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Ringkasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengelasan las listrik terhadap 

Kekuatan Tarik dan Kekuatan Bending pada Baja ST. 37. Penelitian dilakukan 

dengan cara merendam Specimen uji menggunakan media air asin ( Air Laut ) 

selama 0 hari, 20 hari, 35 hari, 50 hari. Dari hasil penelitian didapat bahwa nilai 

Kekuatan Tarik dan Kekuatan Bending menurun dengan penambahan waktu 

perendaman. Nilai Kekuatan Tarik hasil pengelasan tanpa perendaman sebesar 

233,96 N/mm2 sedangkan nilai Kekuatan Tarik pada perendaman 50 hari yaitu 

221,46 N/mm2 jadi nilai Kekuatan Tarik menurun sebesar 0,13%. Nilai Kekuatan 

Bending hasil pengelasan tanpa perendaman sebesar 1675 N/mm2 sedangkan nilai 

Kekuatan Bending pada perendaman 50 hari yaitu 1460 N/mm2 jadi nilai 

Kekuatan Bending menurun 2,15% 

Kata kunci : Pengelasan, Baja ST. 37 dan Pengujian  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang disertai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) yang pesat dewasa ini menciptakan era globalisasi dan keterbukaan 

yang menuntut setiap individu untuk ikut serta didalamnya, sehingga sumber daya 

manusia harus menguasai IPTEK serta mampu mengaplikasikannya dalam setiap 

kehidupan.  

Penggunaan teknologi pengelasan banyak dipergunakan karena, memiliki 

beberapa keutamaan yaitu bangunan dan mesin yang dibuat dengan teknik 

penyambungan menjadi ringan dan lebih sederhana dalam pembuatan. Ruang lingkup 

penggunaan las di antaranya perkapalan, jembatan, rangka baja, pipa saluran, dan lain-

lain. Oleh karena itu dalam perencanan yang menggunakan teknik pengelasan harus 

betul-betul memperhatikan kesesuaian antara sifat-sifat las yaitu kekuatan dari 

sambungan sehingga sesuai apa yang diharapkan.  

Pengelasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan peningkatan 

industri karena memegang peranan utama dalam rekayasa dan reparasi produksi logam, 

hampir tidak mungkin pembangunan suatu pabrik tanpa melibatkan unsur 

pengelasan.Pada area industrialisasi dewasa ini teknik pengelasan telah banyak 

dipergunakan secara luas pada penyambungan batang-batang pada konstruksi bangunan 

baja dan konstruksi mesin. Luasnya pengguanaan teknologi ini disebabkan karena 

bangunan dan mesin yang dibuat dengan teknik penyambungan menjadi ringan dan 

lebih sederhana dalam proses pembuatanya. 

Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam bidang konstruksi sangat luas, 

meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, pipa saluran dan lain sebagainya. 

Disamping itu proses las dapat juga dipergunakan untuk reparasi misalnya untuk 

mengisi lubang-lubang pada coran, membuat lapisan keras pada perkakas, mempertebal 

bagian-bagian yang sudah aus dan lain-lain. Pengelasan bukan tujuan utama dari 

konstruksi, tetapi merupakan sarana untuk mencapai pembuatan yang lebih baik. 

Karena itu rancangan las harus betul-betul memperhatikan kesesuaian antara sifat-sifat 
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las yaitu kekuatan dari sambungan dan memperhatikan sambungan yang akan dilas, 

sehingga hasil dari pengelasan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam memilih proses pengelasan harus dititik beratkan pada proses yang paling 

sesuai untuk tiap-tiap sambungan las yang ada pada konstruksi. Dalam hal ini dasarnya 

adalah efisiensi yang tinggi, biaya yang murah, penghematan tenaga dan penghematan 

energi sejauh mungkin. 

 Mutu dari hasil pengelasan di samping tergantung dari pengerjaan lasnya sendiri 

dan juga sangat tergantung dari persiapan sebelum pelaksanaan pengelasan, karena 

pengelasan adalah proses penyambungan antara dua bagian logam atau lebih dengan 

menggunakan energi panas. Pada penelitian ini pengelasan yang digunakan las listrik. 

Hal ini sangat erat hubungannya dengan arus listrik, ketangguhan, cacat las, serta retak 

yang pada umumnya mempunyai pengaruh yang fatal terhadap keamanan dari 

konstruksi yang dilas. 

Maka dari itu untuk mengusahakan terhadap hasil pengelasan yang baik dan 

berkualitas maka perlu memperhatikan sifat-sifat bahan yang akan dilas. Untuk itu 

penelitian tentang pengelasan sangat mendukung dalam rangka memperoleh hasil 

pengelasan yang baik. Terwujudnya standar-standar yang teknik pengelasannya akan 

membantu memperluas lingkup pemakaian sambungan las dan memperbesar ukuran 

bangunan konstruksi yang akan dilas. 

Untuk dapat mengetahui pengaruh hasil pengelasan las listrik Pengaruh 

perendaman air laut terhadap sifat mekanik pada hasil pengelasan Plat ST 37 pada 

lambung KN. AE-012  distrik navigasi kelas III Pontianak  pada pelat baja terhadap uji 

tarik dan uji bending dari pengelasan maka perlu dilakukan pengujian terhadap benda 

uji hasil dari pengelasan. 

KN. AE 012 dibuat pada tahun 1954 di PT. PAL Surabaya, KN. AE 012 

berfungsi sebagai kapal kerja untuk merawat pelsu dan ramsu yang ada di perrairan 

kalimantan barat untuk itu KN. AE 012 harus selalu dalam keadaan baik kondisi 

kapalnya, untuk menjaga kondisi kapal tetap keadaan baik harus diadakan perawatan 

kapal di Dok King Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Pada setiap tahun. 

Permasalahan yang sering terjadi di KN. AE 012 adalah pada sambungan pengelasan 

yang selalu terjadi kebocoran, perawatan yang sering dilakukan adalah sebagai berikut, 

perawatan lambung kapal yang terdiri dari, pengecatan kapal penggantian Plat, 
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perawatan mesin, perawatan as propeler, Perawatan propeler, dan perawatan kemudi, 

dari perawatan kapal diatas ada sesuatu yang sering di abaikan yaitu seperti pengecatan 

dan penggantian Plat sampai pengelasan lambung Kapal KN. AE 012, dan dan dapat 

kita lihat kapal ini sudah cukup tua dan berumur maka saya sebagai mahasiswa 

akademisi ingin mengetahui dampak dari pengelasan terhadap perendaman air laut. 

Karena sesuai dengan permasahan yang sering di abaikan dalam pengatian Plat dan 

pengelasan terhadap Plat Lambung Kapal KN. AE 012. 

Intrusi air laut dapat memberikan efek yang merugikan untuk komponen 

Struktural Konstruksi baja. Hal paling membahayakan adalah timbulnya korosi pada 

struktur akibat kandungan ion klorida dan sulfat pada air laut yang bereaksi terhadap 

unsur kimia baja. 

Korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan 

lingkungannya. Korosi berkaitan dengan logam, karena hampir semua logam 

merupakan bahan yang mudah mengalami korosi.  Baja merupakan suatu bahan yang 

mudah mengalami korosi. Korosi baja adalah sebuah proses elektrokimia. Sel korosi 

terbentuk karena perbedaan konsentrasi ion dan gas di sekitar logam. Secara normal, 

baja akan mempunyai lapisan film tipis FeO.OH pada permukaannya yang akan 

membuat baja pasif terhadap proses korosi.   

