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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era perkembangan industri terus mendorong pengembangan teknologi saat 

ini salah satu diantaranya ialah pengembangan teknologi las sebagai alat bantu 

pembuatan sambungan antar spesimen berbahan dasar logam. Hal ini melatar 

belakangi sejumlah perusahaan dan peneliti untuk berinovasi dalam 

pengembangan metode pengelasan yang paling efektif. Pengelasan (welding) 

sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menyambung benda padat 

dengan cara pencairan dengan memanaskan sebagian logam induk dan logam 

pengisi dengan atau tanpa logam penambah. Berdasarkan cara kerjanya sendiri 

pengelasan terbagi dalam tiga jenis yang diantaranya pengelasan cair, pengelasan 

tekan dan pematrian. Pengelasan cair merupakan metode pengelasan dimana benda 

yang akan disambung dipanaskan hingga mencair dengan sumber energi panas. 

Metode pengelasan ini cukup umum digunakan di industri, metode ini juga terbagi 

menjadi dua jenis diantaranya dengan las busur listrik dan gas. 

Las TIG sebagai salah satu jenis pengelasan listrik yang merupakan metode 

pengelasan dimana busur nyala listrik ditimbulkan oleh elektroda tak terumpan 

(non consumable) dapat diaplikasikan ke beberapa jenis logam. Sistem kerja 

dengan skema api dikeluarkan secara bebas, tetapi pada varian tertentu proses 

pengelasan menggunakan nozzle sekunder untuk mengecilkan arc. Elektroda 

tungsten yang panas dan bagian ujung dari filler logam yang meleleh terlindungi 

dari atmosfer dengan menggunakan gas inert yang umumnya memanfaatkan 

argon. Selain dari penggunaan gas parameter lain yang juga berhubungan pada las 

TIG diantaranya adalah tegangan, besar arus, kecepatan dan juga kecacatan 

pengelasan [1]. 
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Kecepatan sebagai salah satu parameter yang cukup penting dalam 

pengelasan dinilai cukup krusial, apabila kecepatan pengelasan terlalu rendah akan 

menyebabkan pencairan terlalu banyak dan pembentukan kontur las yang datar, 

sedangkan jika kecepatan pengelasan yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

kontur las yang cekung. Bila kecepatan pengelasan ditingkatkan maka jumlah 

deposit persatuan menurun, tetapi pada kecepatan tertentu tingkatan kecepatan 

akan memperbesar penembusan [2]. 

Kecacatan las sebagai parameter penting lainnya juga berperan pada hasil 

pengelasan, dasarnya saat proses pengerjaannya daerah weld pool akan mengalami 

sirkulasi akibat gaya konveksi. Penelitian terkini melakukan inovasi berupa 

penggunaan magnet eksternal untuk mengurangi porositas pada hasil las. Sumber 

terkait menjelaskan bahwa penggunaan magnet dapat dilakukan jika basemetal 

dan weld metal dapat terpengaruh oleh gaya magnetic [3]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ario Sunar Baskoro sebagai dasar penelitian 

ini menjelaskan pengaruh hasil pengelasan yang terjadi dengan penambahan 

medan magnet eksternal, namun belum pernah ada penelitian lebih lanjut yang 

mengkaji terkait penggunaan magnet dan variasi kecepatan pengelasan dengan 

menggunakan mesin pengelasan semi otomatis. Hal ini yang mendorong peneliti 

untuk melakukan analisa pengaruh penggunaan 2 medan magnet eksternal dan 

variasi kecepatan pengelasan TIG semi otomatis terhadap nilai kekerasan 

sambungan pengelasan baja SS400. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Beberapa poin tujuan yang menjadi landasan akhir pada penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan 2 magnet neodymium terhadap nilai 

kekerasan material. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan 2 magnet neodymium terhadap struktur 

mikro material. 
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun terdapat beberapa aspek lingkup penelitian yang menjadi acuan 

pelaksanakan pada penelitian ini diantaranya: 

1. Spesimen yang digunakan merupakan baja karbon rendah SS400 dengan 

jumlah 2 plat. 

2. Proses pengelasan dilakukan secara semi otomatis dengan mengggunakan alat 

yang telah dilakukan pengadaannya oleh peneliti. 

3. Jenis magnet yang digunakan sebagai variasi merupakan magnet neodymium. 

4. Besar kecepatan yang diaplikasikan pada spesimen saat proses pengelasan 

diatur berdasarkan hipotesa pada penelitian terdahulu, diantaranya 4 mm/s, 6 

mm/s, 8 mm/s dan 10 mm/s. 

5. Hasil percobaan akan diuji dengan Hardnes Test Machine dan Mikroskop 

Struktur Mikro yang terdapat pada Laboratorium Material Teknik Institut 

Teknologi Sumatera. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Rincian metodologi yang dilaksanakan pada penelitian ini diantaranya 

ditunjukkan sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Sebagai acuan refrensi penulisan diperlukan studi literatur dengan mempelajari 

buku ataupun jurnal terkait dasar-dasar pengelasan dan pengujian kekerasan 

dan mikro. 

2. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan bimbingan serta konsultasi kepada 

dosen pembimbing agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai baik terkait 

rancang bangun alat maupun penyusunan laporan. 

3. Rancang Bangun Alat 

Tahap penelitian ini diawali dengan perancangan dan pembangunan alat las 

TIG yang dengan bentuk rangka balok yang terdapat meja kerja bergera bk pada 
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bagian bawah rangka. Perancangan dilakukan menggunakan aplikasi desain 

3D. 

4. Pengumpulan Data 

Data-data terkait pengelasan dan benda kerja dikumpulkan melalui hasil 

pengamatan langsung dengan masalah yang dihadapi di lapangan yang 

disesuaikan dengan refrensi yang menjadi acuan dasar. 

5. Analisis Data 

Hasil spesimen pengelasan akan dianalisa nilai kekerasan material dan 

permukaannya dengan pengujian kekerasan dan mikro. 

6. Kesimpulan 

Tahap akhir dari penyelesaian laporan penelitian ini yaitu mengambil 

kesimpulan tentang hasil dari pengujian dan analisa tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan atau penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa 

bab yang berkaitan satu sama lainnya dimana pada masing-masing bab tersebut 

terdapat uraian atau penjelasan dan gambaran yang mencakup pembahasan tugas 

akhir ini secara keseluruhan. Adapun bab-bab tersebut adalah : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

BAB yang berisikan latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

BAB ini berisikan tinjauan pustaka dan dasar-dasar teori yang mendasari 

penulisan penelitian. 

3. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab yang berisi prosedur-prosedur penelitian dan berisi tentang metode 

pelaksanaan penelitian. 

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab yang berisikan analisis dan pembahasan dari data yang didapat selama 

melakukan penelitian. 
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5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran tentang 

penelitian dari hasil yang didapat. 


