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PENGARUH POSISI DAN ARUS LAS TERHADAP KECEPATAN GESER 

PENGELASAN PADA BAJA LUNAK DENGAN MENGGUNAKAN  

LAS BUSUR LISTRIK AC 

 

R. Mursid  
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecepatan geser 

pengelasan terhadap perbedaan arus las (75 A, 90 A, 110 A, dan 135 A), 

posisi pengelasan pengelasan (di bawah tangan, mendatar, tegak naik, 

dan di atas kepala) dan diameter elektroda  2,6 mm pada pengelasan 

baja lunak dengan mengunakan las busur listrik AC. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) pengelasan yang baik pada posisi di bawah 

tangan dengan kecepatan geser 2,95 mm/det s/d 3,53 mm/det dengan 

tebal bahan 5 mm untuk sambungan I, (2) pengelasan yang baik pada 

penggunaan arus las 110 A, (3) semakin kecil arus las dan semakin besar 

dari 110 A hasil kurang baik untuk beberapa posisi pengelasan, dan (4) 

kecepatan geser yang tinggi pada posisi tegak naik dan di atas kepala 

sebesar 3,46 mm/det s/d 3,87 mm/det dengan arus las 110 A s/d 135 A. 

 

Kata kunci: Posisi pengelasan, arus las, kecepatan geser pengelasan, las 

busur listrik AC 

 

ABSTRACT 
 

This research to purpose for identify to shiff faster the welder to confront 

the different electric current (75A, 90A, 110A, and 135A) The welders 

position (In under hand, horizontal, to stand, and in head up). And 

diameter electroda  2,6 mm on the welder moderate steel with to use  

bow welder electric AC. The research result to show that: (1) The welder 

that better on position in under hand with to shiff faster 2,95 mm/second 

until 3,53 mm/second with material comfort 5 mm for continued I, (2) 

The welder that better on to use electric current 110A, (3) A little so 

much electric current and to big from 110A the result is not good for a 

couple position welder, and (4) To shiff faster that high on position to 

stand and in head up a 3,46 mm/second until 3,87 mm/second with 

electric current 110A until 135A. 

 

Key word:  The welder position, electric current,to shiff faster welder, 

bow welder electric AC. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pengelasan dengan las busur listrik adalah suatu proses pencairan elektroda 

las listrik karena proses loncatan elektron yang diakibatkan dari besarnya arus las 

pada tegangan listrik tertentu sehingga didapatkan jalur pengelasan. Baik buruknya 

jalur las listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; kesesuaian elektroda 
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dengan bahan, arus las, posisi elektroda, jarak elektroda dengan benda, ayunan 

elektroda dan kecepatan geser pengelasan.  

Pengelasan dengan las busur listrik atau elektroda terbungkus telah banyak 

digunakan untuk penyambungan konstruksi bangunan atau mesin. Elektroda 

terbungkus ini merupakan kawat las yang terbungkus dengan fluks. Las busur listrik 

dapat menggunakan dua jenis sumber, yaitu sumber AC yang menggunakan arus 

bolak-balik atau sumber DC yang menggunakan arus searah. Untuk las busur listrik 

DC dapat menggunakan dua cara, yaitu: sistem DCEN (pengelasan busur DC dengan 

elektroda berkutub negatif) atau DCEP (pengelasan busur DC dengan elektroda 

berkutub positif); sedangkan pada las busur AC hanya ada satu sistem yaitu 

perpaduan antara sistem DCEN dan sistem DCEP yang bergantian setiap siklus. Las 

busur AC, las DCEN, dan DCEP secara teoritis akan menghasilkan penetrasi 

(penembusan) yang berbeda. 

Pengelasan dengan las busur listrik, bahan tambah yang digunakan adalah 

elektroda. Sehingga elektroda inilah merupakan salah satu faktor penentu untuk 

mendapatkan sambungan yang baik dan kuat. Oleh karena itu salah dalam pemilihan 

elektroda yang akan digunakan dalam pengelasan busur listrik akan mengakibatkan 

terhambatnya proses pengelasan, dan tidak kuatnya sambungan. Sehingga 

karakteristik elektroda yang digunakan dalam pengelasan harus disesuaikan dengan 

bahan yang akan di las, arus listrik yang dipergunakan, posisi pengelasan, diameter 

elektroda, dan kecepatan geser pengelasan.  