Pemilihan sambungan yang kurang tepat, pemilihan diameter kawat las, dan 

mungkin yang disebabkan faktor manusianya, dapat menyebabkan hasil pengelasan 

kurang maksimal. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan pengelasan dan 

pengujian terhadap plat 8 mm tersebut sebagai bahan ujinya, yang nantinya dapat 

memberikan penganalisaan bahan tersebut jika diaplikasikan kepenyambungan pada 

pengelasan. Dari hasil pengelasan kemudian dilakukan pengujian diantaranya uji 

perendaman air Laut, uji tarik, serta dilakukan juga uji Bending dari hasil pengelasan 

tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yaitu : 

1. Bagaimanakah sifat fisis dan mekanis yang dimiliki pelat baja ST37 setelah dilas 

dengan menggunakan las listrik dengan Pengaruh perendaman air laut terhadap 
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sifat mekanik pada hasil pengelasan Plat ST  37 pada lambung KN. AE-012  distrik 

navigasi kelas III pontianak  

2. Terhadap Sifat Mekanik Adakah pengaruh pengelasan dengan menggunakan las 

listrik terhadap kekuatan tarik, dan Kekuatan Bending pada benda kerja, daerah 

HAZ, dan logam induk. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini lebih mengarah ke tujuan 

penelitian dengan membatasi pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bahan yang digunakan adalah pelat baja ST 37 

2. Pengelasan yang dilakukan adalah pengelasan listrik dengan elektoda terbungkus 

RD 260 

3. Pengaruh perendaman air laut terhadap sifat mekanik pada hasil pengelasan Plat ST  

37 pada lambung KN. AE-012  distrik navigasi kelas III pontianak  

4. Kampuh yang digunakan adalah V tunggal 600 

5. Pengujian yang dilakukan adalah sifat mekanik ; pengujian yang dilakukan adalah 

pengujian tarik, dan pengujian kekuatan bending. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hasil pengelasan 

dengan las listrik terhadap kekuatan tarik, kekuatan Bending pada pelat baja ST37. 

Pengaruh perendaman air laut terhadap sifat mekanik pada hasil pengelasan Plat ST 37 

pada lambung KN. AE-012  Distrik Navigasi kelas III pontianak. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai hasil kekuatan tarik, kekuatan Uji Bending yang terjadi 

pada proses penyambungan setelah proses pengelasan listrik   

2. Membandingkan hasil pengelasan dengan cara mengetahui pengaruh hasil 

pengelasan listrik terhadap kekuatan tarik, dan kekuatan bending pada pelat baja 

ST37 

3. Dari data-data ini dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya tentang 

pengelasan listrik  
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4. Untuk mengetahui Pengaruh perendaman air laut terhadap sifat mekanik pada hasil 

pengelasan Plat ST37 pada lambung KN. AE-012  distrik navigasi kelas III 

Pontianak  

 

1.6. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang dilakukan penulis dalam laporan ini adalah : 

1. Metode Wawancara  

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak perkapalan dan para 

ahli las untuk mendapatkan informasi tentang topik yang dibahas 

2. Metode Observasi 

Penulis mengadakan survey studi ke lapangan dan meninjau setiap proses 

pengelasan yang ada dan pengelasan benda uji di las sendiri di bengkel navigasi  

3. Metode Kepustakaan 

Penulis mempelajari buku-buku petunjuk mengenai topik yang akan dibahas 

dan buku-buku referensi baik dari lapangan atau dari perpustakaan kampus. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui isi laporan Karya Akhir ini maka uraian Bab tiap 

Bab dapat diringkas secara garis besar sebagai berikut : 

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan 

pembahasan, batasan masalah, metode pembahasan dan sistematika 

penulisan 

BAB II :  Merupakan tinjauan kepustakaan yang berisi tentang pengertian  

      pengelasan dan berisi teori pengelasan 

BAB III : Merupakan sistem metode pengujian bahan yang akan di uji. 
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 BAB IV : Merupakan pembahasan tentang proses pengelasan dan hasil dari  

    pengujian bahan pengelasan di Lab Teknik Poli Teknik 

 BAB V  :  Merupakan kesimpulan dan saran tentang hasil dari pengujian  

    pengelasan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penemuan benda-benda sejarah dapat diketahui bahwa teknik 

penyambungan logam telah diketahui sejak zaman prasejarah, misalnya pembrasingan 

logam paduan emas tembaga dan pematrian paduan timbal-timah. Menurut keterangan 

yang didapat telah diketahui dan dipraktekkan dalam rentang waktu antara tahun 3000 

sampai 4000 SM. 

Alat-alat  las  busur  dipakai  secara  luas  setelah  alat  tersebut  digunakan 

dalam praktek oleh Benardes (1985). Dalam penggunaan yang pertama ini Benardes 

memakai elektroda yang dibuat dari  batang karbon atau grafit. Karena panas yang 

timbul, maka logam pengisi yang terbuat dari logam yang sama dengan logam induk 

mencair dan mengisi tempat sambungan. Zerner (1889) mengembangkan cara 

pengelasan busur yang baru dengan dengan menggunakan busur listrik yang dihasilkan 

oleh dua batang karbon. Slavianoff (1892) adalah orang pertama yang menggunakan 

kawat logam elektroda yang turut mencair karena  panas  yang  ditimbulkan  oleh  busur  

listrik  yang  terjadi.  Kemudian Kjellberg  menemukan  bahwa  kualitas  sambungan  

las  menjadi  lebih  baik  bila kawat elektroda logam yang digunakan dibungkus dengan 

terak. 

Di samping penemuan-penemuan oleh Slavianoff dan Kjellberg dalam las busur 

dengan elektroda terbungkus seperti diterangkan diatas, Thomas (1886) menciptakan  

proses  las  resistansi  listrik,  Goldschmitt  (1895)  menemukan  las termit dan tahun 

1901 las oksi-asitelin mulai digunakan oleh Fouche dan Piccard. 

Kemudian pada tahun 1926 ditemukannya las hidrogen atom oleh Lungumir, las 

busur logam dengan pelindung gas mulia oleh Hobart dan Dener serta las busur rendam 

oleh Kennedy (1935). Wasserman (1936) menyusul dengan menemukan cara 

pembrasingan yang mempunyai kekuatan tinggi. 

Dari tahun 1950 sampai sekarang telah ditemukan cara-cara las baru antara lain 

las tekan dingin, las listrik terak, las busur dengan pelindung gas CO2 , las gesek, las 

ultrasonik, las sinar elektron, las busur plasma, las laser, dan masihbanyak lagi 

lainnya.Definisi pengelasan menurut DIN (Deutsche Industrie Normen) adalah ikatan 

metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan 
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lumer atau cair. Dengan kata lain, pengelasan adalah suatu proses penyambungan 

logam menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan atau dapat juga 

didefinisikan sebagai ikatan metalurgi yang ditimbulkanoleh gaya tarik menarik antara 

atom. Terwujudnya standar-standar teknik pengelasan akan membantu memperluas 

ruang lingkup pemakaian sambungan las dan memperbesar ukuran bangunan konstruksi 

yang dapat dilas. Dengan kemajuan yang dicapai sampai saat ini, teknologi las 

memegang peranan penting dalam masyarakat industri modern. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Eko Santoso. 2012, “Pengaruh Variasi 

Arus Pengelasan Terhadap Kekerasan Pada Baja ST 60”, didapat kesimpulan bahwa 

secara keseluruhan ada peningkatan nilai kekerasan setelah dilakukan pengelasan 

permukaan namun pada kondisi arus pengelasan yang bervariasi tidak terlalu 

mempengaruhi peningkatan nilai kekerasan poros ST 60 secara signifikan. 

Data yang diperoleh dari pengujian kekerasan untuk sambungan las memiliki 

kekerasan paling tinggi pada arus 130 Amper sebesar 67 HRA untuk titik penekanan 

kekerasan daerah HAZ dan kekuatan tarik 668.2 MPa. Dikarenakan panas yang 

dihasilkan cukup tinggi dan stabil juga mampu melelehkan kawat elektroda dan logam 

induk.Untuk penembusan panas sudah baik menjadikan sambungan las kuat dan paling 

optimal dari beberapa variasi arus las. (Sutrisno, Analisa Pengaruh Arus Listrik 

Terhadap Karakteristik Kekuatan Tarik Dan Kekerasan Sambungan Pada Las SMAW ). 

Telah dilakukan penelitian oleh Martua Frans Fuba 2009. Dari hasil penelitian 

tersebut telah dilakukan pada pengelasan material baja karbon ST 40, mengunakan 

sudut kampuh V dengan kuat arus 60 A,80 A, 100 A, dapat diperloeh beberapa 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian. 

