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ABSTRAK 
 

PENGARUH VARIASI KAMPUH LAS TUMPUL (BUTT JOINT) TERHADAP 

KETANGGUHAN IMPAK DAN KEKERASAN HASIL PENGELASAN 

METAL INERT GAS (MIG) PADA ALUMINIUM 5083 

 

Oleh 

CARLOS PURBA  

 

Pemilihan kampuh yang tidak tepat merupakan salah satu penyebab terjadinya 

kerusakan atau patah pada pengelasan. Kampuh las tumpul merupakan salah satu jenis 

kampuh yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan jenis lain. Karena pada saat 

proses pengelasan, area kampuh akan terisi penuh oleh logam pengisi. Selain itu, proses 

pembuatannya sangat mudah sehingga banyak digunakan dalam dunia industri. Pada 

proses pengelasan, masukan panas dan kebersihan permukaan area kampuh harus 

diperhatikan agar tidak menyebabkan kegagalan pada sambungan las. Untuk 

mengetahui nilai ketangguhan dan kekerasannya, maka spesimen hasil pengelasan diuji 

dengan menggunakan uji impak dan uji kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari kampuh las tumpul jenis V, V tunggal, dan V ganda terhadap 

ketangguhan impak dan kekerasan pada spesimen aluminium 5083 hasil pengelasan 

MIG. Hasil penelitian menunjukan nilai kekerasan tertinggi ditunjukkan oleh kampuh 

V tunggal dengan nilai 34.0 HRB dan nilai kekerasan terendah ditunjukkan oleh 

kampuh V ganda 27.0 HRB. Pada uji impak nilai tertinggi ditunjukkan oleh kampuh V 

tunggal dengan nilai impak 0.0756 joule/𝑚𝑚2 dan nilai impak terendah ditunjukkan 

oleh kampuh V ganda dengan nilai 0.0145 joule/ 𝑚𝑚2.  

 

Kata kunci: Aluminium 5083, Ketangguhan Impak, Kekerasan, Pengelasan



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF BUTT WELDING JOINT VARIATIONS ON IMPACT 

TOUGHNESS AND HARDNESS VALUES ON ALUMINIUM 5083 OF METAL 

INERT GAS (MIG) WELDING RESULTS 

 

By 

CARLOS PURBA 

 

A poor selection of welding joints is one cause of damage or fractures in welding. Butt 

joint is one type of welding joint that has many advantages compared to other types. 

Because during the welding process, the joint area will be completely filled with filler 

metal. In addition, the manufacturing process of butt welding joint is easy, so it is 

widely used in the industrial world. In the welding process, the heat input and the 

cleanliness of the joint surface area must be considered in order not to cause failure of 

the welding joint. To determine the value of toughness and hardness, the welded 

specimens were tested using the impact test and hardness test. This research aims to 

determine the effect of butt welding joint type V, single V, and double V on the impact 

toughness and hardness of the aluminium 5083 specimens MIG welding results. The 

results showed that the highest hardness value was shown by a single V butt joint with 

a value of 34.0 HRB and the lowest hardness value was shown by a double V butt joint 

27.0 HRB. In the impact test, the highest value was shown by a single V butt joint with 

a value of 0.0756 joule/𝑚𝑚2 and the lowest impact value was shown by a double V 

butt joint with a value of 0.0145 joule/ 𝑚𝑚2. 

 

Keywords: Aluminium 5083, Impact Toughness, Hardness, Welding 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengelasan memiliki peran penting di dunia industri modern, terutama di dalam 

bidang konstruksi untuk penyambungan. Pengelasan sendiri merupakan teknik 

penyambungan dua buah logam padat menggunakan proses pemanasan hingga 

mencairkan sebagian permukaan logam induk, serta menambahkan logam 

penambah atau tidak menggunakan logam penambah, sehingga dapat 

menghasilkan sambungan yang kontinyu (Javed et al. 2015). 

 

Gas Metal Arc Welding (GMAW) merupakan proses pengelasan yang 

menggunakan kawat, dimana kawat tersebut berupa gulungan sehingga secara 

terus menerus pengelasan tidak akan putus. Pengelasan GMAW umumnya 

dilindungi oleh gas menggunakan karbondioksida (CO2) ataupun argon. Beberapa 

keunggulan dari GMAW yaitu laju pendeposisian metal lebih tinggi, kecepatan las 

lebih tinggi, dan menghasilkan penetrasi lebih dalam apabila menggunakan teknik 

nyala sembur (Dian dkk, 2016). 

 

Aluminium merupakan logam non-ferrious yang menjadi terobosan baru didunia 

industri karena materialnya mempunyai ketangguhan tinggi, tahan terhadap korosi 

air laut dan merupakan konduktor listrik yang cukup baik. Dalam penggunaanya 

aluminium banyak digunakan untuk konstruksi kapal karena memiliki sifat tahan 

korosi. Pada konstruksi kapal proses penyambungan yang digunakan untuk 

menyambung antara plat aluminium yaitu pengelasan. Proses pengelasan umunya 
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menggunakan GMAW, yaitu proses penyambungan bahan tambah (gulungan 

kawat) dan gas pelindung melalui proses pencairan. 

 

Aluminium adalah salah satu jenis logam yang sudah banyak digunakan untuk 

berbagai bahan konstruksi bangunan dan industri. Aluminium memiliki kelebihan 

dari baja karbon (mild steel), jika logam aluminium ditambah unsur paduan yang 

dapat meningkatkan sifat mekanuk aluminium. Aluminium 5083 adalah jenis 

alumnium yang umum digunakan dalam industri, karena memiliki sifat mekanik 

dan kemampuan las yang baik. Selain itu alumnium jenis 5083 memiliki 

ketangguhan dan tahan korosi oleh air laut. Penggunaan alumnium jenis 5083 

dalam bidang industry dalah untuk konstruksi kapal (lambung kapal). Diantara 

jenis paduan alumnium yang lain alumnium 5083 merupakan alumunium yang 

mempunya sifat yang baik apabila dilakukan pengelasan. (Wahyu dkk, 2017). 

