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BAB I 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

A. Syarat-syarat Keselamatan Kerja 

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3, dengan 

peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk : 

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.   

2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 

3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan 

4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau 

kejadian lain yang berbahaya. 

5. Memberi pertolongan pada kecelakaan 

6. Memberi alat perlindungan diri kepada para pekerja. 

7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, 

debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca sinar atau radiasi, suara 

dan getaran. 

8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun 

phychis, peracunan, infeksi dan penularan. 

9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 

10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. 

11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. 

12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban. 

13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan 

proses kerjanya . 

14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau 

barang. 

15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan 

16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan 

penyimpanan barang. 

17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 

18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya 

kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. 
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B. Praktek- praktek kerja yang aman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Kesehatan 
 
Kesehatan Diri 
Dalam kehidupan pekerjaan 
penting sekali memperhatikan 
kesehatan diri. 
Di bengkel bisa terjadi kecela-
kaan kecil dan besar. Kita ha-
rus berbuat sesuatu untuk 
mencegah kecelakaan atau 
memperkecil resikonya. 

Mencuci tangan dengan 
air 

Menjaga badan dan tangan 
agar tetap bersih merupakan 
pendukung utama untuk 
maksud ini. 

Air bersih untuk mencuci dan 
untuk minum harus tersedia di 
dekat setiap bengkel 

Terdapat banyak jenis keran, 
dari keran air dingin yang 
sederhana sampai keran yang 
dapat mencampur air dingin 
dan panas sampai didapat suhu 
air yang dikehendaki 

Pada halaman ini terdapat be-
berapa contoh perlengkapan 
untuk pengadaan air. 

Dua keran, satu untuk air 
dingin, yang lainnya untuk 
air panas 

Tempat mencuci piring 
dsb 

Sebuah bak untuk air dingin 
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2. Air 
 
Air dipakai untuk berbagai 
maksud : 
Mencuci tangan setelah 
bekerja dan mendeteksi luka 
kecil yang sebenarnya tidak 
parah, dapat menghindarkan 
dari kemungkinan yang lebih 
buruk lagi. 

Mencuci muka untuk men-
cegah agar debu dan par-
tikel kecil tidak lengket di 
sela-sela muka, terutama di 
mata. 

Mencuci rambut untuk men-
cegah agar tidak lengket 
karena debu dan lemak. 

Mencuci tangan  

sebelum makan 

Mencuci rambut 

Mencuci muka 

Mencuci tangan 

Mencuci pakaian agar 
penampilan bersih dan 
tubuh tetap sehat. 

 

 

 

 

 

Senantiasa mencuci tangan 
sebelum makan apa  saja. 



 

RANGKUMAN PENGELASAN SMAW Page 6 

 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Topi 
Kaca mata pe-
ngaman 
Tanpa dasi dan 
syal 
Tangan pendek 
 
 
Tanpa cincin, 
tanpa arloji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topi atau helm 
Kaca mata 
Pelindung te-
linga 
 
 
 
 
 
 
kalung 
gelang 
cincin 
syal 
 dasi 

 

3. Pakaian Kerja 

 
Pekerja pada gambar ini berpa-
kaian benar. 
 
Ia mengenakan : 
 
• Topi (helm) untuk 

melindungi rambut. 
 

• Baju lengan pendek. 
 

• Kaca mata melindungi mata-
nya. 

 
• Tanpa arloji atau cincin. 
 
• Tanpa dasi dan syal 
 

• Sepatu kokoh 
 
 
 
Topi atau helm dan kaca mata 
 
 

MELINDUNGI 

 
 
 
 
 
 
 
Kalung, gelang, arloji dan cincin 
MEMBAHAYAKAN 
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4. Rambut dan Dasi 

 
Pekerja wanita berambut 
lebih panjang dari pada pria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mereka dapat menutup ram-
but dengan mengenakan kain 
tudung kepala tradisional, 
tanpa mengurangi daya tarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengenakan dasi di bengkel 
jelas tidak pada tempatnya 
sebab terlalu berbahaya. 
 
 
 
 
 
Bahaya terutama timbul dari 
gerak – berputar bagian 
mesin 

 
 
 
 
Rambut panjang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perlindungan 
tudung kepala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dasi 
 
 
 
 
 
 
 
Bahaya 
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ATRIBUT 
 
Sarung tangan 

 
 
 
Pelindung teli-
nga 

 

 

 

 

Kaca mata pe-
ngaman 

 

Kedok perna-
pasan 

 

 

 

Kedok/topeng 

 

 

Helm 

 

 

 

Sepatu lars 

5. Atribut Lain 

 
Sebagai pelengkap pakaian 
kerja diperlukan atribut lain 
untuk mendukung 
keselamat-an kerja. 
 