 

2.2. Baja ST 37 

Pelat baja merupakan lembaran baja dengan ketebalan yang relatif kecil 

dibandingkan ukuran panjang dan lebar lembarnya.Lembaran baja setelah dirol 

mumpunyai sifat-sifat yang mudah dilas dan dibentuk.Dalam konstruksi baja, plat baja 

banyak digunakan untuk konstruksi jembatan. 

Pelat baja ST 37 merupakan bahan bangunan yang sangat kuat dan liat dengan 

struktur butir yang halus, dan dapat dilakukan pengerjaan dalam keadaan panas maupun 

pengerjaan dingin. Arti dari ST itu sendiri adalah singkatan dari Steel (baja) sedangkan 

angka 37 berarti menunjukkan batas minimum untuk kekuatan tarik 37 kg/mm2
. 
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2.3. Pengelasan 

Pengelasan adalah proses penyambungan antara dua bagian logam atau lebih 

dengan menggunakan energi panas. Menurut Deustche Industry Normen (DIN), 

pengelasan adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang terjadi dalam 

keadaan lumer atau cair, dengan kata lain pengelasan adalah penyambungan setempat 

dari dua logam dengan menggunakan energi panas. 

Pengelasan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari proses 

manufaktur. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara 

mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan 

dengan atau tanpa logam tambahan dan menghasilkan sambungan yang kontinyu. 

 

2.3.1. Las Listrik 

Las listrik yaitu penyambungan dua buah logam atau lebih menjadi satu dengan 

jalan pelelehan atau pencairan dengan busur nyala listrik. Jadi las listrik atau las busur 

listrik merupakan proses penyambungan logam dengan memanfaatkan tenaga listrik 

sebagai sumber panasnya. Pengelasan dengan menggunakan tenaga listrik sebagai 

sumber panas dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu las tahanan listrik dan las 

busur nyala listrik. 

Las tahanan listrik adalah proses pengelasan yang dilakukan dengan jalan 

mengalirkan arus listrik melalui bidang atau permukaan-permukaan benda yang akan 

disambung. Tahanan yang ditimbulkan oleh arus listrik pada bidang-bidang sentuhan 

yang menimbulkan panas dan berguna untuk mencairkan permukaan yang akan 

disambung. Pengelasan jenis ini sering digunakan pada industri-industri yang besar, 

karena kapasitas pengelasannya besar dan membutuhkan peralatan yang mahal maka 

cocok untuk produksi massa. 

Las busur nyala listrik adalah proses pengelasan yang dilakukan dengan jalan 

mengubah arus listrik menjadi panas untuk melelehkan atau mencairkan permukaan 

benda yang akan disambung dengan membangkitkan busur nyala listrik melalui sebuah 

elektroda. Terjadinya aliran arus listrik dari elektroda ke benda kerja terjadi karena 

benda kerja disambung dengan salah satu kutub listrik dari sumber listrik yang 

digunakan untuk proses pengelasan. Pengelasan jenis ini cukup sederhana dan tidak 

memerlukan peralatan yang mahal dan fleksibel dan sering dipakai dibengkel-bengkel 

besar dan kecil. 
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Gambar-2.1. Contoh Mesin Las Arus AC 

 

a) Jenis Elektroda 

Bagian terpenting dalam las busur listrik adalah elektroda las.Jenis elektroda 

yang dipergunakan menentukan hasil pengelasn sehingga sangat penting untuk 

mengetahui sifat dan jenis dari masing-masing elektroda sebagai dasar pemilihan 

elektroda yang tepat.Macam-macam jenis elektroda sangat banyak.Berdasarkan selaput 

pelindungnya elektroda dibedakan menjadi dua macam yaitu elektroda polos dan 

elektroda terbungkus. 

Elektroda terbungkus terdiri dari bagian inti dan zat pelindung atau fluks. 

Selaput yang ada pada elektroda jika terbakar kan menghasilkan CO2 yang berfungsi 

untuk melindungi cairan las, busur listrik dan sebagian benda kerja dari udara luar. 

Tipe elektroda yang digunakan dalam penelitian ini adalah RD 260 (D 

4313).Untuk kode yang diberikan pada tipe elektroda tersebut diatas yaitu huruf “D” 

yang diikuti oleh empat angka dibelakangnya. 
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Tabel 2.1. Untuk arti masing-masing kode elektroda adalah : 

No Kode Keterangan 

1 D Menyatakan elektroda untuk las busur listrik 

2 43 
Menyatakan nilai tegangan tarik minimum hasil pengelasan yaitu ≥ 43 

kg/mm2 

3 1 
Menyatakan posisi pengelasan, angka 1 dapat digunakan untuk pengelasan 

semua posisi 

4 3 
Menyatakan elektroda dengan penembusan dangkal dan bahan dari selaput 

titania 

 

b) Jenis Fluks 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan fluks tersebut adalah dari 

oksidasi-oksidasi logam, karbonat, silikat, florida, zat organik, baja paduan dan serbuk 

besi. Adapun jenis bahan fluks yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Oksida Titan. 

Jenis ini juga disebut rutil atau titania dan berisi banyak Ti O2 didalamnya. 

Busurnya dihasilkan oleh elektroda yang terbungkus denga fluks.Jenis ini tidak 

terlalu kuat, penetrasi atau penembusan cairan logamnya dangkal dan menghasilkan 

manik yang halus.Karena itu jenis ini tepat untuk pengelasan pelat-pelat tipis atau 

untuk pengelasan terakhir pada pengelasan pelat tebal. 

2. Jenis Titania Kapur 

Jenis ini mengandung rutil dan kapur. Disamping punya sifat seperti jenis oksida 

titan, akan tetapi jenis ini menghasilkan manik yang halus walaupun penetrasinya 

dangkal. Hasil pengelasannya mempunyai sifat mekanis yang baik.Pengelasan ini 

dapat dilakukan pada semua posisi, terutama tegak dan posisi diatas kepala. 

3. Jenis Ilmenit 

Jenis ini terletak diantara jenis elektroda diatasnya, bahan fluks utamanya adalah 

Ilmenit (Fe Ti O2).Busur-busur yang dihasilkan sangat kuat sehingga penetrasinya 

dalam.Derajat dari terak cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan sambungan 

dengan sifat mekanis yang tinggi.Karena sifat-sifatnya yang mencakup penggunaan 

yang luas, maka elektroda ini dianggap sebagai elektroda serba guna. 
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4. Jenis Hidrogen Rendah 

Nama lain dari jenis ini adlah jenis kapur, karena bahan utamanya adalah kapur dan 

fluorat. Jenis ini menghasilkan sambungan dengan kadar nitrogen rendah sehingga 

ketangguhannya baik. Digunakan untuk konstruksi yang memerlukan tingkat 

pengamanan tinggi, seperti untuk konstruksi pelat-pelat tebal dan bejana tekan. 

5. Jenis Selolusa 

Bahan ini berisi 30 % bahan organik yang dapat menghasilkan gas dengan volume 

yang besar. Busurnya kuat dan penetrasinya dalam, terak yang terbentuk hanya 

sedikit akan tetapi manik yang dihasilkan kurang halus.  

6. Jenis Oksidasi Besi 

Bahan utama adalah oksidasi besi.Busur yang dihasilkan terpusatkan dan 

penetrasinya dalam, karena itu baik untuk pengelasan sudut horizontal. 

7. Jenis Serbuk Oksidasi 

Bahan utamanya meliputi 15 - 50 % silicon dan serbuk besi. Pemindahan butir-butir 

cairan berupa semburan halus dan tidak banyak percikan, kecepatan pengisian 

sangat tinggi, banyak digunakan untuk pengelasan sudut horizontal dan pengelasan 

gaya berat. 

8. Jenis Serbuk Besi Titania. 

Bahan jenis ini adalah serbuk besi dan titania. Busur yang sedang menghasilkan 

manik yang halus.Efisiensi pengelasan tinggi dan sangat baik untuk pengelasan 

sudut horizontal satu lapis. 