 

Penelitian tentang pengelasan MIG sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Khabob, 2019) mengenai variasi kecepatan 

dan sudut pengelasan MIG pada aluminium 5083 terhadap struktur mikro, yaitu 

menggunakan jenis kampuh V tunggal dengan sudut pengelasan 70 derajat dan 80 

derajat serta menggunkan variasi kecepatan yang berbeda yaitu 45 PWM, 48 PWM 

dan 50 PWM. Dari hasil pengelasan tersebut kecepatan yang dihasilkan 45 PWM 

sebesar 11,2 mm/detik, 48 PWM sebesar 10,0 mm/detik dan 50 PWM sebesar 11,2 

mm/detik. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa spesimen aluminium 

menggunakan sudut 80 derajat dan kecepatan yang digunakan yaitu 45 PWM dan 

48 PWM merupakan hasil pengelasan yang baik dikarenakan pada uji struktur 

mikronya tidak tampak adanya slag. 

 

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rizky dkk pada tahun 2016 tentang 

pengaruh arus dan temperatur terhadap kekuatan tarik dan impak aluminium 5083 

pengelasan GMAW (Gas Metal Arc Welding). Pada penelitian tersebut 

menggunakan variasi arus yang berbeda yaitu 130 A, 150 A, 170 A, dan 200 A. 
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Sedangkan pada pengujian impak ditambahkan variasi tempratur -20℃, 0℃, dan 

20℃. Kampuh yang digunakan adalah kampuh V ganda. Dari hasil pengujian tarik 

didapatkan kekuatan tarik tertinggi sebesar 193,28 N/mm dan regangan tertinggi 

sebesar 0,86% yaitu pada arus 130 A dengan suhu 20℃. Pada hasil pengujian 

impak didapatkan kekuatan tertinggi sebesar 0,117 joule/𝑚𝑚2 pada arus 130 A 

dengan suhu 20℃. Dengan demikian, pada bahan aluminium 5083 hasil 

pengelasan GMAW, nilai kekuatan tarik yang paling baik dihasilkan pada saat arus 

sebesar 130 A dengan suhu 20 ℃. Sedangkan pada pengujian impak nilai 

ketangguhan impak yang paling baik dihasilkan pada saat arus sebesar 130 A 

dengan suhu 20 ℃. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hafid dkk pada tahun 2017 yaitu tentang pengaruh 

pengelasan TIG dan MIG terhadap kekuatan tarik dan bending pada sambungan 

pelat aluminium 5083. Pada penelitian tersebut dilakukan untuk membandingkan 

antara pengelasan TIG (Tungsten Inert Gas) dan Pengelasan MIG (Metal Intert 

Gas). Kampuh yang digunakan pada penelitian tersebut adalah V tunggal butt joint 

60 derajat dengan arus yang sama yakni 200 A. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pada pengujian tarik kekuatan pengelasan TIG lebih baik dan 

lebih optimal dibandingkan dengan pengelasan MIG. Pada pengujian bending 

jenis pengelasan MIG lebih baik dibandingkan dengan jenis pengelasan TIG. Pada 

arus yang sama yaitu 200A memberikan kekuatan tarik yang lebih optimal dan 

lebih baik pada pengelasan TIG. Sedangkan untuk pengujian bending dengan 

perlakuan yang sama menghasilkan tegangan lentur yang lebih tinggi pada 

pengelasan MIG dibandingkan dengan pengelasan TIG. 

  

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada hasil pengelasan adalah 

penggunaan jenis kampuh las yang tidak sesuai. Kampuh las merupakan bagian 

dari logam induk yang nantinya akan diiisi oleh logam las (weld metal). Kampuh 

las awalnya adalah berupa gabungan las (weld pool) yang kemudian diisi logam 

las. Sebelum proses las dilakukan, area yang akan dilas harus bersihkan terlebih 
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dahulu agar menghasilkan proses pembakaran yang baik. Jenis kampuh las yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kampuh las tumpul (butt joint) karena proses 

pengelasan kampuh las tumpul sangat umum digunakan dan pada penelitian ini 

menggunakan alat otomatis dimana proses pengelasannya hanya bisa dilakukan 

maju dan munjur sehingga sangat baik bila dilakukan untuk pengelasan tumpul. 

(Arief, 2020). 

 

Berdasarkan dari referensi dan uraian dari beberapa literature, pengaruh kampuh 

las sangat berpengaruh pada hasil las dan aluminium jenis 5083 merupakan jenis 

yang sangat baik apabila dilakukan proses pengelasan, tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengatahui ketahanan dan nilai kekerasan yang didapat 

paska dilakukan proses pengelasan. Sehingga dalam tugas akhir ini akan diteliti 

mengenai. “VARIASI KAMPUH LAS TUMPUL (BUTT JOINT) 

TERHADAP KETANGGUHAN IMPACT DAN NILAI KEKERASAN  

HASIL PENGELASAN MIG (METAL INERT GAS) PADA ALUMINIUM 

5083’’ 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketangguhan hasil proses 

pengelasan aluminium 5083 dengan jenis pengelasan MIG (Metal Inert Gas) dan 

variasi yang digunakan adalah kampuh tumpul (butt joint) dengan alur kampuh V 

tunggal, V ganda, dan tirus tunggal dengan metode pengujian impak dan 

kekerasan. 

 

C. Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini, yaitu : 

1.  Arus yang digunakan adalah 130 A. 

2. Diameter kawat las yang digunakan adalah 1 mm. 
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3. Kecepatan yang digunakan adalah 45 PWM dan 48 PWM. 

4. Pengujian hasi las menggunakan Uji Kekerasan dan Uji Impak. 

5. Proses pengelasan dilakukan menggunakan alat las otomatis  

D. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah dalam proses pengujian, dan 

juga penulisan laporan, serta sistematika penulisan yang digunakan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori dasar atau literatur yang menjadi referensi dan acuan 

menyangkut penelitian ini.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, alur atau tahapan, serta metode dan 

langkah-langkah dalam pengujian yang dilakukan oleh penulis saat pelaksanaan 

penelitian. 

