, dan dalam sifat mampu – las nya. Paduan Al – Mg banyak 

digunakan tidak hanya dalam konstruksi umum, tetapi juga untuk tangki–

tangki penyimpanan gas alam cair dan oksigen cair. Karena Al – Mg 

mempunyai sifat tahan korosi dan ringan, maka dapat digunakan untuk 

pekerjaan konstruksi terutama untuk daerah yang berkorosif. 

f. Paduan jenis AL – Mg – Si (seri 6000) 

Paduan ini termasuk jenis yang dapat diperlaku – panaskan, dan 

mempunyai sifat mampu potong, mampu las dan daya tahan korosi yang 

cukup. Sifat yang kurang baik dari paduan ini adalah terjadi pelunakan 

pada daerah las sebagai akibat dari panas pengelasan yang timbul. 

g. Paduan jenia AL – Zn (seri 7000) 

Paduan ini termasuk jenis yang dapat diperlaku – panaskan, sifat mampu – 

las dan daya tahannya terhadap korosi kurang menguntungkan. Paduan Al 

– Zn – Mg saat sekarang ini mulai banyak digunakan dalam konstruksi las, 
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karena jenis ini mempunyai sifat mampu las dan daya tahan korosi yang 

lebih baik dari pada paduan dasar Al – Zn. 

 

E. Struktur Mikro 

Struktur mikro adalah gambaran dari kumpulan fasa-fasa yang dapat 

diamati melalui teknik metalografi. Struktur mikro suatu logam dapat 

dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop yang dapat 

digunakan yaitu mikoroskop optik dan mikroskop elektron. Sebelum 

dilihat dengan mikroskop, permukaan logam harus dibersihkan terlebih 

dahulu, kemudian reaksikan dengan reagen kimia untuk mempermudah 

pengamatan. Proses ini dinamakan etching. Untuk mengetahui sifat dari 

suatu logam, kita dapat melihat struktur mikronya. Setiap logam dengan 

jenis berbeda memiliki struktur mikro yang berbeda. Dengan melalui 

diagram fasa, kita dapat meramalkan struktur mikronya dan dapat 

mengetahui fasa yang akan diperoleh pada komposisi dan temperatur 

tertentu. 

Pengaruh panas Pengelasan:  

Panas pengelasan pada paduan aluminium akan menyebabkan terjadinya 

pencairan sebagian, rekristalisasi, pelarutan padat atau pengendapan, tergantung 

pada tingginya suhu pada daerah las. Karena perubahan struktur ini biasanya 

terjadi penurunan kekuatan dan ketahanan korosi dan kadang-kadang daerah las 
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menjadi getas. Struktur mikro daerah HAZ dari paduan yang dapat 

diperlakupanaskan 

 

Gambar 15. Struktur mikro las paduan alumunium (Wiryosumarto, 2000) 

 

1. Aluminium-Magnesium 

Dalam paduan biner Al-Mg satu fasa yang ada dalam keseimbangan dengan 

larutan padat yang merupakan senyawa antar logam yaitu Al3Mg2. Sel 

satuannya merupakan senyawa antar hexagonal susunan rapat (cph) tetapi ada 

juga dilaporkan bahwa sel satuannya merupakan kubus berpusat muka (fcc) 

rumit. Titik eutektiknya adalah 4500 C, 35% Mg dan batas kelarutan padatnya 

pada temperatur eutektik adalah 17,4% Mg, yang menurun pada temperetur 

biasa sampai kira-kira 1,9% Mg, kemampuan penuaan dapat diharapkan secara 

praktis penambahan Mg tidaklah banyak, pengerasan penuaan yang berarti 

tidak diharapkan. β mempunyai masa jenis yang rendah dan mudah teroksidasi, 

oleh karena itu biasanya ditambahkan sedikit flux dari Be sebagai contoh 

0,004%. Paduan Al-Mg mempunyai titik cair pada suhu 6500 C, temperatur 
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kritis pada daerah HAZ adalah 2500 C disini sudah terjadi perubahan Fasa 

dapat dilihat pada gambar dibawah diagram fasa dari AL-Mg. (Aljufri, 2008). 