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi baik buruknya pengelasan, terutama 

pengaruh tebal tipis bahan, arus listrik, posisi pengelasan, kecepatan geser 

pengelasan, dan diameter elektroda. Dari pengaruh pengelasan tersebut akan 

dihasilkan rigi-rigi lasan, kekuatan lasan, penetrasi (penembusan) cairan lasan yang 

sangat mempengaruhi kekuatan dari konstruksi bangunan atau mesin dalam proses 

penyambungan untuk konstruksi bangunan dan mesin serta perbengkelan las yang 

ada. Permasalahan dalam pengelasan dengan menggunakan las busur listrik AC ini 

adakah perbedaan pengaruh kecepatan geser pengelasan, arus las, posisi pengelasan 

yang berbeda untuk elektroda berdiameter 2,6 mm terhadap hasil pengelasan. 

Pada penyambungan komponen-komponen suatu konstruksi bangunan dan 

mesin untuk industri maupun perbengkelan sering menggunakan mesin las listrik AC 

maupun DC serta seperangkat peralatan yang digunakannya dalam mengelas. 

Pengelasan dengan las listrik sangat terpengaruh terhadap bahan yang dilas, 

elektroda, arus las, dan posisi pengelasan sehingga menentukan penetrasi. Untuk 

posisi pengelasan biasa digunakan adalah posisi di bawah tangan, mendatar, tegak 

naik, atau di atas kepala. Pengelasan dengan posisi di bawah tangan merupakan 

keadaan yang paling mudah dilaksanakan dan memberi mutu las yang baik. Hal ini 

berbeda dengan posisi yang lain, di samping pelaksanaan, pengelasan juga lebih 

sulit, tetapi juga sukar untuk mencapai mutu lasan yang tinggi. Hanya tukang las 

yang mempunyai kualifikasi tertentu yang dapat mengelas dengan posisi-posisi 

tersebut dengan baik. 

Menurut Althouse (1984), bila memungkinkan, pengelasan sebaiknya 

dilakukan pada posisi rata (di bawah tangan). Secara alami memang posisi 

pengelasan di bawah tangan adalah posisi yang paling menguntungkan. Adanya 

percepatan gravitasi bumi akan menentukan proses terbentuknya manik las, bentuk 

manik las, dan keadaan tukang las saat bekerja. Posisi pengelasan di bawah tangan 

memberi kemungkinan yang besar terhadap terbentuknya manik las yang lain dan 

memudahkan bagi tukang las dalam bekerja. Oleh karena itu, orang berusaha agar 



 

Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 20009   ISBN: 2085-1847                                                 3 

 

posisi pengelasan dapat dilakukan pada posisi di bawah tangan. Pada industri 

pengelasan, orang menggunakan meja putar khusus yang berguna untuk memutar 

benda kerja agar diperoleh posisi pengelasan di bawah tangan. Tetapi bagaimanapun 

banyak pengelasan yang dilakukan pada posisi mendatar, tegak naik, atau pada posisi 

di atas kepala. Pengelasan pada posisi-posisi ini diharapkan akan tetap memberi hasil 

lasan yang sama sebagaimana pengelasan pada posisi di bawah tangan (kualitas dan 

kekuatannya). Dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh kualitas dan kekuatan yang 

sama, perlu diperhatikan adanya beberapa perbedaan dalam pengelasan terutama 

pada penggunaan arus las, kecepatan geser pengelasan, diameter elektroda, dan tebal 

bahan. 