Pada halaman ini disajikan 
beberapa contoh : 
 

• Dalam pekerjaan yang 
me-nimbulkan bunyi 
bising, mutlak diperlukan 
alat pe-lindung telinga. 

 
   CATATAN : Kebisingan 

dapat membuat orang 

menjadi agresif dan yang 

lebih parah menjadi tuli. 

 

• Sarung tangan untuk me-
lindungi tangan dalam 
ba-nyak pekerjaan. 

 
• Kaca mata pengaman un-

tuk melindungi mata. 
 

• Kedok/topeng pelindung 
untuk melindungi wajah. 

 

• Kedok pernapasan untuk 
melindungi organ dalam 
seperti paru-paru. 

 

• Helm untuk melindungi 
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.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Pelihara keber-
sihan lantai kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapu dan sikat 

 

 

 

 

 

 

Sikat baja 

6.  Penempatan dan pem-
buangan 

 
Menyapu 
 
Dalam upaya meningkatkan 
keselamatan di lantai bengkel, 
kebersihannya harus dijaga. 
Bahkan benda kecil sekalipun 
bisa mengakibatkan luka di 
kaki atau menyebabkan terpe-
leset. 
 
 
Sapu harus selalu tersedia 
untuk membersihkan lantai 
secara teratur. 
 
 
 
Untuk membersihkan bangku 
kerja atau dudukan mesin, se-
baiknya dipakai sapu gagang 
pendek, sikat dan pengki. 
 
 
 
Untuk membersihkan bagian 
dalam celah-celah, diperlukan 
sikat baja. 
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7. Gambar Simbol Keselamatan Kerja 

 

                    
 

Gambar simbol keselamatan adalah tanda yang ditampilkan pada tempat kerja untuk  

• Tanda Larangan / Pencegahan kecelakaan ; Gambar lingkaran dengan diagonal 

merah diatas warna dasar putih. Contoh; dilarang merokok.   

• Tanda Peringatan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja; Berbentuk segi tiga 

dengan warna hitam diatas warna dasar putih. Contoh; mudah terbakar  atau  

awas api   

• Tanda Pemberitahuan /Tempat  perlengkapan keadaan darurat tersimpan; 

Berbentuk segi empat , Contoh; tempat PPPK  

• Tanda Perintah/Pemberitahuan kepada pekerja dimana perlengkapan 

keselamatan khusus harus dipakai; Gambar putih diatas warna dasar biru. Contoh; 

gunakan kaca mata 

 

Tanda-tanda ini mempunyai gambar diatasnya sehingga dapat diketahui apa 

maksudnya walaupun pekerja tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. Ini penting 

bahwa setiap pekerja mengetahui tanda keselamatan tanpa ragu-ragu. 

Manfaatkan gambar simbol keselamatan  untuk tempat kerja dari Departemen 

Tenaga Kerja untuk mempelajari semua standar tanda keselamatan yang 

dpergunakan ditempat kerja, seperti berikut ini : 
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C. Keselamatan Kerja Las Busur Manual 
Pekerjaan las busur manual adalah salah satu jenis pekerjaan yang cukup berpotensi 
menyebabkan gangguan terhadap kesehatan atau malah dapat menyebabkan 
kecelakaan kerja. 
Gangguan kesehatan atau kecelakaan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni 
operator atau teknisi las itu sendiri, mesin dan alat-alat las, atau lingkungan kerja, 
namun secara umum ada beberapa resiko kalau bekerja dengan proses las busur 
manual, yaitu : 

� Kejutan listrik ( electric shock ) 

� Sinar las 

� Debu dan asap las 

� Luka bakar dan kebakaran 

 

1. Kejutan Listrik 
Kecelakaan akibat kejutan listrik dapat terjadi setiap saat, baik itu pada saat 
pemasangan peralatan, penyetelan atau pada saat pengelasan. Resiko yang akan 
terjadi dapat berupa luka bakar, terjatuh, pingsan serta dapat meninggal dunia 

Oleh sebab itu perlu hati-hati waktu menghubungkan setiap alat yang dialiri listrik, 
umpamanya meja las, tang elektroda, elektroda dan lain-lain. Hal ini dapat 
menyebabkan kejutan listrik, terutama bila yang bersangkutan tidak menggunakan 
sarung tangan. 

Untuk mempermudah pertolongan kepada 
penderita, penolong harus dapat membedakan 
kecelakaan ini satu sama lain. Bagaimanapun 
keterlambatan pertolongan akan dapat 
mengakibatkan fatal kepada penderita. Cara-cara 
untuk menolong bahaya akibat kecelakaan listrik 
yaitu : 

• Matikan stop kontak (switch off) dengan 
segera 

• Berikan pertolongan pertama sesuai dengan 
kecelakaan yang dialami oleh penderira. 