 

Gambar 16.Diagram fasa paduan Al-Mg (Sumber: Hansen & Andreko. 

Constitution of binary alloys .1958). 

Aluminium yang digunakan pada penelitian ini terbuat dari material paduan Al – 

Mg, yang mempunyai komposisi kimia dan sifat mekanik aluminium seperti tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 2. Komposisi Kimia Al-Mg  

 

Elemen 

Komposisi Kimia ( % berat) 

Pengujian  Standar 

Si 0,40 0,40 

Fe 0,40 0,40 

Cu 0,01 0,10 

Mn 0,40 0,40-1,0 

Mg 4,0 4,0-4,9 

Cr 0,05 0,05-0,25 

Zn 0,10 Max 0,25 

Ti 0,02 Max 0,15 

Al 94.62 Sisa 

  

 

F. Pengujian Hasil Lasan   

 

Pengujian untuk mengetahui kekuatan dan cacat yang terjadi pada sambungan 

hasil pengelasan dapat dilakukan dengan pengujian merusak dan pengujian tidak 

merusak. Pengujian merusak dapat dilakukan dengan uji mekanik untuk 

mengetahui kekuatan sambungan logam hasil pengelasan. Pengujian merusak 

pada daerah lasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, antara lain: uji 

kekerasan, uji tarik, dan uji fatik. Jenis pengujian pada penelitian ini 

menggunakan metode uji tarik dan uji foto mikro.   
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1. Uji Foto Mikro  

Pada pengujian mikro ini, kualitas material ditentukan dengan mengamati 

struktur material tersebut dengan menggunakn mikroskop. Disamping itu, 

dapat pula mengamati cacat pada bagian yang tidak teratur. Mikroskop yang 

digunakna adalah mikroskop optik, tetapi untuk memperoleh keakuratan yang 

tinggi maka perlu digunakan mikroskop elektron. Dalam hal tertentu digunakna 

alat khusus yaitu mikroskop pirometri untuk bisa mengamati perubahan-

perubahan yang disebabkan oleh temperatur, atau dapat dipakai alat 

penganalisis mikro dimana kotoran kecil dalam struktur dapat dianalisis. 

Permukaan logam uji diperoleh dan diperiksa secara langsung dibawah 

mikroskop atau dilakukan lebih dahulu bermacam-macam etsa baru di bawah 

mikroskop. (AL Hasa, dkk., 2010).  
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III METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Adapun waktu dan tempat pengujian penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan spesimen dan Penyekrapan alur bentuk V dilakukan di 

Laboratorium Produksi Universitas Lampung. 

2. Pengelasan dilakukan di Laboraturium CNC Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung. 

3. Pengujian struktur mikro dilakukan di LIPI Tanjung Bintang Lampung 

Selatan, Lampung. 

 

B.     Material Penelitian  

Pada penelitian ini logam alumunium yang digunakan adalah seri alumunium 

alloy 5083. Aluminium 5083 telah dikenal sebagai  aluminium yang memiliki  

performance  yang sangat baik dalam lingkungan yang extrem. Aluminium 

5083 adalah jenis aluminium dengan ketahanan yang sangat baik dilingkungan 

air laut maupun lingkungan kimia, Aluminium paduan 5083 juga mempunyai 

sifat weldability yang sangat baik , aluminium 5083 mempunyai kekuatan yang 
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lebih tinggi diantara kelompok paduan aluminium non-heat treatable tetapi jenis 

aluminium ini tidak sarankan digunakan pada temperature  diatas 650C. 

.  

Tabel 3. Komposisi Kimia AL-Mg 5083 

 

Unsur 

Komposisi Kimia ( % berat) 

Pengujian Standar 

Si 0,40 0,40 

Fe 0,40 0,40 

Cu 0,01 0,10 

Mn 0,40 0,40-1,0 

Mg 4,0 4,0-4,9 

Cr 0,05 0,05-0,25 

Zn 0,10 Max 0,25 

Ti 0,02 Max 0,15 

Al 94.62 Sisa 
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Tabel 4. Komposisi Kawat  Aluminum Alloy Welding Wire tipe ER 5356, 

diameter 0,8 mm. 