Dinyatakan bahwa untuk mendapatkan kekuatan sambungan yang tinggi 

diperlukan sambungan atau penetrasi yang cukup. Sedangkan penembusan 

tergantung pada sifat-sifat fluks, polaritas, besar arus, kecepatan geser lasan, dan 

tegangan yang digunakan (Wiryosumarto, 1981). Pada eksperimen atau penelitian ini 

ubahan-ubahan tersebut dikendalikan atau dibuat sama. Walaupun begitu, ada suatu 

yang menarik yaitu yang menyangkut proses terjadinya penembusan karena adanya 

semburan dari busur nyala listrik pada saat pengelasan. Pada saat itu butir-butir 

elektroda cair akan tersembur ke arah benda kerja atau bagian benda yang dilas. 

Butir-butir ini mempunyai massa yang tertentu, sehingga oleh pengaruh adanya gaya 

tarik bumi atau percepatan gravitasi bumi, butir-butir tersebut akan mempunyai gaya 

berat yang arahnya selalu ke bawah. Secara fisik gaya yang bekerja pada busur listrik 

dan gaya berat dari butir-butir cairan dapat dinyatakan dalam bentuk vektor. Suatu 

gaya dapat dilukiskan bila diketahui hal, yaitu: (1) besar gaya, (2) titik kerja gaya, 

dan (3) arah kerja gaya (Hannan dan Miller, 1978). Pada sistem gaya itu bekerja dua 

gaya bersama-sama pada satu titik kerja, maka akan timbul satu gaya tunggal yang 

mempunyai besar dan arah tertentu yang disebut dengan resultan gaya (Sears, 1958). 

Kecepatan geser pengelasan yang rendah akan menyebabkan pencairan yang 

banyak dan pembentukan manik datar yang dapat menimbulkan terjadinya lipatan 

manik. Sedangkan kecepatan yang tinggi akan menurunkan lebar manik dan 

menyebabkan terjadinya bentuk manik yang cekung dan takik. Bord (1977), 

menyatakan bahwa pergeseran elektroda yang lambat akan menyebabkan hasil las-

lasan menjadi tebal dan lebar serta pendek dari ukuran yang normal. Sedangkan 

pergeseran elektroda yang terlalu cepat akan menyebabkan hasil las-lasan menjadi 

kecil, tipis, dan panjang dari ukuran yang normal. Kecepatan geser pengelasan ini 

tergantung pada jenis elektroda, diameter elektroda, bahan yang dilas, geometri 

sambungan, ketelitian sambungan, dan lain-lainnya (Wiryosumarto, 1979).  

Faktor terpenting untuk mendapatkan pengelasan yang baik adalah pemilihan 

diameter elektroda, arus pengelasan, hasil pengelasan sewaktu proses pengelasan 

dilaksanakan. Adapun besar daripada arus pengelasan tergantung dari tebal benda 

kerja (logam) yang dilas, jenis sambungan las, kecepatan mengelas, posisi 

pengelasan, tebal dan jebis balutan elektroda dan panjang benda kerja yang dilas.  

Standarisasi elektroda, baik dalam JIS maupun dalam ASTM didasarkan pada 

jenis fluks, posisi pengelasan dan arus las. Elektroda yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan spesifikasi terbungkus dari baja lunak (JIS Z 3211-1978) 

klasifikasi JIS D4313, dimana jenis fluks oksida titan, dan posisi pengelasan dapat; 

mendatar, vertikal, di atas kepala, horisontal. Untuk jenis listriknya dapat berupa AC 

atau DC, dimana elektrodanya adalah negatif sedangkan logam induk positif. 

Sedangkan spesifikasi elektroda terbungkus dari baja lunak (AWS A5.1-64T) 

klasifikasi AWS-ASTM E6013, dimana kekuatan tarik terendah kelompok E60 
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setelah dilas adalah 60.000 psi atau 42,2 kg/mm
2
. Jenis fluks adalah kalium titania 

tinggi dengan posisi pengelasan mendatar, vertikal, di atas kepala, dan horisontal 

dengan kekuatan tarik 47,1 kg/mm
2
, kekuatan luluh 38,7 kg/mm

2
, dan perpanjangan 

17%.(Wiryosumarto, 1979). 