 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN  

Berisikan tentang data hasil pengujian dan olahan data hasil penelitian yang telah 

dilakukan beserta pembahasan pengaruh berbagai parameter yang ada pada 

penelitian ini. 

 

BAB V PENUTUP  

Berisikan simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta saran yang 

diperlukan untuk penelitian selanjutnya.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi yang digunakan oleh dalam menyusun laporan penelitian. 
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LAMPIRAN 

Berisi data pelengkap seperti gambar dan beberapa data pendukung untuk 

menunjang kredibilitas laporan penelitian ini.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengelasan  

Pengelasan merupakan teknik penyambungan logam dengan atau tanpa tekanan 

dan dengan atau tanpa logam tambahan sehingga menghasilkan ikatan sambungan. 

Sedangkan definisi menurut Deutche Infustrie and Normen (DIN), las adalah 

ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan 

dalam keadaan lebur atau cair. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa las 

adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan energi panas 

(Samuel 2016). 

 

Pengelasan sering mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kualitas 

pengelasan menjadi buruk. Peristiwa kerusakan yang sering terjadi pada proses 

pengelasan disebabkan oleh sambungan yang kurang menyatu sehingga dapat 

mengakibatkan sambungan mudah lepas atau terjadi keretakan. Hal ini biasa 

terjadi didaerah HAZ (Heat Affected Zone). Pada setiap penyambungan terdapat 

daerah las yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Logam las adalah bagian logam yang pada waktu pengelasan mencair kemudian 

mengeras/membeku. 

2. Fussion line yaitu garis penggabungan atau garis batas cair antara logam las dan 

logam induk. 

3. Daerah pengaruh panas atau biasa disebut HAZ (Heat Affected Zone) 

merupakan daerah pengaruh panas atau daerah dimana logam dasar yang 
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bersebelahan dengan logam las yang selama proses pengelasan mengalami 

siklus termal atau pemanasan dan pendinginan cepat. 

4. Logam Induk adalah bagian logam yang tidak terpengaruh pemananasan karena 

pengelasan.  

 

Gambar 1. Daerah Las 

(Wiryosumarto, 2000) 

 

B. Jenis Pengelasan 

Berdasarkan prosesnya, pengelasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

antara lain (Jaemi dkk, 2017): 

1. Pematrian  

Pematrian adalah penggabungan dua logam dengan sumber panas 

menggunakan bahan tambah yang mempunyai titik lebur lebih rendah. Pada 

proses pematrian, logam induk tidak ikut melebur. Berikut ini contoh 

pematrian: 

a. Soldering  

b. Brazing 

 

2. Pengelasan padat  

Dalam pengelasan padat, proses penyambungan logam dihasilkan dengan 

tekanan tanpa memberikan panas dari luar atau dengan tekanan dan 

memberikan panas dari luar. Apabila proses pengelasan dilakukan dengan 

pemberian panas, maka suhu yang digunakan di bawah suhu cair logam yang 
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akan dilas. Solid State Welding tidak menggunakan bahan tambah. Pengelasan 

dibagi beberapa jenis:  

a. Diffusion Welding  

b. Friction Welding  

c. Friction Stir Welding  

d. Ultrasonic Welding  

e. Forge Welding  

f. Roller Welding  

g. Cold Welding  

h. Hot Pressure Welding  

i. Explosion Welding 

 

3. Fusion Welding  

Fusion Welding merupakan pengelasan yang menggunakan panas untuk 

meleburkan benda kerja. Pada beberapa proses fusion welding, bahan tambah 

filler diberikan pada cairan las untuk memfasilitasi proses las dan memberikan 

kekuatan pada sambungan las. Berikut merupakan jenis- jenis pengelasan yang 

termasuk ke dalam jenis fusion welding. 

a. SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

Proses pengelasan dimana panas yang 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). Fluks arus yang digunakan adalah (10-500 A). 

 

b. GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) 

Gas Tungsten Arc Welding merupakan proses pengelasan menggunakan 

busur nyala yang dihasilkan oleh elektroda tetap yang terbuat dari tungsten. 

Elektroda GTAW biasanya digunakan hanya untuk mengahasilkan busur 

nyala listrik, sedangkan bahan penambah terbuat dari bahan yang sama atau 

sejenis dengan bahan yang akan dilas dan terpisah dari pistol las. Las TIG 



 
 

 

10 

10 

merupakan proses pengelasan yang dapat digunakan dengan atau tanpa 

bahan penambah. 

 

c. SAW (Submerged Arc Welding) 

Las busur terendam merupakan proses las busur listrik terumpan yang 

bekerja secara otomatis. Cara kerja las saw memiliki kesamaan dengan 

pengelasan semi otomatis GMAW. 

 

d. GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

GMAW adalah proses pengelasan yang mendapatkan sumber panas 

melalui busur listrik antara elektroda yang berfungsi sebagai logam yang 

terumpan (filler) dan logam yang dilas. Metal Inert Gas (MIG) merupakan 

proses pengelasan yang termasuk ke dalam Gas Metal Arc Welding karena 

memiliki prinsip yaitu menggunakan gas mulia seperti argon, helium serta 

dapat menggunakan oksigen sebagai pelindung busur dan logam cair. Gas 

pelindung yang sering digunakan adalah gas helium, gas argon, dan dapat 

menggunakan gas oksigen yang menjadi alternatif dikarena dari segi biaya 

gas oksigen lebih ekonomis dibandingkan gas helium dan argon. 

Keuntungan las MIG jika dibandingkan las jenis lain antara lain: 

1. Karena konsentrasi busur yang tinggi, maka percikan yang dihasilkan 

stabil. 

2. Karena pengelasan GMAW dapat menggunakan arus yang tinggi, 

kecepatan pengelasan yang digunakan juga tinggi, sehingga 

efisiensinya dan hasil pengelasan sangat baik. 