9. Jenis-jenis Fluks lainnya. Misalnya : Jenis lempung silikat, talek dll. 

 

Pada pengelasan ini Fluks yang digunakan adalah jenis Oksida Titan. Jenis ini 

juga disebut rutil atau titania dan berisi banyak Ti O2 didalamnya. Busurnya dihasilkan 

oleh elektroda yang terbungkus denga fluks.Jenis ini tidak terlalu kuat, penetrasi atau 

penembusan cairan logamnya dangkal dan menghasilkan manik yang halus.Karena itu 

jenis ini tepat untuk pengelasan pelat-pelat tipis atau untuk pengelasan terakhir pada 

pengelasan pelat tebal. 
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Tabel 2.2.Macam dan Funsi bahan Fluks 

Bahan Fluks 

Pengaruh 

Peman- 

tap 

busur 

Pemben- 

tuk terak 

Deoksi- 

dator 

Oksi- 

dator 

Pemben- 

tuk Gas 

Penambah- 

an unsur 

panduan 

Penguat 

Pem- 

bungkus 

Pengikat 

Fluks 

Selulosa   O  O  O  

Lempung Silikat O O       

Talek O O       

Titanium Oksida O O       

Ilmenit O O       

Feroksida O O  O     

Kalsium Karbonat O O  O O  O  

Ferro Mangan  O O   O   

Mangan Dioksida  O  O  O   

Pasir Silisium  O  O  O   

Kalium Silikat  O      O 

Natrium Silikat  O      O 

Keterangan : 

O : Fungsi utama 

O : Fungsi Tambahan 

 

Dinegara-negara industri elektroda terbungkus sudah distandarisasi berdasarkan 

pengguanaannya.Di Jepang misalnya elektroda las terbungkus untuk baja, kekuatannya 

telah distandarkan berdasarkan standar Jepang (JIS).Untuk standar Amerika Serikat 

(ASTM) berdasarkan pada standar asosiasi las Amerika (AWS). 

 Standarisasi elektroda, baik dalam JIS maupun ASTM didasarkan pada jenis 

fluks, posisi pengelasan dan arus las. Walaupun dalam memberikan symbol agak 

berbeda antara kedua system standar tersebut tetapi pada dasarnya adalah sama. Sebagai 

contoh missal huruf D dalam JIS dan huruf E dalam ASTM menunjukkan elektroda 

yang dipakai adalah elektroda terbungkus, kedua angka pertama menunjukkan kekuatan 

terendah dari logam las, hanya dalam JIS memakai satuan kg/mm2 dan ASTM 

menggunakan satuan psi. sedangkan dua angka terakhir menunjukan jenis fluks yang 

dipakai dan posisi pengelasan. 

 

Tabel 2.3. Spesifikasi Elektroda terbungkus dari Baja Lunak (JIS Z 3211-1978) 

Klasifikasi 

JIS 
Jenis 

Fluks 
Posisi 

pengelasan 
Jenis 

listrik 

Sifat mekanik dari logam las 
Kekuatan 

tarik 

(kg/mm2) 

Kekuatan 

luluh 

(kg/mm2) 

Perpan-

jangan 

(%) 

Kekuatan 

Tumbuk 

(kg-m) 

D4301 Ilmenit F,V,OH,H 
Ac 

atau 

DC (±) 
≥43 ≥35 ≥22 ≥4,8 (00) 

D4303 Titania F,V,OH,H Ac ≥43 ≥35 ≥22 ≥2,8 (00) 
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kapur atau 

DC (±) 

D74311 
Selulosa 

tinggi 
F,V,OH,H 

Ac 

atau 

DC (±) 
≥43 ≥35 ≥22 ≥2,8 (00) 

D4313 
Oksida 

titan 
F,V,OH,H 

Ac 

atau 

DC (±) 
≥43 ≥35 ≥17 - 

D4316 Hidrogen F,V,OH,H 
Ac 

atau 

DC (±) 
≥43 ≥35 ≥25 ≥4,8 (00) 

D4324 
Serbuk 

besi 

titania 
F,H-S 

Ac 

atau 

DC (±) 
≥43 ≥35 ≥17 - 

DD4326 

Serbuk 

besi 

Hidrogen 

rendah 

F,H-S 
Ac 

atau 

DC (±) 
≥43 ≥35 ≥25 ≥4,8 (00) 

D4327 
Serbuk 

besi 

Oksida 
F,H-S 

Untuk 

F,AC 

atau 

DC (±) 

≥43 ≥35 ≥25 ≥2,8 (00) 

D4340 Khusus 
Semua 

posisi 

Untuk 

H-

s,AC 

atau 

DC (-) 

≥43 ≥35 ≥22 ≥2,8 (00) 

 

c) Prinsip Kerja Las Busur Listrik 

 Pengelasan dengan las busur ini merupakan pelelehan dengan nyala busur 

listrik, yang diperoleh dengan cara mendekatkan olektroda las kebenda kerja pada jarak 

beberapa millimeter, sehingga terjadi aliran arus listrik dari elektroda kebenda kerja 

karena adanya perbedaan tegangan antara elektroda danbenda kerja. Jarak antara 

elektroda dan bebda kerja disebut dengan panjang busur nyata.Suhu busur ini bisa 

mencapai 5000OC, sehingga mampu melelehkan elektroda dan benda kerja untuk 

membentuk paduan. 

 

2.3.2. Pengelasan Plat Baja Karbon Rendah 

Baja karbon rendah yang juga disebut baja lunak, baja lunak ini adalah baja 

mudah dilas, dapat dilas dengan semua cara pengelasan yang ada di dalam praktek dan 

hasilnya akan baik bila persiapannya sempurna dan persyaratannya dipenuhi. Baja 

karbon rendah memiliki sifat kepekaan retak las atau weldability yang baik 

dibandingkan dengan baja karbon sedang dan baja karbon tinggi.tetapi retak las pada 
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baja ini dapat terjadi dengan mudah pada pengelasan pelat tebal atau bila didalam baja 

tersebut terdapat belerang bebas yang cukup tinggi. Retak las yang mungkin terjadi 

pada pengelasan pelat tebal dapat dihindari dengan pemanasan mula atau dengan 

menggunakan elektroda hydrogen rendah. 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Pengelasan Baja Karbon Rendah Untuk Ketebalan dan  

Perendaman Air 

 

2.3.3. Sifat Mampu Las Dari Baja Karbon Rendah 

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi mampu las dari baja karbon renda 

adalah kekuatan tarik dan kepekaan terhadap retak las. Kekuatan tarik pada baja karbon 

rendah dapat dipertinggi dengan menurunkan kadar karbon (C) dan menaikkan kadar 

mangan (Mn). Suhu transisi dari kekuatan tarik menjadi turun dengan naiknya harga 

perbandingan Mn/C. Baja karbon rendah kepekaan retak las yang rendah bila 

dibandingkan dengan baja karbon lainya atau baja karbon paduan. Tetapi las pada baja 

ini dapat terjadi dengan mudah pada pengelasan pelat tebal atau didalam baja tersebut 

terdapat belerang bebas yang cukup tinggi. 
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2.4. Metalurgi Las 

Seperti telah diuraikan diatas pengelasan adalah proses penyambungan antara 

dua bagian logam atau lebih dengan menggunakan energi panas. Karena proses ini 

maka logam disekitar pengelasan mengalami pemanasan dan pendinginan cepat yang 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan metalurgi, deformasi, dan tegangan-

tegangan termal. Hal ini sangat erat hubungannya ketangguahan cacat las retak dan lain 

sebagainya yang pada umumnya mempunyai pengaruh yang fatal terhadap keamanan 

dari konstruksi yang akan dilas. 

 

2.4.1. Sifat Fisik Dan Mekanis 

Mengadakan penelitian sifat-sifat fisik suatu logam sangat penting untuk 

mempelajari struktur mikro logam.Sifat-sifat fisik suatu logam meliputi kerapatan 

(densitas), sifat-sifat termal, konduktivitas listrik, dan sifat magnetik. 