 Kecepatan geser pengelasan merupakan salah satu faktor pengelasan yang 

disebabkan karena adanya faktor-faktor lain yang menentukan hasil pengelasan. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya; arus las, diameter elektroda, tebal bahan, posisi 

pengelasan, sudut pengelasan, bentuk kampuh lasan, dsb. Kecepatan geser 

pengelasan ini diketahui sewaktu melakukan proses pengelasan dengan melibatkan 

faktor-faktor terkait yang menentukan hasil lasan. 

 Kecepatan geser pengelasan dalam penelitian ini diindikasikan atau dicari 

dengan menghubungkan antara panjang hasil lasan (jalur las) dengan waktu yang 

digunakan untuk membuat jalur las tersebut. Waktu yang digunakan untuk mebuat 

jalur las dihitung dari mulai elektroda menyala pertama dan diakhiri pada saat 

elektroda mati atau habisnya jarak yang dilas. Sedangkan panjang lasan dihitung atau 

diukur dari ujung awal las atau kepala las sampai dengan ujung akhir las atau kawah 

las. Waktu pengelasan dinyatakan dengan detik dan panjang lasan diukur dengan 

satuan mm, maka hasil kecepatan geser pengelasan akan ditemukan dengan satuan 

mm setiap detik. Yaitu panjang jalur las dibagi dengan waktu pembuatan jalur las, 

atau kecepatan geser pengelasan adalah panjang jalur las yang dihasilkan dibagi 

dengan waktu yang diperlukan untuk membuat panjang jalur las tersebut. 

 Logam-logam yang disambung dengan dilas tidak semua memiliki mutu yang 

baik, artinya bahwa tidak semua logam yang dilas mempunyai kekuatan sambungan 

karena logam-logam yang dilas mempunyai sifat-sifat spesifik sesudah dilas, 

misalnya; kekuatan las, struktur logam dan sebagainya. 

 Pada garis besarnya proses pengerjaan penyambungan logam mempengaruhi 

struktur melarutkan zat padat daripada logam (sifat-sifatnya, kekuatannya dan 

sebagainya), sehingga proses pengerjaan penyambungan logam mempunyai kriteria 

tertentu. Dalam beberapa hal logam-logam yang menjadi bahan tambahan (misalnya 

elektroda, kawat las, dan sebagainya) untuk melumerkan logam-logam yang dilas 

tidak dapat larut satu sama lainnya, sehingga logam-logam yang dilas harus dapat 

dilarutkan dalam kedua logam-logam tersebut. Jadi yang terpenting dalam mengelas 

adalah proses pengerjaan logam dari mulai dalam keadaan cair sampai mulai 

membeku. 

 Pengisian logam (bahan tambahan) pada sambungan las di sekitar daerah 

yang dilas berlangsung di bawah tingkat perubahan bentuk di dalam logam, sehingga 

di dalam proses pengelasan lumer harus dilakukan dengan pemanasan yang cepat 

pada titik lumer yang kemudian didinginkan. Pelumeran dan pendinginan di dalam 

proses mengelas adalah berhubungan dengan perubahan struktur logam di sekitar 

daerah pengelasan yang akan menentukan sifat-sifat daripada sambungan las 

seluruhnya. 

Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat perbedaan kecepatan geser 

pengelasan, arus las, dan posisi pengelasan terhadap hasil pengelasan dengan 

menggunakan las busur listrik AC elektroda diameter 2,6 mm. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen dengan beberapa variabel 

yang akan diteliti. Untuk penelitian ini variabel yang telah ditentukan adalah bahan, 

arus listrik, diameter elektroda, dan posisi pengelasan. Sedangkan variabel dari hasil 
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pengelasan adalah kecepatan geser pengelasan. Bahan berupa plat strip baja lunak 

tebal 5 mm, arus listrik selama pengelasan menggunakan; 75 A, 90 A, 110 A, dan 

135 A, diameter elektroda ukuran 2,6 mm, sedangkan posisi pengelasan adalah; (1) 

di bawah tangan, (2) mendatar, (3) tegak naik, dan (4) di atas kepala. Sehingga dalam 

penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali, sehingga jumlah perlakuan sebanyak 16 x 

3 = 48 kali percobaan. 