3. Desposit yang terbentuk cukup banyak. 

4. Memiliki kelebihan antara lain elastisitas, ketangguhan, kekedapan 

udara serta kelebihan lainnya yang lebih baik dibandingkan pengelasan 

lain. 
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Karena hal tersebut, pengelasan menggunakan metode las MIG sudah 

banyak digunakan dalam praktek, terutama untuk pengelasan baja kualitas 

tinggi seperti baja tahan karat, baja kuat dan logam. 

 

(a) Proses keseluruhan dan (b) Pembesaran daerah pengelasan 

Gambar 2. Pengelasan MIG 

(Bambang Pr, 2006) 

 

C. Komponen Pengelasan MIG 

Peralatan utama adalah peralatan yang berhubungan langsung dengan proses 

pengelasan yang terdiri dari : (Ahmad, 2014).  

 

Gambar 3. Rangkaian Mesin Las MIG 

(Wiryosumarto, 2000) 
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1. Mesin las 

Pada dasarnya sistem pembangkit tenaga pada mesin GMAW 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). Proses pengelesan harus 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan jenis bahan yang dilas. Jenis bahan 

yang umumnya digunakan adalah jenis baja. 

 

 

Gambar 4. Mesin Las MIG 

(Widharto, S 2007) 

 

Mesin las MIG merupakan mesin las DC. Umumnya alat las GMAW 

memiliki kapasitas arus mencapai 250 A. Dilengkapi dengan beberapa 

komponen seperti sistem kontrol, penggulung kawat gas pelindung, sistem 

pendingin dan rangkaian lain sumber tenaga untuk las MIG merupakan 

jenis mesin las bertegangan konstan. Tenaga yang dihasilkan dapat 

berubah-ubah sendiri sesuai dengan panjang busur. Panjang busur dapat 

diatur, semakin pendek ukuran panjang busur, maka arus akan bertambah 

dan kecepatan kawat elektroda akan berkurang. Sebaliknya apabila ukuran 

panjang busur semakin panjang, maka arus akan berkurang dan kecepatan 

kawat elektroda akan bertambah. Dengan sistem otomatis seperti ini, mesin 

akan mengatur dengan sendirinya bagaimana elektroda tersebut akan 
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keluar, sehingga panjang busur konstan dan hasil pengelasaan akan tetap 

baik.  

 

2. Welding gun 

Welding gun berfungsi sebagi tempat keluarnya elektroda dan gas 

pelindung. Pada welding gun terdapat nozzle, gas disffuser, dan contact up 

yang berada diposisi bagian ujung welding gun. 

 

Gambar 5. Welding gun 

 

3. Kabel las dan kabel kontrol  

Pada mesin las terdapat kabel primer yang menghubungkan antara sumber 

tenaga dengan mesin las. Jumlah kawat inti pada kabel primer disesuaikan 

dengan jumlah fasa mesin las GMAW. Kabel-kabel yang digunakan untuk 

keperluan mengelas, terdiri dari kabel yang disambungkan dengan tang las 

dan benda kerja serta kabel-kabel kontrol adalah kabel sekunder. 

 

4. Regulator gas pelindung 

Gas pelindung untuk MIG merupakan gas pelindung yang digunakan untuk 

mempertahankan/menjaga stabilitas pada busur dan sebagai perlindungan 

pada cairan logam las dari kontaminasi saat proses pengelasan, terutama 

dari atmosfir dan pengotoran daerah las.  
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5. Nozzle gas pelindung 

Nozzle gas pelindung akan mengarahkan jaket gas pelindung kepada daerah 

las. Untuk proses pengelasan mengunakan arus listrik yang tinggi, maka 

nozzle yang digunakan berukuran besar. Untuk pengelasan dengan arus 

listrik yang lebih kecil digunakan nozzle yang lebih kecil. 

 

Gambar 6. Nozzle Gas Pelindung 

(Widharto, 2007) 

 

D. Seri dan Jenis Aluminium 

Aluminium dan paduan aluminium termasuk kedalam logam ringan yang 

mempunyai kekuatan tinggi, tahan terhadap karat dan merupakan konduktor listrik 

yang cukup baik Paduan Al dikalsifikasikan sebagai berikut (Tata dan Saito, 

1999): 

Tabel 1. Aluminium dan Paduannya Serta Kode Penamaan 

Al Paduan untuk di 

mesin 

Paduan jenis tidak 

dapat diperakukan 

panas (non-heat 

treable) 

Al murni (seri 1000) 

Paduan Al-Mn seri 3000 

Paduan Al-Si (seri 4000) 

Paduan Al-Mg (seri 5000) 
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Paduan jenis ini 

dapat diperlakukan 

panas (heat treable)  

Paduan Al-Cu (seri 2000) 

Paduan Al-Mg-Si (seri 6000) 

Paduan Al-Mg (seri 7000) 

Al paduan untuk coran 
Non heat treable 

alloy 

Paduan Al-Mg 

Heat treatable alloy Paduan Al-Cu 

Paduan Al-Mg-Si 

 

Penamaan pada paduan Al-Cu dinyatakan dengan angka 2xxx atau 2000, angka 

pada tempat kedua menyatakan modifikasi paduan. Apabila angka kedua dalam 

penandaan tersebut menunjukan nol, hal ini menyatakan paduan aluminium 

yang orisinil. Urutan angka 1 sampai 9 pada jenis paduan aluminium digunakan 

untuk menunjukan modifikasi dari paduan orisinil dan untuk paduan percobaan 

diberi penandaan awalan X. Dalam paduan Al, perubahan disebabkan oleh 

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

dikandungnya, aluminium terbagi menjadi tujuh jenis, yaitu sebagai berikut 

(Arief, 2018): 

1. Jenis Al- murni (seri 1000) 

Jenis ini adalah merupakan jenis aluminium dengan kemurnian antara 99% 

s/d 99,9%. Aluminium seri ini memiliki sifat tahan karat, konduksi panas, dan 

konstruksi listrik, serta memiliki sifat mampu las dan mampu potong yang 

baik. Kekurangan dari seri ini adalah kualitas kekuatannya yang rendah. 