Penguji mekanik yang biasa dilakukan seperti uji trik, kekerasan, impact 

(benturan), creep (pemuluran) dan fatigue (kelelehan) bertujuan untuk memeriksa 

kualitas produk yang dihasilkan berdasarkan suatu standar spesifikasi. Sifat-sifat 

mekanik meliputi kekuatan tarik, kekerasan, keuletan, ketangguahan dan kelelehan. 

 

2.5. Kampuh Las 

Pada sub ini akan dibahas mengenai klasifikasi sambungan las dan bentuk alur 

kampuh las yang dibatasi pada kampuh V. Kampuh las merupakan bagian dari logam 

induk yang nantinya akan diisi oleh logam las, kampuh las awalnya adalah berupa 

kubungan las yang kemudian diisi dengan logam las. Sambungan las dengan 

menggunakan alur kampuh dikategorikan kedalam sambungan las tumpul.Sambungan 

las tumpul adalah jenissambungan paling efisien.Sambungan ini dibagi menjadi dua 

yaitu sambungan penetrasi penuh dan sambungan penetrasi sebagian.Seperti pada 

gambar 2.2. 
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     Jenis lasan 

 

 

 Jenis Alur 

Lasan dengan alur 

Lasan Penetrasi 

penuh tanpa pelat 

penahan 

Lasan Penetrasi 

penuh dengan 

pelat penahan 

Lasan Penetrasi 

sebagian 

Persegi 

(I)    

V tunggal 

(V)    

Tirus tunggal 

(V)    

U tunggal 

(U)  

 

 

V ganda 

(X)  

 

 

Tirus ganda 

(K)  

 

 

U ganda 

(H) (DU)  

 

 

J tunggal 

(J)  

 

 

J ganda 

(D)  

 

 

Gambar 2.2. Alur Sambungan las tumpul 
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Pada dasarnya dalam memilih bentuk kampuh harus menuju kepada penurunan 

masukan panas dan penurunan logam las sampai kepada harga terendah dan tidak 

menurunkan mutu sambungan.Untuk kampuh-kampuh las pada saat pembakarannya 

dapat mengisi pada seluruh tebalnya pelat. Sebelum pengelasan dilaksanakan kampuh 

las harus melalui proses pengerjaan awal. Karat, minyak, cat harus dihilangkan. Untuk 

memperoleh pembakaran yang baik, pada kampuh V dipakai elektroda dengan diameter 

yang kecil atau disesuaikan dengan besar sudut kampuh dan tebal pelat yang akan dilas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Diagram Alir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 

Persiapan Bahan ST 37 

Pembentukan Benda Uji 

Pengelasan Listrik 

Pengujian 

Uji Water Absorbtion 

1. Nol (0) Hari 

2. 20 Hari 

3. 35 Hari  

4. 50 Hari 

Uji Tarik Uji Bending 

Data Hasil Pengujian 

Analisis 

Kesimpulan 

Mulai 

Selesai 
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3.2. Bahan Dan Alat 

3.2.1. Bahan Uji Yang Digunakan 

Didalam penelitan ini bahan uji yang digunakan adalah pelat baja St 37. dengan 

ukuran 200 mm × 40 mm × 8 mm dengan jumlah 6 (enam) specimen dengan nol hari 

perendaman air laut, ukuran 200 mm × 40 mm × 8 mm dengan jumlah 9 (sembilan ) 20  

hari perendaman air laut specimen. dan ukuran 200 mm × 40 mm × 8 mm dengan 

jumlah 9 (sembilan ) specimen dengan 35 hari perendaman air laut. dan ukuran 200 mm 

× 40 mm × 8 mm dengan jumlah 9 (sembilan ) specimen dengan 50 hari perendaman 

air laut. 

 

 

 Gambar 3.2. Benda Uji setelah dilas 

 

3.2.2. Alat Uji Yang Digunakan 

Perlatan-peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

a. Gergaji 

Gergaji digunakan untuk memotong plat (benda kerja) sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan. 

b. Gerinda 

Gerinda digunakan untuk menghaluskan sisi pada plat setelah dipotong (agar sisi-

sisinya tidak tajam). 

c. Mesin Las 

Mesin las yang digunakan pada penelitian ini adalah mesin las busur listrik dengan 

arus 60 – 300 A Type BXI – 300 – 2 PRIM VOLTAGE 380/200 V Made In China. 
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d. Alat Uji Tarik  

Alat uji yang digunakan adalah alat mesin uji tarik Universal model Testing 

Machine Merk GALDABINI Made In Italia. 

 

 

Gambar 3.3. Alat Uji Tarik 

 

3.2.3. Proses Pengelasan Benda Uji 

 Bahan  : Plat Baja ST 37 

 Ukuran  : Panjang 200 mm x Lebar 40 mm x Tebal 8 mm 

 Mesin Las  : Las Busur Listrik BXI-300-2 PRIM Voltage 

: 380/200V SE. CURENTRANCE 60-300 A 

 Arus Listrik : 120 Ampere 

 Jenis Elektroda : JIZ D4313 

 Logam Pengisi : Mild Steel (Baja Lunak) 

 Jenis Kampuh : Kampuh V 
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Tipe Spesifikasi 
Ukuran 

(mm) 
Ampere 

Komposisi 

logam las 

(%) 

Keterangan Pemakaian 

RD-260 

AWS A 5.1  

E6013 

JIS Z 3211 D4313 

2,0 

2,6 

3,2 

4,0 

5,0 

30-80 

60-110 

80-140 

120-190 

160-230 

 

C 0,06 P  

0,016 

Si 0,29 

Digunakan untuk las 

konstroksi umum (kelas 42 

Kgf/mm2, baja ST.41). Jenis 

salutan : High Titania. YP : 

49,5 Kgf/mm2 , TS : 52,6 

Kgf/mm2 ; E 28,6 % ; CIV 

(OC) ; 8,8 Kgf-m. Posisi las; 

Semua posisi. Penetrasi 

sedang, alur las bagus, asap las 

sedikit, terak mudah lepas. 

Keistimewaan : mudah 

digunakan dan baik sekali 

untuk pengelasan posisi 

vertikal turun. Cocok untuk 

Konstruksi kapal, otomotif, 

pipa. Arus : AC, DC ± 

Tabel 3.1. Spesifikasi Elektroda Mild Steel  (Baja Lunak) 

 

Benda uji pelat baja ST 37 ukuran 200 mm x 10 mm x 8 mm, dengan kampuh V 

tunggal sudut 60O dilakukan proses pengelasan dengan menggunakan las listrik masing-

masing 3 (Tiga) speciment, dirapatkan dengan mendekatkan elektroda kebenda uji 

sehingga menyebabkan terjadinya busur listrik. 

 

3.3. Persiapan Benda Uji 

3.3.1. Benda Uji Pengelasan 

Menyiapkan benda uji pelat baja ST 37 yaitu sebagai berikut : 

1. Ukuran Material yang akan digunakan untuk pengelasan : 200 mm x 40 mm 

x 8 mm 
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2. Pada ujung-ujung specimen yang akan disambung dengan las dibuat kampuh 

V dengan sudut 60O 

3. Pelaksanaan pengelasan dilakukan pada plat ST37 untuk 24 benda uji dan 

menggunakan pengelasan yaitu las listrik. dengan menggunakan  arus 

normal 120 Volt yang kemudian benda uji didinginkan melalui udara 

terbuka. 

 

3.3.2. Benda Uji Tarik 

Benda pengujian tarik tahap pembentukan dibuat dengan mesin sekrap tipe ZBK 

22007-88 buatan Taiwan. Untuk daerah lasannya digerinda sampai rata dengan logam 

induk kemudian dibuat ukuran untuk pengujian tarik. Ukuran dari benda uji tarik dapat 

dilihat dibawah ini. 