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kecepatan geser pengelasan 

dan penetrasi. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang mempengaruhi hasil 

penelitan, yaitu bahan, arus listrik, diameter elektroda, dan posisi pengelasan. 

Bahan untuk penelitian menggunakan besi lunak yaitu berupa pelat strip 

dengan ukuran 22 x 5 x 100 mm. Bahan sebelum dilas pada kedua permukaan yang 

akan dilas dibersihkan permukaannya dan diberi jarak celah 2 mm dengan 

pengelasan sambungan I. Bahan jenis besi lunak ini banyak digunakan dalam 

pengelasan untuk penyambungan konstruksi bangunan maupun mesin.  

Data yang terkumpul dari penelitian berupa kecepatan geser pengelasan dan 

hasil pengelasan masing-masing spesiment dianalisa dengan teknik statistik 

deskriptif, yaitu (1) menentukan arus listrik yang paling tepat, dengan 

mengidentifikasi hasil yang paling baik dalam pengelasan yang diperoleh dari 

perhitungan range pada beberapa kondisi pengelasan, dan (2) menentukan kecepatan 

geser pengelasan yang tepat yang dihitung dari hasil range percobaan dengan 

beberapa posisi pengelasan yang dilakukan. Sedangkan untuk mengetahui 

keterkaitan antara variabel dalam penelitian , seperti; diameter elektroda, bahan, arus 

pengelasan, posisi pengelasan, untuk mengetahui kecepatan geser terhadap masing-

masing spesiment disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 Untuk mengidentifikasi kecepatan geser pengelasan akan digunakan statistik 

deskriptif yaitu mencari harga rerata atau mean. Sedangkan untuk mengetahui 

perbedaan nilai rata-rata dengan menggunakan Uji-t. Teknik ini dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan masing-masing posisi pengelasan dan arus lasan yang 

digunakan terhadap diameter elektroda yang dipakai.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasi penelitian didasarkan atas hasil pencatatan dan analisis data penelitian. 

Dari setiap pengelasan sebagai anggota cuplikan atau sampel dicatat dengan waktu 

kecepatan pengelasan pada jalur yang dilas dengan satuan mm/detik, sehingga 

pencatatan kecepatan geser pengelasan untuk setiap pengelasan jalur las adalah 

panjang jalur las yang dihasilkan dibagi dengan waktu pengelasan. 

Untuk dapat melihat ringkasan data hasil penelitian ini dapat dilakukan 

berdasarkan pengelompokkan dan data ditabulasikan ke dalam tabel-tabel berikut ini. 

 

Tabel  1. Data hasil waktu dan kecepatan geser pengelasan terhadap posisi 

pengelasan, diameter elektroda  2,6 mm, dan arus lasan yang 

digunakan 

 

 Waktu Pengelasan (det) 

Dalam 100 mm 

 

Rerata 

Kecepatan 

Pengelasan  

I II III  (mm/det) 

Posisi Di 

Bawah 

75 A 43,37 43,22 44,12 43,57 2,95 

90 A 37,16 37,34 37,74 37,41 2,67 
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Tangan 110 A 32,25 32,45 31,76 32,15 3,11 

135 A 28,77 28,23 27,86 28,29 3,53 

Posisi 

Mendatar 

75 A 40,12 39,76 40,34 40,07 2,49 

90 A 34,75 34,87 33,75 34,26 2,92 

110 A 30,55 30,34 31,15 30,68 3,26 

135 A 27,59 27,25 28,12 27,65 3,62 

Posisi  

Tegak 

Naik 

75 A 38,15 37,85 38,35 38,12 2,62 

90 A 32,57 32,88 33,14 32,86 3,04 

110 A 28,86 28,75 29,16 28,92 3,46 

135 A 26,27 26,87 27,23 26,79 3,73 

Posisi Di 

Atas 

Kepala 

75 A 42,16 42,54 41,76 42,15 2,37 

90 A 36,24 35,67 36,44 36,12 2,77 

110 A 29,55 29,87 28,24 29,22 3,42 

135 A 25,43 26,35 25,78 25,85 3,87 

  33,42 33,39 33,43 33,41 2,99 

  

