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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan manufaktur di indonesia dan di dunia sangat pesat, 

sehingga mebuat perkembangan teknologi di bidang manufaktur juga 

semakin maju. Salah satu teknologi manufaktur yang sering digunakan ialah 

pengelasan (welding) karena pengelesan dapat merekayasa dan reparasi 

logam. Dalam manufaktur yang menggunakan bahan logam kemungkinan 

besar menggunakan metode pengelasan dalam pengerjaannya. 

Pengelasan adalah sebuah teknik menyambungkan logam dengan cara 

memanaskan logam induk dengan kawat elektroda sehingga logam induk dan 

kawat elektroda mencair dan menghasilkan sambungan pada logam [1]. 

Pengelasan dapat dibagi menjadi tiga kelas utama yaitu pengelasan cair, 

pengelasan tekan dan pematrian [1]. 

Tungsten inert gas welding yang sering disebut las TIG merupakan 

jenis pengelasan yang menggunakan gas mulia sebagai pelindungnya dari 

pengaruh udara dari luar, gas yang biasanya dipakai sebagai pelindungnya 

berupa gas karbondioksida (CO2), gas helium (He), dan gas Argon(Ar) atau 

campuran dari beberapa gas tersebut [2]. Pada las TIG menggunakan sumber 

listrik dan aliran listrik yang digunakan berupa aliran DC atau aliran AC 

tergantung karakter material yang akan dilas. Las TIG memiliki dua 

keuntungan, yang pertama dapat mengatur penetrasi dan kecepatan 

pengumpanan logam pingisi dan yang kedua kwalitas yang dihasilkan lebih 

baik dan rapi. Las TIG biasanya digunakan untuk mengelas baja-baja dengan 

kwalitas tinggi seperti baja tahan panas, baja tahan karat, dan mengelas 

logam-logam selain baja [1]. 

Arus listrik yang dialirkan juga dapat mempengaruhi hasil dari lasan itu 

sendiri, seperti arus yang terlalu kecil dapat menghasilkan penguatan dan 

penetrasi yang rendah, sedangkan jika arus yang dialirkan terlalu besar dapat 

menghasilkan manik las yag berbentuk buah pir dengan kekuatan sambungan 

yang rendah dan mudah timbul retak [3]. 
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Pegelasan terdapat beberapa fakor yang mempengaruhi hasil dari 

pengelasan sehingga timbul cacat pada hasil lasan. Salah satu yang sering 

terjadi adalah magnetic arc blow atau cacat yang disebabkan oleh medan 

magnet yang tidak seimbang di  sekeliling busur listrik, kondisi ini sering 

disebabkan oleh arus yang mengalir melalui beberapa medium seperti 

elektroda, udara, benda kerja serta penempatan posisi ground pada benda 

kerja juga dapat mempengaruhi keseimbagan pada medan magnet [4]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ario Sunar Baskoro (2018) meneliti 

pengaruh medan magnet eksternal pada dan posisi kutub magnet terhadap 

hasil pengelasan yang terjadi. Hasil yang didapat ialah pada posisi magnet 

tegak lurus dengan susunan kutub NNSS-SD dengan jarak 90 mm merupakan 

pilihan terbaik karena dapat mencapai efisiensi yang lebih baik dan defleksi 

garis las yang minimum. Kemudian pada susunan PP-NNSS-SD (50 dan 70 

mm), PP-NNSS-SD (70 atau 90 mm) dan PP-NSNS-Pull (50 mm), dapat 

menghemat konsumsi daya sampai 11% sehingga efesiensi meningkat [5].  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa kekuatan arus dan 

menambahkan medan magnet eksternal dapat mempengaruhi hasil 

pengelasan yang didapat, namun belum ada penelitian lebih lanjut terkait 

penggunaan magnet eksternal berupa 2 magnet neodimium dengan variasi 

kekuatan arus listrik pada pengelasan TIG semi otomatis terhadap kekuatan 

sambungan pengelasan baja SS400 dengan pengujian tarik dan uji struktur 

mikro. Oleh karena itu, pada penelitian ini peniliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Analisa Pengaruh Kuat Arus Pada Pengelasan TIG dengan 2 

Magnet Pada Pengujian Tarik dan Struktur Mikro”. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis memeiliki tujuan yaitu. Untuk 

mengetahui pengaruh variasi kuat arus pada pengelasan TIG dengan 2 magnet 

neodimium terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro pada pengelasan 

sambungan baja SS400. 
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1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Terdapat beberapa aspek dalam ruang lingkup dari penelitian yang akan 

dilaksanakan ini ialah: 

a. Spesimen uji yang digunakan ialah baja karbon SS400. 

b.  Proses pengelasan akan dilakukan dengan menggunakan las TIG semi 

otomatis yang telah dirancang di Laboratorium Manufaktur Institut 

Teknologi Sumatera. 

c. Proses pengelasan akan ditambah dengan magnet eksternal dengan jumlah 

2 magnet. 

d. Variasi kekuatan arus pengelasan yang digunakan sebesar (70,80,90 dan 

100) Amper. 

e. Kecepatan pengelasan yang digunakan sebesar 4 mm/s. 

f. Kecepatan aliran gas yang digunakan sebesar 3 l/menit. 

g. Spesimen uji akan dilakukan  pengujian tarik dengan standar pengujian 

JIZ S 220 dan pengujian struktur mikro dengan standar pengujian ASTM 

E407. 

1.4. Metodologi 

Saat melakukan penelitian ini menggunakan beberapa metodologi 

antara lain ialah sebagi berikut: 

a. Studi literatur 

Mencari referensi dari jurnal, skripsi, buku, dan beberapa sumber video 

yang berkaitan dengan topik tugas akhir. 

b. Persiapan alat dan bahan 

Mempersiapkan alat dan bahan yag akan digunakan untuk penelitian. 

c. Uji coba 

Mencoba alat yang akan digunakan pada penilitian berfungsi dengan baik 

atau tidak. 

d. Preparasi spesimen 

Mempersiapkan spesimen uji untuk dilakukan pengujian agar hasil yang 

didapat maksimal. 

e. Proses pengujian 
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Melakukan pengujian spesimen sesuai dengan parameter-parameter yang 

akan digunakan. 

f. Analisa data pengujian 

Mengolah data yang didapat saat pengujian sehingga dapat menarik 

kesimpulan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yaitu gambaran mengenai bagian–bagian 

setiap bab sebagai  yang penulis lakukan pada penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, tujuan dalam 

penelitian ini, ruang linkup penelitian, metodologi penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori dasar dan literartur yang 

mendukung dan mendasari dalam percobaan ini.  

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang prosedur-prosedur penelitian, 

diagram alir dari awal sampai akhir, serta alat dan bahan yang digunakan. 

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang analisis data yang didapat dan hasil 

pengolahan data selama penelitian. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang kesimpula dan saran dari penelitian 

ini serta menjawab tujuan penelitian yang telah dibuat.  