    

1XXX Paduan - Paduan ini biasanya digunakan untuk konduktivitas listrik dan / atau 

tahan korosi. Sensitivitas mereka terhadap keretakan panas sangat rendah. Mereka 

biasanya dilas menggunakan pengisi 1100 atau 1188, tetapi logam pengisi yang 

cocok juga tersedia untuk paduan khusus seperti 1350. Jika konduktivitas listrik dari 

sambungan bukan dari kepentingan utama, 4043 dapat digunakan. 

 

Paduan 2XXX - Banyak paduan dalam seri ini tidak dapat dilas dengan busur. 

Mereka itu termasuk 2219, 2014, 2519, 2008 dan 2036. Paduan 2319 adalah paduan 

pengisi yang cocok untuk 2219 dan 2519 dan juga dapat digunakan pada paduan yang 

dapat dilas lainnya. Paduan 4043 dan 4145, 
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yang mengandung tembaga, bisa juga digunakan. Pengisi Alloy 5XXX tidak boleh 

digunakan las 2XXX bahan induk, karena retak akan terjadi. 

 

3XXX Alloy - Paduan aluminium-mangan berkekuatan sedang ini relatif tahan retak 

dan dapat dengan mudah dilas menggunakan 4043 atau 5356. 

 

4XXX Paduan - paduan ini biasanya ditemukan sebagai pengisi pengelasan atau 

mematri. Dalam acara langka yang Anda temui sebagai bahan induk, 4047 biasanya 

merupakan pilihan terbaik sebagai logam pengisi 

 

5XXX Paduan - Paduan aluminium-magnesium kekuatan tinggi ini adalah yang 

paling lembaran aluminium dan pelat paduan struktural umum. Aturan umum, 

kecuali untuk paduan 5052, adalah memilih logam pengisi 5XXX dengan 

magnesium sedikit lebih tinggi konten dari bahan induk yang dilas. Untuk semua 

paduan kecuali 5052, 5XXX paduan tidak boleh dilas menggunakan paduan pengisi 

4XXX. Konten Mg tinggi dari materi induk, bila dikombinasikan dengan konten Si 

tinggi dari pengisi 4XXX, akan menghasilkan tingkat Mg2 yang tinggi Si - senyawa 

intermetalik getas yang akan menyebabkan las memiliki keuletan dan ketangguhan 

yang buruk. Dalam memilih paduan pengisi untuk paduan 5XXX, ada beberapa 

rekomendasi khusus. 5052 - Paduan ini memiliki jumlah konten Mg yang tepat 

untuk dipamerkan secara relatif sensitivitas retak tinggi. Jika dilas dengan campuran 

filler 5052, sering akan retak. 



36 
 

Untuk menghindari kecenderungan retak, 5052 biasanya dilas dengan filler alloy 

konten Mg jauh lebih tinggi, seperti 5356. Logam las yang dihasilkan, yang 

merupakan paduan dari 5356 dan 5052, memiliki kandungan Mg yang cukup tinggi 

untuk tahan retak. Selain itu, konten Mg 5052 cukup rendah sehingga dapat berhasil 

dilas menggunakan 4043. 

 

Aplikasi Suhu Tinggi - paduan Al-Mg dengan konten Mg lebih dari 3% tidak cocok 

untuk suhu layanan lebih dari 150 ° F (65 ° C) karena mereka rentan terhadap stress 

corrosion cracking pada suhu yang lebih tinggi. Ini berlaku untuk paduan pengisi 

juga dan harus diperhitungkan dalam memilih paduan pengisi. 5454 - Paduan ini 

adalah paduan Mg rendah yang khusus dikembangkan agar kebal terhadap logam 

stress corrosion cracking disebutkan di atas. Paduan pengisi 5554 dirancang sebagai 

pencocokan paduan filler untuk 5454 dan harus digunakan jika memungkinkan. 

5083 dan 5456 - Paduan Mg tinggi dan berkekuatan tinggi ini dapat dilas dengan 

sukses menggunakan 5356. Namun, sebagian besar kode struktural mengharuskan 

lasan pada paduan ini memiliki kekuatan tarik ultimit minimum 40 ksi (276 MPa). 