 
 

Apabila tidak sempat mematikan stop kontak 
dengan segera, maka hindarkanlah penderita dari 
aliran listrik dengan memakai alat-alat kering yang 
tidak bersifat konduktor (jangan gunakan bahan 
logam. 
 
 
 
 

Gambar 1 : Pertolongan pada Kecelakaan Akibat Listrik 
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Cara-caranya adalah sebagai berikut : 

• Tarik penderita dengan benda kering (karet, plastik, kayu, dan sejenisnya) 
pada bagian-bagian pakaian yang kering. 

• Penolong berdiri pada bahan yang tidak bersifat konduktor ( papan, sepatu 
karet) 

• Doronglah penderita dengan alat yang sudah disediakan. 

• Bawalah kerumah sakit dengan segera. 

 
PERHATIAN  ! 
Luka-luka akan menjadi lebih parah dengan 
pemindahan ( pertolongan ) yang terburu-
buru. 

 
 
Upaya mencegah kecelakaan pada mesin las busur manual  : 

• Kabel primer harus terjamin dengan baik, mempunyai isolasi yang baik. 

• Kabel primer usahakan sependek mungkin 

• Hindarkan kabel elektroda dan kabel masa dari goresan, loncatan bunga api 
dan kejatuhan benda panas 

• Periksalah sambungan-sambungan kabel, apakah sudah ketat, sebab 
persambungan yang longgar  dapat menimbulkan panas yang tinggi. 

• Jangan meletakkan tang elektroda pada meja las atau pada benda kerja 

• Perbaikilah segera kabel-kabel yang rusak 

• Pemeliharaan dan perbaikan mesin las sebaiknya ditangani oleh orang yang 
telah ahli dalam teknik listrik 

• Jangan mengganggu komponen-komponen dari mesin las. 

 
 

2. Sinar las 
Dalam proses pengelasan timbul sinar yang membahayakan operator las dan pekerja 
lain didaerah pengelasan. 
Sinar yang membahayakan tersebut adalah : 
a. Cahaya Tampak 

Benda kerja dan bahan tambah yang mencair pada las busur manual 
mengeluarkan cahaya tampak Semua cahaya tampak yang masuk ke mata akan 
diterusksn oleh lensa dan kornea mata ke retina mata. Bila cahaya ini terlalu kuat 
maka mata akan segera menjadi lelah dan kalau terlalu lama mungkin menjadi 
sakit. Rasa lelah dan sakit pada mata sifatnya hanya sementara. 

b. Sinar Infra Merah 
Sinar infra merah berasal dari busur listrik. Adanya sinar infra merah tidak segera 
terasa oleh mata, karena itu sinar ini lebih berbahaya, sebab tidak diketahui, tidak 
terlihat.  
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Akibat dari sinar infra merah terhadap mata sama dengan pengaruh panas, yaitu 
akan terjadi pembengkakan pada kelopak mata, terjadinya penyakit kornea dan 
kerabunan. 
Jadi jelas akibat sinar infra merah jauh lebih berbahaya dari pada cahaya tampak. 
Sinar infra merah selain berbahaya pada mata juga dapat menyebabkan terbakar 
pada kulit berulang-ulang (mula-mula merah kemudian memar dan selanjutnya 
terkelupas yang sangat ringan). 

c. Sinar Ultra Violet 
Sinar ultra violet sebenarnya adalah pancaran yang mudah terserap, tetapi sinar 
ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap reaksi kimia yang terjadi didalam 
tubuh. Bila sinar ultra violet yang terserap oleh lensa melebihi jumlah tertentu , 
maka pada mata terasa seakan-akan ada benda asing didalamnya dalam waktu 
antara 6 sampai 12 jam, kemudian mata akan menjadi sakit selama 6 sampai 24 
jam. Pada umumnya rasa sakit ini akan hilang setelah 48 jam. 

 
Pencegahan Kecelakaan karena Sinar Las  : 

• Memakai pelindung mata dan muka ketika mengelas, yaitu kedok atau helm las.  

• Memakai peralatan keselamatan dan kesehatan kerja ( pakaian pelindung ) 
pakaian kerja , apron / jaket las, sarung tangan , sepatu keselamatan kerja ). 

• Buatlah batas atau pelindung daerah pengelasan agar orang lain tidak terganggu  
(menggunakan kamar las yang tertutup, menggunakan tabir penghalang. 