 

 

 

 

 

] 

 

Gambar 3.4. Benda Uji Tarik Standar JIZ D4313 
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3.4. Pengujian 

3.4.1. Pengujian Tarik 

Pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik dari logam induk 

setelah mengalami proses pengelasan. Pengujian tarik dilakukan dengan jalan 

memberikan beban tarik pada batang uji secara perlahan-lahan sampai benda uji 

terputus atau patah. Peralatan yang digunakan untuk pengujian tarik adalah alat uji tarik 

dan jangka sorong. Mesin yang digunakan dalam pengujian ini adalah Alat uji yang 

digunakan adalah alat mesin uji tarik Universal model Testing Machine Merk 

GALDABINI Made In Italia.  

 

Langkah-langkah Pengujian Tarik 

1) Menandai benda kerja dan las listrik 

2) Menentukan beban yang digunakan yaitu 10000 N, kemudian menentukan 

panjang total dan lebar benda 

3) Nyalakan saklar power utama sehingga lampu indikator menyala 

4) Pastikan handle load kontrol pada posisi stop 

5) Letakkan alat bantu pada permukaan alat uji dan plat penahan 

6) Pastikan jarum penunjuk pada posisi nol 

7) Pastiakan pencekam pada lower crosshead dan naikkan lower crosshead dengan 

menekan tombol up crosshead sehingga dapat mencekam benda uji tarik dengan 

baik 

8) Atur kecepatan pembebanan 

9) Jarum indikator beban akan bergerak terus hingga mencapai titik max load dari 

benda uji yang diuji kemudian mengalami penurunan dan putusnya benda kerja 

10) Catat pembebanan dan pertambahan panjang 

11) Kemudian lepaskan benda uji dari tempat pencekam. 

 

3.4.2. Pengujian Bending (Bending Test) 

Uji Bending (bendingtest) merupakan salah satu bentuk pengujian untuk 

menentukan mutu suatu material secara visual. Selain itu uji bending digunakan untuk 

mengukur kekuatan material akibat pembebanan dan kekenyalan hasil sambungan 

lasbaik di weld metal maupun HAZ. Dalam pemberian beban dan penentuan dimensi 

mandrel ada beberapa factor yang harus diperhatikan, yaitu  : 
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1) Kekuatan tarik (Tensile Strength) 

2) Komposisi kimia dan strukturmikro terutama kandungan Mn dan C 

3) Tegangan luluh (yield) 

4) Berdasarkan posisi pengambilan spesimen, uji bending dibedakan menjadi 2 

yaitu transversal bending dan longitudinal bending. 

 

3.4.3. Alat uji Bending  

   Alat uji yang digunakan adalah alat mesin uji tarik Universal model 

Testing Machine Merk GALDABINI Made In Italia. 

 

Gambar 3.5. Face Bend pada transversal Bending 

 

3.4.4. Benda Uji Bending 

Benda pengujian Bending tahap pembentukan dibuat dengan mesin Grinda Tipe 

Ds D 9201 Merk Metabo buatan Jerman. Ukuran dari benda uji bending dapat dilihat 

dibawah ini. 
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Gambar 3.6. Benda Uji bending Standar JIZ D4313 

 

3.4.5. Langkah Langkah Uji Bending  

 Tahapan pengujian bending dilakukan sesuai dengan langkahberikut: 

1) Mengukur dimensi specimen meliputi panjang, lebar, dan tebal sesuai standard 

JIZ D4313. 

2) Pemberian label pada setiap spesimen yang telah diukur untuk menghindari 

kesalahan pembacaan. 

3) Menghidupkan mesin bending untuk melakukan pengujian bending. 

4) Pemasangan spesimen uji tepat di tengah kedua tumpuan dan pastikan idekator 

tepat di tengah kedua tumpuan. 

5) Pemasangan dial indicator dengan melakukan kalibrasi ulang pada posisi 0 mm 

yang digunakan untuk menghitung besarnya defleksi ( 1 putaran = 1 mm) pada 

specimen. 

6) Mencatat besar defleksi setiap 1mm untuk 1 putaran dengan kecepatan konstan 

dalam setiap penambahan beban sampai terjadi kegagalan. 

7) Setelah mendapatkan data hasil pengujian dilanjutkan dengan perhitungan 

kekuatan bending. 

 

3.4.6. Transversal Bending 

Pada transversal bending ini, pengambilan spesimen tegak lurus dengan arah 

pengelasan. Berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan, pengujian 

transversal bending. 
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3.4.6.1.  Bending Pada Permukaan Las (Face Bend) 

Dikatakan Face Bend jika bending dilakukan sehingga permukaan las 

mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan (gambar 

3.7). Pengamatan dilakukan pada permukaan las yang mengalami tegangan 

tarik. Apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak di manakah letaknya, 

apakah di weld metal, HAZ atau di fussion line  (garis perbatasan WM dan 

HAZ).  

 

 

Gambar 3.7. Face Bend pada transversal Bending 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Di dalam bab ini akan dibahas tentang pengaruh perendaman air laut dalam 

rentang waktu tertentu terhadap sifat mekanik pada hasil pengelasan pada baja karbon 

rendah (ST 37), pengelasan menggunakan Las Busur Listrik, dimana kekuatan arus 

yang digunakan 120 Ampere, jenis elektroda yang digunakan adalah JIZ D4313, logam 

pengisi menggunakan baja lunak (mild steel) dan jenis kampuh V. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Liki Hambali “Skripsi Tahun 2012, 

Pengaruh Perendaman Air Laut Terhadap Karakterisktik Bahan ST 40 Hasil Pengelasan 

Listrik SMAW”,  bahwa pengaruh lamanya perendaman air asin membuat kekuatan 

bahan yaitu kekuatan tariknya mengalami penurunan seiring dengan waku perendaman, 

dalam artian semakin lama perendaman maka kekuatan tarik suatu bahan akan semakin 

menurun. 

 

4.1. Pengujian Tarik 

4.1.1. Hasil Pengujian Tarik 

Adapun hasil pengujian tarik yang telah dilakukan terhadap baja karbon rendah 

(ST 37) dengan penyambungan pengelasan busur listrik ber-arus 120 Ampere dengan 

lama perendaman air asin 20 hari, 35 hari dan 50 hari itu adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1. Hasil pengujian yang telah dilakukan pada benda uji 

No. Lama Perendaman 

(hari) 

Tegangan Tarik  

(N/mm2) 

1 0 233,96  

2 20 202,08 

3 35 215,42  

4 50 221,46  
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Gambar 4.1. Grafik pengaruh waktu perendaman terhadap kekuatan tarik 

 

 Dari tabel dan grafik pada kekuatan tarik didapat analisa bahwa untuk 

perendaman menggunakan air asin yang lama perendaman 50 hari memiliki nilai 

kekuatan tarik yang paling tinggi yaitu sebesar 221,46 N/mm2, sementara kekuatan 

yang paling rendah adalah pada perendaman air asin dengan lamanya 20 hari yaitu 

sebesar 202,08 N/mm2.   

 Dari analisis di atas ternyata terdapat variasi perubahan kekuatan tarik untuk 

suatu bahan, dalam hal ini baja karbon rendah (ST 37) jika direndam pada air asin. 

Walaupun dalam proses pengujian ini terdapat satu titik pengujian, yaitu lamanya 

perendaman 35 malahan memiliki nilai kekuatan tarik yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan kekuatan tarik tanpa perendamann (215,42 N/mm2> 233,96 

N/mm2). Sedangkan 50 hari malahan memiliki nilai kekuatan tarik yang lebih rendah 

jika dibandingkan dengan kekuatan tarik tanpa perendamann (221,46 N/mm2> 233,96 

N/mm2). Namun secara umum dikarenakan pengaruh korosi yang timbul akibat dari 

perendaman air asin nilai kekuatan tarik dari baja karbon rendah (ST 37) cenderung 

menurun, hal ini dapat dilihat pada 3 (tiga) titik pengujian yaitu lama perendaman 20 

hari sebesar 202,08 N/mm2, lama perendaman 35 hari sebesar 215,42 N/mm2. 

Sedangkan perendaman pada 50 hari 221,46 N/mm2.   