Selanjutnya untuk memperlihatkan lebih jelas grafik hubungan arus lasan (I), 

diameter elektroda 2,6 mm, dan posisi lasan terhadap waktu pengelasan (t) 

ditunjukkan dalam gambar berikut ini. 
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Keterangan: 

 : Posisi pengelasan di bawah tangan dengan elektroda  2,6 mm 

 : Posisi pengelasan mendatar dengan elektroda  2,6 mm 

 : Posisi pengelasan tegak naik dengan elektroda  2,6 mm 

 : Posisi pengelasan di atas kepala dengan elektroda  2,6 mm 

 

Gambar 1. Grafik hubungan antara arus las (I) dengan waktu pengelasan (t) 

terhadap posisi pengelasan untuk elektroda  2,6 mm 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap posisi pengelasan di bawah tangan 

dengan elektroda  2,6 mm rata-rata kecepatan geser pengelasan untuk penggunaan 

arus las 75 A sebesar 2,29 mm/det. Semakin tinggi arus lasan, maka kecepatan geser 

pengelasan semakin cepat. Hal ini ditunjukkan pada arus las 135 A dengan rata-rata 

kecepatan geser sebesar 3,53 mm/det. Perbedaan kecepatan geser ini disebabkan oleh 

arus lasan yang semakin tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap penetrasi.  

Pengelasan yang baik akan terlihat pada penembusan terhadap sambungan yang akan 

dilas, merata masuk kedalam sambungan (celah). Semakin kecil arus lasan (di bawah 

90 A) semakin dangkal penembusannya dan kekuatan sambungan tidak baik untuk 

tebal bahan 5 mm. Sedangkan penggunaan arus las di atas 90 A untuk posisi 

pengelasan di bawah tangan penembusannya lebih baik dan untuk kekuatan 

sambungan juga akan semakin baik. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh adanya 

gravitasi bumi, dimana elektroda di posisi atas melumer dan jatuh pada bahan yang 

disambung, sehingga bidang pengelasannya menjadi lebar dan dalam serta kualitas 

pengelasannya menjadi baik. Batas kualitas pengelasan di bawah tangan yang baik 

terletak pada penggunaan arus las yaitu sebesar 110 A. Semakin besar arus las justru 

hasil pengelasannya tidak bagus, karena pelumerannya terlalu cepat dan 

menghasilkan penembusan yang tidak baik, hal ini diakibatkan dari kecepatan geser 

pengelasan yang terlalu cepat karena untuk mengimbangi laju pelumeran dari 

elektroda maupun bahan yang dilas.   

Gerakan elektroda pada pengelasan di bawah tangan sebenarnya dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti zig-zag, spiral, melingkar, ayunan maju 

mundur ke atas, dsb. Dalam penelitian ini hanya mengunakan gerakan pengelasan 

zig-zag saja, karena gerakan ini banyak dilakukan dalam praktek mengelas. Dengan 

gerakan zig-zag ini akan menghasilkan rigi-rigi lasan yang baik, yang didukung 

dengan jalannya pengelasan saat melakukan gerakan yang konstan dan stabil serta 

perasaan saat mengelas dilakukan untuk memastikan kedua bahan dan elektroda 

melumer dan menyambung dengan jarak api lasan yang konstan. Akibat dari 

pengelasan yang baik, maka percikan saat pengelasan tidak terjadi atau sedikit sekali.  

Posisi pengelasan mendatar dengan elektroda  2,6 mm rata-rata kecepatan 

geser pengelasan untuk penggunaan arus las 75 A sebesar 2,49 mm/det. Semakin 

tinggi arus lasan, maka kecepatan geser pengelasan semakin cepat, begitu juga 

dengan posisi pengelasan di bawah tangan. Hal ini ditunjukkan pada arus las 135 A 

dengan rata-rata kecepatan geser sebesar 3,62 mm/det. Perbedaan kecepatan geser ini 

disebabkan oleh arus lasan yang semakin tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap 

penembusan. Pengelasan yang baik akan terlihat pada penembusan terhadap 

sambungan yang akan dilas, yang merata masuk kedalam sambungan (celah). 