 

2. Jenis paduan Al-Cu (seri 2000) 

Jenis paduan ini adalah jenis yang dapat diberikan perlakuan panas dengan 

melalui pengelasan endap atau penyepuhan sifat mekanik. Paduan ini 

memiliki sifat mampu las kurang baik. Paduan ini biasa digunakan pada 
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konstruksi keling dan banyak sekali digunakan pada konstruksi pesawat 

terbang. 

 

3. Jenis paduan AL- Mn (seri 3000) 

Paduan ini merupakan jenis paduan yang tidak dapat diberikan perlakuan 

panas, sehingga kenaikan kekuatannya hanya dapat diusahakan melalui 

pengerjaan dingin. Dari segi kekuatan jenis paduan ini lebih unggul dari pada 

jenis aluminium murni. 

 

4. Paduan jenis AL- Si (seri 4000) 

Paduan ini merupakan jenis yang tidak dapat diberikan perlakuan panas 

karena sifat-sifatnya, maka paduan jenis ini banyak digunakan pada berbagai 

bahan atau logam las dalam pengelasan paduan aluminium, baik paduan cor 

maupun paduan tempa. 

 

5. Paduan jenis Al-Mg (seri 5000) 

Jenis paduan ini tidak dapat diberikan perlakuan panas, tetapi mempunyai sifat 

daya tahan torsi yang baik dan tahan terhadap korosi yang disebabkan air laut. 

Dalam sifat mampu lasnya, paduan ini merupakan jenis yang banyak 

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

tangki penyimpanan gas alam cair dan oksigen cair. Sifat tahan korosi dan 

ringan merupakan sifat yang terdapat pada paduan Al- Mg. 

 

6. Paduan jenis Al-Zn (seri 6000) 

Paduan jenis Al-Zn merupakan jenis yang dapat diberikan perlakuan panas, 

namun memiliki sifat mampu las dan daya tahan terhadap korosi yang kurang 

baik.  
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7. Paduan jenis Al-Zn-Mg (seri 7000) 

Paduan Al-Zn-Mg mulai banyak digunakan dalam konstruksi las, karena jenis 

ini mempunyai sifat mampu las dan daya tahan korosi yang lebih baik dari 

paduan dasar Al-Zn. 

 

E. Aluminium 5083 

Aluminium seri 5083 merupakan jenis paduan aluminium yang di campur dengan 

magnesium, dengan kandungan magnesium 4,5%. Aluminium paduan ini 

memiliki ketahanan korosi yang baik, kekuatan yang tinggi, elastisitas yang tinggi 

dan memiliki sifat mampu las. Aluminium ini umum digunakan untuk konstruksi 

kapal kecil, seperti kapal ikan atau kapal cepat. Saat kapal mengalami deformasi, 

kapal tidak akan sampai mengalami kebocoran. Berikut adalah komposisi kimia 

aluminium 5083: 

Kandungan Komposisi Kimia (%) 

Cu Mg Mn Fe Si Zn Ti Cr Lain Al 

0,1 4,0 – 
4,9 

0,40 – 
0,10 

0,4 0,4 0,2
5 

0,1
5 

0,05 – 
0,25 

0,15 Sis
a 

 

F. Jenis Sambungan Las  

Penyambungan dalam pengelasan digunakan untuk meneruskan beban atau 

tegangan diantara bagian-bagian yang telah disambung. Untuk proses 

penyambungan dua komponen logam diperlukan berbagai jenis kampuh 

sambungan. Sambungan las pada konstruksi, pada dasarnya dibagi dalam 

sambungan tumpul, sambungan T, sambungan sudut dan sambungan tumpang 

seperti dijelaskan pada gambar dibawah ini 
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Gambar 7. Jenis sambungan 

(Yuspian, 2017) 

 

Jenis sambungan tergantung dari faktor seperti ukuran dan bentuk batang yang akan 

membentuk sambungan, tipe pembebanan, besarnya luas sambungan yang akan 

dilas dan biaya relatif untuk berbagai macam sambungan las. Terdapat lima jenis 

sambungan dasar dalam pengelasan yang umum digunakan, meskipun dalam 

prateknya dapat ditemukan banyak variasi dan kombinasi. Berikut adalah jenis 

sambungan dasar dalam pengelasan yang umum digunakan (Yuspian, 2017): 

1. Sambungan Tumpul (Butt Joint) 

Sambungan tumpul merupakan sambungan yang paling efisien dan jenis 

sambungan yang banyak digunakan dalam proses pengelasan. Sambungan 

tumpul merupakan jenis sambungan yang digunakan untuk menyambung 

ujung-ujung plat yang datar dengan ketebalan yang sama atau hampir sama, 

biasanya divariasikan pada alur atau kampuh. Sambungan tumpul sudah banyak 

disandarkan dalam standar AWS, BN, DIN, GOST, JSSC dan lain-lain. Jenis 

kampuh sambungan tumpul (butt joint) dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 8. Sambungan Tumpul (Butt Joint) 

(Wiryosumarto, 2000) 

 

2. Sambungan Sudut (Corner Joint)  

Sambungan ini dipakai untuk penampang tersusun berbentuk kotak yang 

digunakan untuk kolom atau balok. 

 

Gambar 9. Sambungan Sudut (Corner Joint) 

(Wiryosumarto, 2000)  
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3. Sambungan Sisi (Edge Joint) 

Sambungan sisi merupakan sambungan yang terbagi menjadi 2 yaitu 

sambungan las dengan alur dan sambungan las ujung. Edge joint digunakan 

untuk kedudukan seperti semula. 