Pengujian perendaman dengan air laut dalam pengujian ada satu kesalahan 

dengan perendaman yang bersamaan maka dalam tabel grafik trandine Line dapat dapat 
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kita baca dan dilihat nilai rata-rata. Spesimen pengujian perendaman untuk 

mendapatkan  nilai rata-rata hasil dari pengujian empat spesimen tersebut.  

 

4.1.2. Pembahasan  

 Dari diagram tegangan tarik bahwa pegujian yang dilakukan perendaman 0 hari, 

20 hari, 35 hari, dan 50 hari bahwa ada terjadi sesuatu kesalahan dimana pada saat 

perendaman dilakukan bersamaan dengan 0 hari, 20 hari, 35 hari, dan 50 hari sebaiknya 

dilakukan perendaman mundur harinya untuk perendaman yang lebih pendek untuk 

mengurangi kesalahan pengujian seperti yang terdapat pada grafik di atas ada terjadi 

kesalahan perendaman yang 20 hari lebih rendah kekuatan tariknya di bandingkan yang 

50 hari dikarenakan pada saat melakukan pengujian ada salah satu kesalahan pada saat 

perendaman 20 hari lebih rendah karena lamannya menunggu proses pengujian 

selesainya pengujian yang 50 hari, sehingga yang 20 hari tersebut terjadi oksidasi yang 

cukup lama sehingga perendaman 20 hari terjadi korosi yang lebih tinggi, karena lama 

ber oksidasi dengan udara bebas. 

 Sedangkan dari diagram tegangan tarik 35 hari dapat dilihat nilainya pengujian 

lebih tinggi dibandingkan dengan perendaman yang 20 hari dan lebih rendah dari 

perendaman yang 50 hari hal ini ini diakibatkan terjadinya kesalahan pegujian 

bersamaan yang dilakukan 50 hari sehingga 35 hari lama menunggu pengujian karena 

menunggu selesainya pengujian yang 50 hari, sehingga pengujian yang 35 hari terjadi 

oksidasi, sehingga terjadinya korosi yang lebih tinggi, karena lamanya beroksidasi 

dengan udara bebas sehingga terjadi korosi, untuk perendaman yang 50 hari lebih kecil 

karena tidak lama beroksidasi dan tidak menunggu pengujian dan langsung diadakan 

pengujian sehingga spesimen yang 50 hari tidak lama beroksidasi dengan udara bebas 

sehingga korosi lebih kecil. 

 

4.2. Pengujian Bending 

4.2.1. Hasil Pengujian Bending 

Adapun hasil pengujian bending yang telah dilakukan terhadap baja karbon 

rendah (ST 37) dengan penyambungan pengelasan busur listrik ber-arus 120 Ampere 

dan lama perendaman air asin 20 hari, 35 hari dan 50 hari itu adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. Hasil pengujian yang telah dilakukan pada benda uji 

No. Lama Perendaman 

(hari) 

Tegangan Bending 

(N/mm2) 

1 0 1675  

2 20 1500  

3 35 1845  

4 50 1460 

  

 

 

Gambar 4.2. Grafik Pengaruh Waktu Perendaman Terhadap Kekuatan Bending 

  

Pengujian perendaman dengan air laut dalam pengujian ada satu kesalahan 

dengan perendaman yang bersamaan maka dalam tabel grafik trandine Line dapat dapat 

kita baca dan dilihat nilai rata-rata Spesimen pengujian perendaman untuk mendapatkan  

nilai rata-rata hasil dari pengujian empat spesimen tersebut. 

 Dari tabel dan grafik pada kekuatan bending didapat analisa bahwa nilai 

kekuatan bending proses perendaman 35 hari memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 

sebesar 1845 N/mm2, sementara kekuatan bending yang paling rendah terdapat pada 

lama perendaman 50 hari yaitu sebesar 1460  N/mm2.  

 Dari analisis di atas ternyata variasi perubahan kekuatan bending terhadap 

pengaruh lamanya perendaman air asin memiliki karakteristik setelah 20 hari 

perendaman terjadi penurunan kekuatan bending, hal ini dapat kita lihat nilai kekuatan 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 10 20 30 40 50 60

K
e

k
u

a
ta

n
 B

e
n

d
in

g
 (

N
/m

m
2
)

Waktu (Hari)

Diagram Tegangan Bending 



32 

 

bending pada titik lamanya perendaman 35 hari terjadi kenaikan yaitu sebesar 1845 

N/mm2 dan titik lamanya perendaman 50 hari yaitu sebesar 1460 N/mm2, sehingga 

terjadi penurunan kekuatan bendingnya kembali.  

 

4.2.2. Pembahasan  

 Dari diagram tegangan bending bahwa pengujian dilakukan pada saat 

melakukan perendaman 0 hari, 20 hari, 35 hari, dan 50 hari bahwa ada terjadi kesalahan 

dimana pada saat perendaman dilakukan bersamaan dengan hari yang lebih lama seperti 

0 hari, 20 hari, 35 hari, dan 50, sebaiknya dilakukan perendaman mundur harinya, untuk 

perendaman yang lebih pendek dilakukan belakangan untuk mengurangi kesalahan 

pengujian seperti terdapat pada grafik diatas, ada terjadi kesalahan 35 hari lebih tinggi 

kekuatan bendingnya dari 0 hari karena pada saat pengelasan tidak jauh dari faktor 

manusia untuk melakukan pengelasan seperti capek, tinggkat kesetresan, juga tidak jauh 

dari kebiasaan orang melakukan pengesalan dan jam terbang pengelasan, untuk 

menghindari kesalahan sebaiknya pengujian seperti ini menggunakan mesin las 

permesinan, sehingga kecil kemungkinan kesalahan dalam pegujian. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Liki Hambali “Skripsi Tahun 2012, 

Pengaruh Perendaman Air Laut Terhadap Karakterisktik Bahan ST 40 Hasil Pengelasan 

Listrik SMAW tahun 2012”,  bahwa pengaruh lamanya perendaman air asin membuat 

kekuatan bahan yaitu kekuatan tariknya mengalami penurunan seiring dengan waku 

perendaman, dalam artian semakin lama perendaman maka kekuatan tarik suatu bahan 

akan semakin menurun. Terdapat perbedaan antara pengelasan 120 A dan 190 A jika 

dilihat dari struktur makro bahan, struktur makro dari perlakuan pengelasan dengan arus 

120 A memiliki banyak pori-pori karena untuk pengelasan plat dengan tebal 8 mm, 

elektroda las lebih cepat membeku sehingga menimbulkan banyak pori-pori. Lain 

halnya dengan pengelasan 190 A, terlihat pengisian elektroda benar-benar padat 

sehingga menghasilkan sedikit rongga pada daerah HAZ nya. Pada arus yang tinggi laju 

pendinginan akan lebih lama sehingga struktur AF yang tebentuk akan lebih banyak 

sehingga meningkatkan ketangguhan pada daerah HAZ hal ini sesuai dengan data uji 

tarik. Dari kedua analisis di atas dapatlah diketahui bahwa arus yang paling baik adalah 

dilakukan pengelasan 190 amper dan tanpa dilakukan perendaman. Ternyata air asin 

sangat mempengaruhi kekuatan tarik dari baja karbon ST 40. Semakin lama dilakukan 
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perendaman akan semakin menurun kekuatan tarik dari baja karbon ST 40, yang 

disebabkan korosi yang mempengaruhi struktur dari baja ST 40 tersebut.  