Saat dilas menggunakan 5356, lasan dalam paduan ini akan sering gagal memenuhi 

persyaratan ini. Untuk ini Alasannya, 5183 atau 5556 direkomendasikan untuk 

paduan ini. 

 

Paduan 6XXX— Paduan Al-Mg-Si ini terutama digunakan untuk paduan ekstrusi, 

meskipun mereka sering dapat ditemukan sebagai lembaran dan piring juga. Kimia 
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ini paduan membuatnya sangat sensitif terhadap keretakan pendek yang panas. 

Lasan autogenous (mis., lasan yang dibuat tanpa menambahkan logam pengisi) 

hampir selalu akan retak. Ini sebabnya 6061 logam pengisi tidak ada. Jika itu terjadi, 

lasan yang dibuat menggunakan itu akan retak. Namun inipaduan mudah dilas 

menggunakan logam pengisi 4043 atau 5356. Karena kimia 4043, Al dengan 5% Si, 

atau 5356, Al dengan 5% Mg, sangat berbeda dari 6061, ketika baik dicampur 

dengan 6061 hasilnya adalah las dengan kimia tahan retak. Di Bahkan, sebagian 

besar retak las pada paduan 6XXX disebabkan oleh tidak menambahkan pengisi 

pengisi cukup retak untuk lasan, meninggalkannya retak sensitif. Lasnya itu 

menggunakan persiapan sendi butt square sangat rentan terhadap masalah ini. Yang 

termudah solusinya adalah membuat persiapan V kecil alih-alih pantat persegi, yang 

memungkinkan tukang las untuk menambahkan lebih banyak paduan pengisi. 

 

Apakah akan menggunakan 4043 atau 5356 tergantung pada sejumlah faktor. 4043 

lebih mudah untuk tukang las untuk digunakan, mengalir lebih baik dan lebih tahan 

retak. Pengisi logam 5356 memberi makan lebih baik dan menghasilkan lasan yang 

lebih kuat (terutama lasan lap dan lasan fillet) dan lebih ulet. 5356 harus digunakan 

untuk mengelas paduan 6XXX ke salah satu dari paduan 5XXX. 4043 harus 

digunakan untuk mengelas paduan 6XXX ke paduan casting 3XXX yang umum. 
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Paduan 7XXX - Meskipun sebagian besar paduan ini tidak dapat dilas dengan busur, 

7005, 7003 dan 7039, menampilkan kemampuan las yang baik. Paduan ini harus 

dilas menggunakan 5356. 

 

 Perbandingan Logam Pengisi 4043 dan 5356 

 4043 

Manik Halus, Pembasahan Bagus, Kekuatan Kolom yang Lebih Rendah, Penetrasi 

Lebih Tinggi, Daktilitas yang lebih rendah ,Tarik rendah. 

5356 

Feedability terbaik, Penetrasi Rendah, Daktilitas lebih tinggi, Kurang Rentan 

terhadap Porositas. 

 

 

C.  Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam  pengujian  ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Alumunium  

Alumunium yang digunakan dalam penelitian ini alumunium paduan 5083 

tahan terhadap korosi fenomena pasivasi pembentukan lapisan pelindung 

akibat reaksi logam terhadap komponen udara sehingga lapisan tersebut 

melindungi lapisan dalam logam korosi. 
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Gambar 17. Alumunium  

2. Mesin Gerinda 

Mesin gerinda yang digunakan dalam penelitian ini terletak di laboratorium 

produksi Jurusan Teknik Mesin Unversitas Lampung. Mesin ini digunakan 

sebagai pemotong benda kerja (Alumunium).  

 

Gambar 18.Mesin Gerinda  
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3. Mikroskop optik  

Mikroskop alat yang digunakan untuk mengamati obyek berupa sempel 

yang ukuran nya sangat kecil yang tidak dapat dilihat mata biasa. 