 

Gambar 10. Sambungan Sisi (Edge Joint) 

(Wiryosumarto, 2000) 

 

4. Sambungan Tumpang (Lap Joint) 

Merupakan jenis sambungan yang jarang digunakan dalam pelaksanaan 

sambungan konstruksi utama dikarenakan sambungan ini memiliki efesiensi 

yang rendah. Sambungan jenis lap joint biasanya digunakan untuk 

menyambung plat yang memiliki ketebalan berbeda, kelebihan sambungan ini 

adalah tidak membutuhkan kampuh atau alur.  

 

Gambar 11. Sambungan Tumpang (Lap Joint) 

(Wiryosumarto, 2000)  
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G. Pemilihan Sambungan Las  

Ada banyak fakor yang harus dipertimbangkan dalam merencakan sebuah 

sambungan las, diantara sambungan dan kemajuan juru las untuk mengerjakan 

sambungan tersebut. Desain sambungan harus mampu mengakomodasi 

persyaratan-persyaratan dengan cara yang paling ekonomis (Sonawan dan 

Suratman, 2013). Beberapa faktor yang harus direncanakan dalam pemilihan 

sambungan adalah sebagai berikut : 

1. Sambungan las harus dirancang sedemikan rupa, sehingga dapat 

menghasilkan luas penampang sambungan seminimum mungkin. Luas 

penampang sambungan las merupakan sebuah ukuran dari jumlah logam las 

yang dibutuhan untuk membuat sambungan las. 

2. Dalam persiapan pembuatan kampuh, rancangan sambungan dan ketebalan 

pelat akan menentukan jenis perkakas dan peralatan yang dibutuhkan. 

3. Rancangan sambungan harus terkait dengan proses pengelasan yang akan 

dipakai dan posisi pengelasan juga harus ikut dipertimbangkan. 

4. Luas penampang logam merupakan luas dari kampuh yang terisi oleh logam 

las. Apabila luas logam las kecil, maka bagian kampuh yang terisi logam las 

hanya memerlukan sedikit logam tambahan. Demikian juga apabila luas 

penampang logam las besar, maka bagian kampuh yang terisi logam las 

memerlukan logam tambahan lebih banyak. 

 

H. Pengujian Hasil Las 

Untuk mengatahui atau mengukur sifat logam perlu dilakukan pengujian. 

Pengujian biasanya dilakukan terhadap bahan yang dipersiapkan menjadi 

spesimen atau batang uji dengan bentuk dan ukuran yang standar. Demikian juga 

prosedur pengujian harus dilakukan dengan mengikuti standar tertentu, kemudian 
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dari hasil pengukuran pada pengujian dapat diambil kesimpulan mengenai sifat 

mekanik yang diuji. Beberapa pengujian mekanik yang banyak dilakukan adalah 

pengujian Tarik (Tesnsile Test), pengujian kekerasan (Hardness Test), pegujian 

pukul-takik (Impact Test), terkadang juga dilakukan pengujian kelelahan (Fatigue 

Test), Creep Test, Bending Test, Compression Test dan beberapa Fabrication Test.  

1. Uji kekerasan (Hardness Test) 

Kekerasan didefiniskan sebagai ketahanan bahan terhadap penetrasi pada 

permukaannya. Pengujian kekerasan adalah satu dari sekian banyak pengujian 

yang dipakai, karena dapat dilaksanakan pada benda uji yang kecil tanpa 

kesukaran mengenai spesifikasi. Kekerasan dari suatu metal diukur dengan 

cara memberikan beban menggunakan indentor ke dalam permukaan material 

tersebut. Bentuk dari indentor pada umunya peluru/bola, piramida, atau 

kerucut, dibuat dari material yang lebih keras dibanding material yang diuji. 

a. Uji kekerasan Brinnell (Brinnell Hardness Test) 

Uji kekerasan brinnell berupa pembentukan lekukan pada permukaan 

logam dengan menggunakan bola berdiamter 10 mm dan diberi beban 

3000 kg. Untuk logam lunak, beban dikurangi hingga 500 kg untuk 

menghindari jejak yang dalam dan untuk bahan yang sangat keras 

digunakan paduan karbida tungsten dengan tujuan memperkecil distrosi 

indentor. 

 

b. Uji. Kekerasan Vickers (Vickers Hardness Test) 

Uji kekerasan Vickers menggunakan penumbuk piramida intan yang 

dasarnya berbentuk bujur sangkar. Besarnya sudut antara permukaan-

permukaan piramida yang saling berhadapan adalah 136 derajat. Angka 

kekerasan Vickers (Vickers Hardness Number / VHN) didefiniskan 

sebagai beban dibagi luas permukaan lelukan. Pada luas ini dihitung dari 

pengukuran mikroskopik panjang diagonal jejak. 
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c. Uji kekerasan Rockwell (Rockwell Hardness Test) 

Uji kekerasan Rockwell merupakan pengujian yang paling banyak 

digunakan. Hal ini karena sifat-sifatnya yaitu cepat, bebas dari kesalahan 

manusia, mampu membedakan perbedaan kekerasan yang kecil pada 

material yang diperkeras, dan ukuran lekukannya kecil. Sehingga bagian 

yang mendapat perlakuan panas yang lengkap dapat diuji kekerasannya 

tanpa menimbulkan kerusakan. Uji ini menggunakan kedalaman lekukan 

pada beban yang konstan sebagai ukuran kekerasan. Indentor biasanya 

menggunakan penumbuk berupa kerucut intan 120 derajat dengan puncak 

yang hampir bulat dan dinamakan penumbuk brale, serta bola baja 

berdiamter 1/16 inchi dan 1/8 inchi. Beban besar yang digunakan adalah 

60, 100, dan 150kg (Rizky, 2020). 