Studi Pengaruh Perlakuan Panas Pada Hasil Pengelasan Baja ST37 Ditinjau Dari 

Kekuatan Tarik Bahan, Pengarang Imbarko, E6013, SMAW ,OLi SAE 40, Pengerasan, 

Pelunakan, tahun 2009, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

panas yaitu pengerasan dan pelunakan pada hasil pengelasan baja ST37 ditinjau dari 

kekuatan tarik bahan. Proses pengerasan dan pelunakan dilakukan pada suhu 850 0C 

dan untuk proses pengerasan digunakan media pendingin Oli Mesran SAE 40. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan 

menggunakan Baja ST37 produksi PT. KRAKATAU STEEL sebagai bahan spesimen 

uji tarik. Spesimen uji tarik disiapkan sesuai standard ASTM E8. Baja ST37 yang 

digunakan adalah dalam golongan low carbon steel dengan komposisi kimia C = 0,12 

%, Si = 0,10 %, Mn = 0,50 %, S = 0,05 %, P = 0,04 %, Al = 0,02 %, Cu = 0,10, dan 

yang sisanya Fe. Logam sesuai geometri spesimen ASTM E8 dipotong dan dilas 

dengan arus 80 A menggunakan las SMAW DC elektroda E6013 diameter 2,6 mm 

dengan tipe sambungan yang digunakan adalah butt joint. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai kekuatan tarik pada metal dasar adalah sebesar 46,05 

kg/mm2. Nilai kekuatan tarik paling rendah adalah 33,13 kg/mm2 terjadi pada 

perlakuan pelunakan yang berarti mengalami penurunan sebesar 28,06 % dari 

kelompok metal dasar. Sedangkan kekuatan tarik yang paling tinggi terjadi pada 

perlakuan pengerasan dengan media pendingin Oli Mesran SAE 40 sebesar 49,53 

kg/mm2 yang berarti mengalami peningkatan kekuatan tarik sebesar 7,56 % dari metal 

dasar. Untuk nilai pertambahan panjang paling tinggi adalah 40,10 % terjadi pada metal 

dasar. Nilai pertambahan panjang paling rendah adalah 15,43 % terjadi pada perlakuan 

pengerasan yang berarti mengalami penurunan sebesar 61.52 % dari kelompok metal 

dasar. Bentuk penampang patahan yang terjadi dalam pengujian tarik baja ST37 pada 

spesimen original, spesimen las original, dan spesimen las diikuti dengan perlakuan 

pelunakan merupakan patahan ulet. Sedangkan bentuk penampang yang terjadi pada 

spesimen las diikuti dengan perlakuan pengerasan merupakan patahan getas. Pada 

penelitian ini ada ditemui perbedaan nilai pengukuran pada setiap kelompok las tanpa 

perlakuan panas, kelompok las dengan perlakuan panas untuk pengerasan dan 

kelompok las dengan perlakuan panas untuk pelunakan. Perbedaan tersebut terjadi 
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dipengaruhi akibat beberapa hal antara lain : geometri spesimen, distribusi panas daerah 

HAZ yang tidak merata, hasil las yang tidak merata, dan tegangan sisa pada hasil las.  

Perbandingan Perbandingan Uji Tarik, Uji Kekerasan, dan Proses Metalografi 

Pada Material Baja ST37 Dan S45C Nama Santoso, Baja Karbon; Perbandingan Uji; 

Metalografi tahun 2008, Untuk memenuhi keinginan dan selera konsumen diperlukan 

usaha-usaha manusia dengan melakukan pemilihan bahan yang memiliki standar mutu 

yang baik. Baja karbon dapat menjadi prioritas yang utama untuk dipertimbangkan 

karena baja karbon mudah diperoleh, mudah dibentuk atau sifat permesinannya baik 

dan harganya relatif murah. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis baja 

karbon, yaitu Baja ST37 dan Baja S45C. Namun untuk memperoleh produk baja karbon 

yang berkualitas, penulis perlu melakukan pengujian terhadap kedua unsur baja tersebut 

dengan tujuan adalah untuk mengetahui nilai kekerasan, kekuatan tarik, dan struktur 

mikro. Dari hasil perbandingan uji yang dilaksanakan, diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa baja S45C yang diuji kekerasan dan kekuatan tariknya mempunyai 

nilai rata-rata kekerasan dan kekuatan tarik yang lebih besar dibandingkan dengan baja 

ST37. Pada uji Metalografi dari baja S45C terlihat bahwa besar butiran struktur 

mikronya lebih halus atau kecil dibanding dengan baja ST37.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari proses pengujian kekuatan sambungan pengelasan dengan Las Busur Listrik 

menggunakan kekuatan arus sebesar 120 Ampere pada bahan baja lunak (ST 37) 

terhadap pengaruh perendaman air asin selama 20 hari, 35 hari dan 50 hari didapat nilai 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh perendaman air asin terhadap nilai kekuatan tarik pada baja lunak (ST 

37), didapat bahwa : 

a. Pada lama perendaman 20 hari nilai kekuatan tariknya sebesar 202,08 N/mm2, 

35 hari nilai kekuatan tariknya sebesar 215,42 N/mm2 dan 50 hari nilai 

kekuatan tariknya sebesar 221,46 N/mm2.  

b. Untuk nilai kekuatan tarik pada perendaman 35 hari dan 50 hari memiliki nilai 

yang cenderung semakin menaik, hal ini agak berbeda dengan nilai kekuatan 

tarik pada lama perendaman 20 hari yang cenderung semakin menurun nilai 

dari kekuatan tarik tanpa perendaman 

 

2. Pengaruh perendaman air asin terhadap nilai kekuatan bending pada baja lunak (ST 

37), didapat bahwa : 

a. Pada lama perendaman 20 hari nilai kekuatan bendingnya sebesar 1500 N/mm2, 

35 hari nilai kekuatan bending sebesar 1845 N/mm2 dan 50 hari nilai kekuatan 

bendingnya sebesar 1460 N/mm2. 

b. Untuk nilai kekuatan bending pada perendaman 35 hari memiliki nilai yang 

cenderung semakin meningkat mendekati nilai kekuatan bending tanpa 

perendaman, hal ini agak berbeda  dengan nilai kekuatan bending pada lama 

perendaman 50 hari yang cenderung jauh menurun di bandingkan tanpa 

perendaman,. 
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5.2. Saran 

Untuk perbaikan diwaktu yang akan datang, serta untuk penelitian-penelitian 

yang berkaitan dengan ini, maka perlu dilakukan : 

1. Menambah variasi perendaman air laut dengan waktu perendaman yang lebih lama. 

2. Menambah jumlah sampel yang lebih banyak untuk satu titik variasi perendaman, 

sehingga diharapkan kesalahan dalam pengujian cukup kecil. 

3. Menambah pengujian dalam bentuk lain, sehingga pengaruh perubahan kekuatan 

baik itu tarik ataupun bending dapatlah diketahui dari sisi yang lain, seperti 

pengujian metallografi, uji komposisi dan uji korosi. 

4. Dari diagram tegangan tarik bahwa pegujian yang dilakukan perndaman 0 hari, 20 

hari, 35 hari, dan 50 hari bahwa ada terjadi sesuatu kesalahan dimana pada saat 

perendaman dilakukan bersamaan dengan 0 hari, 20 hari, 35 hari, dan 50 hari 

sebaiknya dilakukan perendaman mundur harinya untuk perendaman yang lebih 

pendek untuk mengurangi kesalahan pengujian Dari diagram tegangan bending 

bahwa pengujian dilakukan pada saat melakukan perendaman 0 hari, 20 hari, 35 

hari, dan 50 hari bahwa ada terjadi kesalahan dimana pada saat perendaman 

dilakukan bersamaan dengan hari yang lebih lama seperti 0 hari, 20 hari, 35 hari, 

dan 50, sebaiknya dilakukan perendaman mundur harinya, untuk perendaman yang 

lebih pendek dilakukan belakangan untuk mengurangi kesahan pada saat 

pengelasan tidak jauh dari faktor manusia untuk melakukan pengelasan seperti 

capek, tinggkat kesetresan, juga tidak jauh dari kebiasan orang melakukan 

pengesalan dan jam terbang pengelasan, untuk menghindari kesalahan sebaiknya 

pegujian seperti ini menggunakan mesin las permesinan, sehingga kecil 

kemungkinan kesahan dalam pegujian. 
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Grafik 1. Uji Tarik Pada Nol (0) Hari 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Uji Tarik Pada 20 Hari 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3. Uji Tarik Pada 35 Hari 

 

Grafik 3. Uji Tarik Pada 35 Hari 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4. Uji Tarik Pada 50 Hari 

 

 