 

 

Gambar 19. Mikroskop optic 

4. Mesin las MIG 

Mesin las yang digunakan dalam penelitian ini terletak di laboratorium 

produksi Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Mesin ini 

digunakan untuk menyambung Sepesimen alumunium. Mesin las MIG ini 

digunakan sebagai alat las yang terletak pada penelitian ini. 
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Gambar 20. Mesin las yang digunakan pengelasan aluminium 

 

5. Penggaris  

Jangka sorong (vernier caliper) merupakan alat pengukur ketebalan atau 

kedalaman suatu benda. Jangka sorong juga merupakan alat untuk 

mengukur diameter dalam suatu benda. Dengan cara menjepitkan lengan 

capit yang dimiliki oleh jangka sorong pada benda tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 21. Penggaris 
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6. Tang Amper  

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel 

kunduktor yang dialiri arus listrik dengan menggunakan dua rahang 

penjepit tampa harus memiliki kontak langsung dengan terminal listrik. 

 

 

 

 

Gambar 22. Tang Amper 

 

Gambar 22. Tang Amper 

7. esin Sekrap 

Digunakan untuk membuat spesimen uji pada proses pembuatan kampuh 

las alur V tunggal. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gambar 23 Mesin Sekrap 
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8. Kawat las 

Dalam penelitian mengunakan kawat Aluminum Alloy Welding Wire tipe 

ER 5356, diameter 0,8 mm.. 

 

 

 

 

 

          Gambar 24. Kawat las 

D.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian awal yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

beberapa tahapan diantaranya  adalah : 

A. Prosedur Percobaan 

1. Persiapan Spesimen Uji. 

Persiapan spesimen uji merupakan langkah awal dari penelitian 

ini.Ada dua tahap dalam melakukan persiapan spesimen uji yakni 

pemilihan material yang akan digunakan dan pembuatan kampuh las. 

a. Pemilihan Material Spesimen Uji 

Material yang digunakan pada penelitian ini adalah Aluminium 

dengan ketebalan 10 mm. 

b. Pemilihan Elektroda Las, Kecepatan dan Arus Pengelasan 

Elektroda yang digunakan pada penelitian ini adalah elektroda 

jenis Paduan almunium dengan diameter 0,8 mm dan arus yang 

digunakan pada penelitian ini adalah arus searah DCEN (direct 
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current elektrode negative) dengan besar arus tetap yaitu 40 

Ampere. 

c. Pembuatan Kampuh Las 

Jenis kampuh las yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sambungan las tumpul alur V tunggal seperti pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

                   Gambar 25. Dimensi sambungan las tumpul V.  

 

2. Proses Pengelasan 

Dalam penelitian ini jenis las yang digunakan adalah gas tungsten arc 

welding (GTAW) atau Metal inert gas (MIG). Mesin yang digunakan 

dalam proses pengelasan Rhino  MIG 200E dengah mengunakan 

kawat Aluminum Alloy Welding Wire tipe ER 5356, diameter 0,8 

mm.Sebelum proses dimulai,logam induk yang sudah dibuat kampuh 

las tersebut harus dibersihkan dari kotoran seperti debu, minyak, oli 

atau gemuk, karat, air dan lain sebagainya untuk menghindari 

terjadinya cacat las. Selanjutnya aluminium dilas dengan las MIG 

dengan prosedur pengelasan yang sesuai.dengan program outomasi 

yang ditentukan. 
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3. Pembuatan Spesimen Uji 

a. Spesimen foto mikro 

Untuk pembuatan spesimen uji foto mikro, spesimen diambil 

dari hasil lasan  yang telah diprediksi sebagai daerah las . 

Spesimen yang akan dilakukan pengujian. Selanjutnya 

permukaans pesimen yang akan dilakukan uji foto mikro 

diamplas dengan mengunakan Grinder-polisher sampai 

permukaan spesimen halus dan rata.Setelah benda uji cukup 

halus, maka langkah selanjutnya adalah memoles dengan 

autosol. Pemolesan ini bertujuan untuk menghilangkan goresan-

goresan yang diakibatkan oleh amplas agar didapatkan 

permukaan yang halus dan mengkilat, sehingga struktur benda 

uji menjadi jelas. 