 

Gambar 12. Prinsip Kerja Metode Pengukuran Kekerasan Rockwell 

(Hadi, 2011) 

 

2. Uji Impak 

Uji impak merupakan pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap 

beban kejut. Pengujian impak terdiri dari metode Izod dan metode Charpy 

(Mahardika dkk, 2017). 

a. Uji impak metode Izod 

Proses pengujian ini terdiri dari mengukur energi yang diserap dalam 

takikan yang patah pada benda uji oleh satu pukulan dari pemukul yang 

dibawa oleh pendulum. Benda kerja dicekam secara vetikal dengan bagian 

bawah takikan berada pada bidang yang sama dengan permukaan atas 

pencekam. Pengujian biasanya dilakukan pada temperatur ruangan di 
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tempat pengujian. Pada pengujian metode izod, benda kerja harus diatur 

secara presisi, sehingga bagian tengah dari tekikan bertemu permukaan atas 

pencekam, dan penyimpangan dari bidang takikan dari permukaan atas 

pencekam harus kecil tidak melebihi 0,4 mm. 

 

Gambar 13. Ilustrasi Skematik Pembebanan Metode Izod 

(Mahardika, 2017) 

 

b. Uji metode Charpy  

Proses pengujian terdiri dari mengukur energi yang diserap terhadap 

takikan yang patah. Perpatahan yang terjadi pada benda uji diakibatkan 

pukulan dari pemukul yang dibawa oleh pendulum. Takikan benda uji 

berada ditengah-tengah dan dicekam pada setiap ujungnya. Benda uji 

dicekam secara horizontal pada setiap ujung-ujung benda uji. Pada metode 

charpy, benda kerja harus diatur secara presisi agar bagian takikan bertemu 

tengah-tengah dari pemukul. 

 

Gambar 14. Ilustrasi Skematik Pembebanan Metode Charpy 

(Mahardika, 2017).  
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III. METODOLOGI 

 

A. Waktu dan Tempat  

Adapun waktu dan tempat dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan1 November 2022 s/d Mei 2022. 

 

Tabel 2. Waktu Penelitian 

No KEGIATAN 

November-

Februari 
Maret April Mei 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Studi Literatur                 

2 
Persiapan Alat dan 

Bahan Pengujian 
            

    

3 
Pengujian dan 

Pengambilan Data 
            

    

4 
Pembuatan 

Laporan Hasil 
            

    

5 
Pembuatan 

Laporan Akhir 
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2. Tempat penelitian  

Penelitian dilakukan dibeberapa tempat yaitu: 

1. Pembuatan spesimen dan pembuatan kampuh dilakukan di Laboratorium 

Produksi Universitas Lampung. 

2. Pengelasan dilakukan di Laboratorium Pengelasan SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung. 

3. Pengujian kekerasan dan impak dilakukan di Laboraturium Material 

Universitas Diponegoro. 

 

B. Alat dan Bahan  

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alat  

Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mesin gerinda potong 

Mesin gerinda yang digunakan dalam penelitian ini terletak di 

Laboratorium Produksi Teknik Mesin Universitas Lampung. Mesin ini 

digunakan sebagai pemotong benda kerja. 

 

Gambar 15. Mesin Gerinda  
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b. Mesin Las MIG 

Mesin las yang digunakan dalam penelitian ini terletak di Laboratorium 

Pengelasan SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Mesin ini digunakan unutk 

menyambung spesimen aluminium. Arus yang digunakan sebesar 130 

Amp. 

 

Gambar 16. Mesin Las MIG 

 

c. Jangka sorong 

Jangka sorong (Vernier caliper) merupakan alat pengukur ketebalan atau 

kedalaman suatu benda. Jangka sorong juga merupakan alat untuk 

mengukur diameter pada suatu benda dengan cara menjepitkan lengan capit 

yang dimiliki oleh jangka sorong pada benda tersebut. 

 

Gambar 17. Jangka Sorong 
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d. Gerinda tangan  

Digunakan untuk membuat spesimen uji pada proses pembuatan kampuh 

las 

 

Gambar 18. Mesin Gerinda 

 

e. Alat uji kekerasan rockwell 

 

Gambar 19. Alat Pengujian Kekerasan Rockwell 

 

Tabel 3. Spesifikasi Alat Uji Kekerasan Rockwell 

SPESIFIKASI 

Nama Rockwell Hardness Tester 

Merk AFFRI Seri 206.RT – 206.RTS 

Loading Maks 150 KP dan min 60 KP 

HRC Load :150 KP Indentor : Kerucut intan 120º 

HRB Load : 100 KP Indentor : Steel Ball Ø 1/16” 

HRA Load : 60 KP Indentor : Kerucut intan 120º 

HRE Load : 100 KP Indentor : Steel Ball Ø 1/8” 

HRG Load : 150 KP  Indentor : Steel Ball Ø 1/16” 

HRD Load : 100 KP Indentor : Kerucut intan 120º 
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f. Alat uji Impak 

 

Gambar 20. Alat Uji Impak 

 

Tabel 4. Spesifikasi Alat Uji Impak 

Model RMU Testing Equipment 

Pendulum energi 

300 J Charpy – Div. 1 J 

150 J Charpy – Div. 0,5 J 

165 J Izod – Div 2,5 J 

Rising angel 160o 

Distance between centers of 

pendulum spesimen 
380 mm 

Pendulum moment 

0.5 J PL = 0.258 Nm 

1 J PL = 0.516 Nm 

2 J PL = 1.031 Nm 

4 J PL = 2.062 Nm 

5 J PL = 2.578 Nm 

Dial scale 

0 – 0.5 J minimum scale = 0.005 J 

0 – 1 J minimum scale = 0.01 J 

0 – 2 J minimum scale = 0.02 J 

0 – 4 J minimum scale = 0.04 J 

0 – 5 J minimum scale = 0.05 J 

Corner dimension of striking edge 30 o 

Round angel radius of striking 

edge 
R = 2 mm 

Specimen Conform to ISO180 
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2. Bahan  

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Aluminium 5083  

Aluminium 5083 merupakan bahan yang memiliki sifat baik dan tahan 

korosi oleh air laut dan sifat mampu las. Al-Mg banyak digunakan untuk 

konstruksi umum termasuk konstruksi kapal. Pada konstruksi kapal 

biasanya digunakan pada bagian tangki, khususnya tangki air tawar atau 

tangki bahan bakar. 