Semakin kecil arus lasan (di bawah 90 A) semakin dangkal penembusannya dan 

kekuatan sambungan tidak baik untuk tebal bahan 5 mm. Sedangkan penggunaan 
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arus las di atas 90 A untuk posisi pengelasan mendatar penembusannya lebih baik 

dan untuk kekuatan sambungan juga akan semakin baik. Posisi pengelasan mendatar 

ini pelumeran kurang merata, hal ini ditunjukkan pada sambungan untuk bahan 

bagian atas akan lambat melumer bila dibandingkan dengan bahan bagian bawah 

yang dilas bersamaan dengan elektroda. Adanya gravitasi bumi kurang mendukung 

meratanya pengelasan dan penembusan. Hal ini ditunjukkan dengan cairan lasan 

yang berjatuhan dan menghasilkan sambungan yang kurang sempurna. Posisi 

pengelasan ini percikan elektroda dan bahan yang dilas lebih banyak bila 

dibandingkan dengan posisi di bawah tangan. Batas kualitas pengelasan mendatar 

yang baik terletak pada penggunaan arus las yaitu sebesar 110 A. Semakin besar arus 

las justru hasil pengelasannya tidak bagus, karena pelumerannya terlalu cepat saat 

pengelasan dan menghasilkan penembusan yang tidak baik, hal ini diakibatkan dari 

kecepatan geser pengelasan yang terlalu cepat karena untuk mengimbangi laju 

pelumeran dari elektroda maupun bahan yang dilas.  

Posisi pengelasan tegak naik dengan elektroda  2,6 mm rata-rata kecepatan 

geser pengelasan untuk penggunaan arus las 75 A sebesar  2,62 mm/det. Semakin 

tinggi arus lasan, maka kecepatan geser pengelasan semakin cepat, begitu juga 

dengan posisi pengelasan di bawah tangan dan mendatar. Hal ini ditunjukkan pula 

pada arus las 135 A dengan rata-rata kecepatan geser sebesar 3,73 mm/det. 

Perbedaan kecepatan geser ini disebabkan oleh arus lasan yang semakin tinggi, 

sehingga akan berpengaruh terhadap penembusan lasan. Pengelasan yang baik akan 

terlihat pada penembusan terhadap sambungan yang akan dilas, yang merata masuk 

kedalam sambungan (celah). Semakin kecil arus lasan (di bawah 90 A) semakin 

dangkal penembusannya dan kekuatan sambungan tidak baik untuk tebal bahan 5 

mm. Sedangkan penggunaan arus las di atas 90 A untuk posisi pengelasan tegak naik 

penembusannya lebih baik dan untuk kekuatan sambungan juga akan semakin baik. 

Posisi pengelasan tegak naik ini pelumeran bahan kurang merata, sehingga untuk 

elektroda lebih dahulu melumer. Adanya gravitasi bumi kurang mendukung 

meratanya pengelasan dan penembusan pada posisi ini. Hal ini ditunjukkan dengan 

cairan lasan yang berjatuhan dan percikan elektroda yang meleleh terlebih dahulu 

sehingga menghasilkan sambungan yang kurang sempurna. Kualitas pengelasan 

tegak naik yang baik terletak pada penggunaan arus las yaitu sebesar 110 A. Semakin 

besar arus las justru hasil pengelasannya tidak bagus, karena pelumerannya terlalu 

cepat saat pengelasan dan menghasilkan penembusan yang tidak baik, hal ini 

diakibatkan dari kecepatan geser pengelasan yang terlalu cepat karena untuk 

mengimbangi laju pelumeran dari elektroda maupun bahan yang dilas.  

