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BAB I 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, 

teknologi  pengelasan  semakin  berkembang  dan  menjadi  bagian  penting dalam  

dunia  industri.  Industri  yang  menggunakan  teknologi  pengelasan antara lain 

kontruksi, perpipaan, perkapalan, jembatan, otomotif. 

Pengelasan adalah proses penyambungan dua bahan logam atau lebih yang 

menghasilkan penyatuan bagian bahan yang disambung. Manfaat hasil 

sambungan las adalah konstruksi ringan dan dapat menahan kekuatan yang besar, 

mudah pelaksanaannya, serta cukup ekonomis. Kelemahan utama dari hasil  

pengelasan  adalah  terjadinya  perubahan  struktur  mikro  bahan  yang dilas, 

sehingga terjadi perubahan sifat fisik maupun mekanis dari bahan yang dilas 

(Ma’ruf, 2013). 

Pada umumnya pengelasan dilakukan menggunakan las busur listrik 

dengan  menggunakan  kawat  elektroda  yang  terbungkus  fluks.  Las  busur 

listrik ada 4 (empat) jenis, yaitu las busur elektroda, las busur gas, las busur tanpa 

gas dan las busur rendam. Penggunaan arus pengelasan yang berbeda akan 

mempengaruhi hasil las. Perbedaan hasil ditentukan pada tingkat besar 

penggunaan arus, jika arus yang di berikan rendah menyebabkan sulitnya 

penyalaan busur listrik, panas yang di hasilkan busur tidak cukup untuk 

melelehkan elektroda dan material yang akan disambung sehingga menghasilkan 

rigi-rigi las yang kecil dan tidak merata. Sedangkan bila arus yang diberikan 

terlalu tinggi maka elektroda mencair sangat cepat sehingga menghasilkan 

permukan las yang lebih luas (Kurnia dan Akhir, 2016) 

SMAW (Shielding Metal Arc Welding) adalah suatu proses penyambungan 

dua keping logam atau lebih, menjadi suatu sambungan yang tetap, dengan 

menggunakan sumber panas listrik dan bahan tambah/pengisi berupa elektroda 

terbungkus (Marwanto, 2007). 

Jenis pengelasan SMAW (Shielding Metal Arc Welding) banyak digunakan 

dan murah dibandingkan Jenis pengelasan GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

yang memiliki kualitas lebih baik dari pada SMAW, tetapi pengelasan GMAW 

lebih mahal karena menggunakan gas pelindung berupa 

Argon atau Helium (Suparno, 2018). 

Penggunaan  arus  pengelasan  SMAW  yang  berbeda  akan mempengaruhi 

hasil las. Perbedaan hasil ditentukan pada tingkat besar 
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penggunaan arus, jika arus yang diberikan rendah menyebabkan sulitnya 

penyalaan busur listrik, panas yang di hasilkan busur tidak cukup untuk 

melelehkan elektroda dan material yang akan disambung sehingga menghasilkan 

rigi-rigi las yang kecil dan tidak merata. Sedangkan bila arus yang diberikan 

terlalu tinggi maka elektroda mencair sangat cepat sehingga menghasilkan 

permukan las yang lebih luas (Kurnia dan Akhir, 2016). 

Selain penggunaan arus pengelasan yang berbeda akan mempengaruhi 

hasil las, beberapa masalah dalam pengelasan adalah terjadinya tegangan sisa dan 

kekerasan yang berlebih sehingga dapat menurunkan ketangguhan las. Salah satu 

cara mengurangi permasalahan ini adalah dengan metode Post Weld Heat 

Treatment (PWHT). Post Weld Heat Treatment (PWHT) memiliki beberapa 

fungsi yaitu mengurangi tegangan sisa, meningkatkan keuletan, menurunkan  

ketidak  homogenan  stuktur  dan  memperbaiki  ketangguhan daerah logam las 

(Rohman dkk, 2014). 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah arus listrik pengelasan 

Shielding Metal Arc Welding (SMAW) dan temperatur Post Weld Heat Treatment 

(PWHT) yang berpengaruh terhadap kekerasan dan struktur mikro baja  ST60.  

Dengan  demikian,  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  dan membuat judul tugas 

akhir berjudul “ANALISA PENGARUH ARUS LAS SMAW DAN 

TEMPERATUR PWHT PADA BAJA ST 60 TERHADAP KEKERASAN DAN 

STRUKTUR MIKRO” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut 

1.   Berapa  arus  listrik  pengelasan  SMAW  dan  temperatur  PWHT  yang 

berpengaruh terhadap kekerasan baja ST60? 

2.   Berapa  arus  listrik  pengelasan  SMAW  dan  temperatur  PWHT  yang 

berpengaruh terhadap struktur mikro baja ST60? 

 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1.  Mengetahui  pengaruh  arus  listrik  pengelasan  SMAW  dan  temperatur 

PWHT terhadap kekerasan baja ST60 

2.  Mengetahui  pengaruh  arus  listrik  pengelasan  SMAW  dan  temperatur 

PWHT terhadap struktur mikro baja ST60 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: 

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu metalurgi 

2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan penggunaan pengelasan Shielding 

Metal Arc Welding (SMAW) dan temperatur Post Weld Heat Treatment 

(PWHT) 

3. Memberikan tambahan  wawasan tentang pengelasan logam serta dapat 

digunakan sebagai sumber informasi untuk peningkatkan kualitas hasil 

pengelasan 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah : 

1. Material yang digunakan adalah baja karbon menengah ST60 

2. Pengujian yang dilakukan dengan metode pengelasan Shielding Metal Arc 

Welding (SMAW) pada 140 A, 150 A, 160 A 

3. Perlakuan  panas  yang  digunakan  adalah  Post  Weld  Heat  Treatment 

(PWHT) pada 450°C, 500°C, 550°C 

4. Pengujian   metalografi   digunakan   untuk   mencocokkan   antara   nilai 

kekerasan yang diperoleh dengan struktur mikro yang terbentuk. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah: 

BAB 1   :   Pendahuluan 

Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian ini 

diperoleh gambaran betapa pentingnya penelitian ini dilakukan, 

sehingga  diperoleh  data  yang terkait  dalam  pencapaian  tujuan 

penelitian. 

BAB 2   :   Dasar Teori 

Bab   ini   berisi   uraian   tentang   shielded   metal   arc   welding 

(SMAW), post weld heat treatment  (PWHT),  jenis-jenis  baja, 

pengujian  kekerasan,  pengujian  metalografi,  penelitian terdahulu 

BAB 3   :   Metode Penelitian 

Bagian ini merupakan bab yang membahas tentang tujuan 

operasional penelitian, peralatan penelitian 
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BAB 4   :   Hasil Dan Analisa Data 

Bagian ini merupakan bab yang membahas tentang hasil pengelasan,  

hasil dan analisa uji metalografi  baja ST 60, hasil dan analisa uji 

kekerasan 

BAB 5   :   Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dan saran