 

Gambar 21. Benda Uji 

 

b. Tabung gas pelindung 

Tabung gas pelindung yang digunakan adalah gas argon 

 

Gambar 22. Tabung Gas Pelidung  
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c. Kawat Las 

Jenis kawat las yang digunakan adalah kawat aluminium alloy welding wire 

tipe ER 5356 diameter 1.0 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Kawat Las 

 

C. Pelaksanaan Penelitian  

Proses pengelasan dengan metode Metal Inert Gas dilakukan di Laboratorium 

CNC Universitas Lampung dimana parameter yang digunakan adalah variasi sudut 

kampuh las. Adapun tahap pengerjaan pengelasa adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan benda uji bahan aluminium 5083 dengan tebal 10mm dan 

panjang 200 mm. 

2. Pembuatan kampuh menggunakan gerinda tangan dengan sudut 60 derajat 

untuk kampuh v dan v ganda dan 30 derajat untuk kampuh v tirus. 

3. Prosedur pengelasan: 

a. Melakukan persiapan dan kelengkapan instalasi alat las MIG. 

b. Memasang perangkat alat otomatis las mig dan melakukan percobaan 

proses gerak motor DC serta mengecek motor servo pada gun las MIG. 

c. Menyimpan spesimen pada dudukan material yanng akan dilas. 

d. Mengatur jarak antara gun dan material yang akan dilas. 
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e. Mengatur switch on/off pada motor servo untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkan gun las. 

f. Mengatur kecepatan yang akan digunakan yaitu 45 PWM dan 48 PWM. 

g.  Setelah proses pengelasan dilakukan material didinginkan dan 

membersihkan kerak yang terdapat pada hasil pengelasan. 

h. Selesai. 

 

Keterangan: 

R= Kaki akar= 2 mm 

G = Celah akar= 3 mm 

α1 = Sudut alur= 60o 

t = Tebal= 10 mm 

 

 

Keterangan: 

R= Kaki akar= 2 mm 

G = Celah akar= 3 mm 

α1 = Sudut alur= 60o 

t = Tebal= 10 mm 

 

Keterangan: 

R= Kaki akar= 2 mm 

G = Celah akar= 3 mm 

α1 = Sudut alur= 30o 

t = Tebal= 10 mm 

  

α1 

t 

R 

G 

α1 

G 

t 

α
1 

t R 
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4. Benda uji kekerasan 

Sebelum pengujian dimulai, pasang indentor terlebih dahulu sesuai dengan 

jenis pengujian yang diinginkan yaitu indentor bola baja atau kerucut intan. 

Setelah indentor terpasang, letakan spesimen yang akan diuji kekerasannya di 

tempat yang tersedia dan atur beban yang akan digunakan untuk proses 

penekanan. Untuk mengetahui nilai kekerasan dapat terlihat pada jarum yang 

terpasang pada alat ukur. Pada proses penekanan dilakukan selama 5 detik. 

Pengujian dilakukan pada 3 titik yaitu daerah hasil las, HAZ, dan base metal. 

 

5. Benda uji impak 

Pembuatan spesimen uji impak yang sesuai dengan standar yang digunakan 

adalah ASTM E-23 (American society for testing and material) dengan 

ukuran spesimen 10x10x55mm dan memiliki takik mengunakan mesin sekrap 

dan kedalaman pemakanan 2 mm. Dalam proses uji impak, pengujian 1 variasi 

kampuh las menggunakan 3 bahan. Pengamatan hasil uji impak dilakukan di 

Laboratorium Teknik Mesin Universitas Diponegero. 

Gambar 24. Standar Uji Impak 

(Sony Akhiles dan R.K Mandoli, 2020) 
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D. Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Diagram Alir Penelitian  

Mulai 

Persiapan alat dan bahan : 

 Pemilihan material spesimen Aluminium 5083 

 Pembuatan dan pemotongan kampuh las 

Data Hasil Pengujian 

Selesai 

Pembuatan spesimen uji : 

 Pembuatan dimensi spesimen uji kekerasan sesuai standar ASTM E-18 

 Pembuatan dimensi spesimen uji impak ASTM E-23 

 

Pengujian spesimen : 

 Uji kekerasan 

 Uji Impak 

 

Menganalisis data hasil pengujian 

Studi Literatur 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang variasi kampuh terhadap ketangguhan impak 

dan nilai kekerasan hasil pengelasan metal inert gas (MIG) pada Aluminium 5083 

dapat diambil kesimpulan: 

 

1. Dari hasil pengelasan MIG dengan variasi kampuh V, kampuh tunggal dan 

kampuh V ganda menghasilkan nilai kekerasan yang berbeda. Kekuatan 

tertinggi dihasilkan oleh jenis kampuh V tunggal dengan nilai rata-rata sebesar 

34.5 HRB dan nilai kekerasan terendah terdapat pada jenis kampuh V ganda 

dengan nilai rata-rata sebesar 27 HRB. 

 

2. Dari hasil pengelasan MIG menggunakan pengujian impak menghasilkan 

ketangguhan impak yang berbeda. ketangguhan impak tertinggi dihasilkan 

oleh jenis kampuh V tunggal dengan nilai ketangguhan impak sebesar 0.0756 

joule/𝑚𝑚2. Dan ketangguhan impak terendah yaitu terjadi pada kampuh V 

ganda dengan nilai sebesar 0.0145 joule/𝑚𝑚2. 

 

3. Pada hasil penelitian ini menunjukkan dengan besar arus yang sama yaitu 130 

A, hasil kekuatan las yang baik berada pada kecepatan 45 PWM dibandingkan 

dengan kecepatan 48 PWM. 
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B. Saran 

Agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik pada pengelasan MIG aluminium 

5083 menggunakan alat otomatis, perlu dilakukan pengujian selanjutnya seperti 

struktur mikro dan uji tarik. Pada proses pengelasan harus diperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil sambungan las. Diantara penggunaan parameter 

las yang sesuai, kebersihan kampuh las, sehingga menghasilkan pengelasan yang 

baik. 
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