 

b. Jumlah specimen 

Adapun jumlah spesimen kekuatan tarik dan struktur m   ikro 

yang di gunaka nyaitu : 

 

     Tabel 5. Parameter pengelasan 

Ketebalan 

Plat (mm) 

  

Diameter 

Elekroda 

(mm) 

Arus 

Las 

(A) 

Tegangan 

Spesimen 

Sudut 

Pengelasan 

  

Kecepatan 

Pengelasan 

PWM 

Pengelasan 

 (V) 

10 0,8 40 220 

A1 70 45 

A2 80 45 

A3 70 48 

A4 80 48 

A5 70 50 

A6 80 50 
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Dari hasil pengelasan pada aluminium dengan ketebalan plat 10mm, 

diameter elektroda 0,8 mm, arus las 40 amper, dan tegangan pengelasan 

220 volt dengan variasi sudut pengelasan 70˚ dan 80˚ dilakukan pada 

kecepatan yang sama yaitu kecepatan pengelasan pertama sampai 

penegelasan yang ketiga adalah 45 PWM, 48 PWM, 50 PWM. 

4. Pengujian 

Pengujian yang dilakukan adalah uji foto mikro. Dan uji foto mikro 

dilakukan bertujuan untuk melihat struktur mikro atau perubahan 

struktur mikro yang terjadi pada daerah las . 

 

a. Uji Foto Mikro 

Setelah pembuatan spesimen uji foto mikro selesai dilakukan, 

selanjutnya dilakukan pengambilan foto spesi menmenggunakan 

mikroskop optic dengan pembesaran sesuai yang diinginkan. Hal 

tersebut dilakukan pada semu aspesimen yang akan diuji hingga 

selesai. 

 

 

b. Analisis 

Dari pengujian foto mikro, diperoleh data-data berupa hasil uji 

foto mikro yang kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui 

struktur mikro dan juga sifat mekaniknya. 
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E.  Diagram Alur Penelitian 

Untuk bisa mengetahui hasil dari penelitian ini maka akan dibahas mengenai 

metode penelitian yaitu proses pelaksanaan dan tahapan dalam penelitian yang 

akan dilakukan pada pengujian spesimen aluminium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Diagram AlirPenelitian. 

Mulai 

Studi Literatur 

Proses Pengelasan MIG 

Persiapan Spesimen dan 

Peralatan Pengelasan 

Pengujian Material 

Pengujian Struktur Mikro 

 Data Pengujian 

Analisa dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pengaruh variasi kecepatan dan sudut 

pengelasan metal iner gas (MIG) terhadap struktur mikro aluminium  dapat 

diambil kesimpulan : 

 

1. Dari hasil uji pengelasan. Kecepatan yang dihasilkan dengan 45 PWM 

sebesar 9,5 mm/det, 48 PWM sebesar 10,0 mm/det dan 50 PWM sebesar 

11,2 mm/det  Spesimen A2 dan specimen A4 merupakan hasil lasan yang 

paling baik dikarenakan pada uji struktur mikronya tampak tidak adanya 

slag. 

  

2. Semakin cepat proses las dengan arus yang tetap menghasilkan hasil  

pengelasan yang kurang baik . Semakin meningkatnya kuat arus listrik 

maka penetrasi filler semakin bertambah. Semakin rendah laju alir gas 

pelindung dan arus pengelasan maka ukuran butir pada area lasan, HAZ 

aluminium semakin mengecil. 
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B. Saran 

Adapun hasil yang dapat disampaikan dalam pengujan ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Pada saat pengelasan harus lebih diperhatikan kebersihan pada daerah lasan  

untuk menghindari terjadinya slag. 

 

2.  Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut seperti uji tarik dan uji kekerasan.   

Pada proses pengelasan ketersediaan perlengkapan las harus sesuai. 

Karena pada saat pengelasan MIG Alumunium untuk  mengurangi cacat 

pengelasan sebaiknya memahami dasar-dasar pengelasan dan banyak 

faktor yang harus diperhatikan seperti dari parameter pengelasan, jenis 

MIG, logam pengisi, jenis gas, arus dan kebersihan material agar hasil 

lasan semakin baik. 
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