Posisi pengelasan di atas kepala dengan elektroda  2,6 mm rata-rata 

kecepatan geser pengelasan untuk penggunaan arus las 75 A sebesar 2,36 mm/det. 

Semakin tinggi arus lasan, maka kecepatan geser pengelasan semakin cepat, begitu 

juga dengan posisi pengelasan di bawah tangan dan mendatar. Hal ini ditunjukkan 

pula pada arus las 135 A dengan rata-rata kecepatan geser sebesar 3,87 mm/det. 

Perbedaan kecepatan geser ini disebabkan oleh arus lasan yang semakin tinggi, 

sehingga akan berpengaruh terhadap penetrasi. Pengelasan yang baik akan terlihat 

pada penembusan terhadap sambungan yang akan dilas, yang merata masuk kedalam 

sambungan (celah). Semakin kecil arus lasan (di bawah 90 A) semakin dangkal 

penembusannya dan kekuatan sambungan tidak baik untuk tebal bahan 5 mm. 

Sedangkan penggunaan arus las di atas 90 A untuk posisi pengelasan di atas kepala 

penembusannya lebih baik dan untuk kekuatan sambungan juga akan semakin baik. 

Posisi pengelasan di atas kepala ini pelumeran bahan kurang merata, sehingga untuk 
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elektroda lebih dahulu melumer dan berjatuhan. Adanya gravitasi bumi kurang 

mendukung penembusan pada posisi ini. Hal ini ditunjukkan dengan cairan lasan 

yang berjatuhan dan percikan elektroda yang meleleh terlebih dahulu sehingga 

menghasilkan sambungan yang kurang sempurna. Namun hal ini dapat diatasi 

dengan saat pengelasan elektroda jaraknya dirapatkan dengan benda yang 

disambung. Kualitas pengelasan di atas kepala yang baik terletak pada penggunaan 

arus las yaitu sebesar 110 A. Semakin besar arus las justru hasil pengelasannya tidak 

bagus, karena pelumerannya terlalu cepat saat pengelasan dan menghasilkan 

penembusan yang tidak baik, hal ini diakibatkan dari kecepatan geser pengelasan 

yang terlalu cepat karena untuk mengimbangi laju pelumeran dari elektroda maupun 

bahan yang dilas.  

 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Untuk kecepatan geser pengelasan terhadap posisi pengelasan, arus lasan, dan 

diameter elektroda yang berbeda menunjukkan bahwa: 

1. Kualitas pengelasan yang baik pada pengelasan dengan posisi di bawah tangan. 

Dilihat dari penetrasi pada penggunaan arus lasan yang berbeda untuk elektroda 

2,6 mm dengan kecepatan geser pengelasan 2,95 mm/det s/d 3,53 mm/det. 

2. Kualitas pengelasan yang baik pada penggunaan arus lasan sebesar 110 A. 

Dilihat dari penetrasi pada penggunaan posisi pengelasan yang berbeda. 

3. Semakin kecil arus lasan (<110 A) dan semakin besar (>110A) proses dan hasil 

pengelasan kurang baik, untuk penggunaan beberapa posisi pengelasan. 

4. Kecepatan geser yang tinggi rata-rata pada pengelasan posisi tegak naik dan di 

atas kepala dengan arus las 110 A s/d 135 A sebesar 3,46 mm/det s/d 3,87 

mm/det 

 

SARAN 

 Dari kesimpulan di atas maka sebaiknya pengelasan dalam bentuk serta 

bahan dan elektroda yang jenisnya berbeda hasil yang baik dilakukan pada posisi di 

bawah tangan karena penetrasi yang dalam serta kualitas penyambungan yang baik. 

Untuk pengelasan dengan las busur listrik AC tebal bahan yang akan dilas 

diusahakan sama atau lebih besar dengan diameter elektrodanya. Pengelasan 

terhadap bahan apapun harus sama dengan elektrodanya dan sebelum pengelasan 

permukaan bahan yang akan dilas diusahakan dibersihkan dahulu agar mudah 

pengikatan antara logam yang dilas dengan elektrodanya, sehingga penyambungan 

menjadi baik. 
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