 

Kedok las dan helm las dilengkapi dengan kaca penyaring (filter) untuk 
menghilangkan dan menyaring sinar infra merah dan ultra violet ( Gambar 3 ) . Filter 
dilapisi oleh kaca bening atau kaca plastik yang ditempatkan disebelah luar dan 
dalam, fungsinya untuk melindungi filter dari percikan-percikan las. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 2 : Kedok dan Helm Las    Gambar 3 : Kaca Penyaring 
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Adapun ukuran ( tingkat kegelapan / shade ) kaca penyaring tersebut berbanding 
lurus dengan besarnya amper pengelasan. Berikut ini ketentuan umum perbandingan 
antara ukuran penyaring dan besar amper pengelasan pada proses las busur 
manual: 

 

AMPER UKURAN PENYARING 

Sampai dengan 150 Amper 10 

150 – 250 Amper 11 

250 – 300 Amper 12 

300 – 400 Amper 13 

Lebih dari 400 Amper 14 

 
3. Dubu dan Asap Las 

a. Sifat fisik dan akibat debu dan asap terhadap paru-paru 
Debu dan asap las besarnya berkisar antara 0,2 um sampal dengan 3 um jenis 
debu ialah eternit dan hidrogen rendah. Butir debu atau asap dengan ukuran 0,5 
um dapat terhisap, tetapi sebagian akan tersaring oleh bulu hidung dan bulu pipa 
pernapasan, sedang yang lebih halus akan terbawa ke dalam dan ke luar kembali. 
Debu atau asap yang tertinggal dan melekat pada kantong udara diparu-paru 
akan menimbulkan penyakit, seperti sesak napas dan lain sebagainya. Karena itu 
debu dan asap las perlu dapat perhatian khusus. 

b. Harga bata kandungan debu dan asap las 
Harga bata ( ukuran ) kandungan debu dan asap pada udara tempat pengelasan 
disebut Thaeshol Limited Value ( TLV ) oleh International Institute of Welding 
(IIW) ditentukan besarnya 10 mg/m2 untuk jenis elektroda karbon rendah dan 20 
mg/m2 untuk jenis lain. 

 
Pencegahan kecelakaan karena debu dan asap las  : 

1. Peredaran udara atau ventilasi harus benar-benar diatur dan diupayakan, di 
mana setiap kamar las dilengkapi dengan pipa pengisap debu dan asap yang 
penempatannya jangan melebihi tinggi rata-rata / posisi wajah ( hidung ) 
operator las yang bersangkutan. 

2. Menggunakan kedok/ helm las secara benar, yakni pada saat pengelasan 
berlangsung harus menutupi sampai di bawah wajah ( dagu ), sehingga 
mengurangi asap/ debu ringan melewati wajah. 

3. Menggunakan baju las (Apron) terbuat dart kulit atau asbes. 

4. Menggunakan alat pernafasan pelindung debu, jika ruangannya tidak ada 
sirkulasi udara yang memadai ( sama sekali tidak ada ). 
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Gambar 4 : Penempatan Alat Pengisap Asap Las/ Debu 
 

4. Luka Bakar 
Luka bakar dapat terjadi karena  : 

� Logam panas 

� Busur cahaya 

� Loncatan bunga api 
Luka bakar dapat diakibatkan oleh logam panas karena adanya pencairan benda 
kerja antara 12000C –15000C , sinar ultra violet dan infra merah, hal ini dapat 
mengakibatkan luka bakar pada kulit. Luka bakar pada kulit dapat menyebabkan 
kulit melepuh / terkelupas, dan yang sangat fatal dapat menyebabkan kanker kulit. 
Luka bakar pada mata mengakibatkan iritasi ( kepedihan, silau ) yang sangat fatal  
menyebabkan katarak pada mata. Luka bakar yang diakibatkan oleh loncatan bunga 
api adalah loncatan butiran logam cair yang ditimbulkan oleh cairan logam. Biarpun 
bunga api itu kecil, tapi dapat melubangi kulit melalui pakaian kerja, lobang kancing 
yang lepas atau pakaian kerja yang longgar. 
Pencegahan  Luka Bakar  : 
Untuk mencegah luka bakar, operator las harus memakai baju kerja yang lengkap 
yang meliputi : 

• Baju kerja (overall) dari bahan katun 

• Apron / jaket kulit 

• Sarung tangan kulit 

• Topi kulit ( terutama untuk pengelasan posisi di atas kepala ) 

• Sepatu kerja  

• Helm / kedok las 

• Kaca mata bening, terutama pada saat membuang terak. 
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BAB II 

PERLENGKAPAN PENGELASAN BUSUR LISTRIK 

Alat-alat las SMAW dibedakan menjadi 3 kelompok, 

1. alat utama 
2. alat bantu dan 
3. alat keselamatan kerja 

Alat utama las SMAW yaitu : 

• Kabel tenaga 
• Trafo las (generator) 
• Kabel massa 
• Kabel elektroda 
• Pemegang elektroda 
• Penjepit massa 

Alat batu las SMAW antara lain : 

• Meja las 
• Palu terak 
• Palu konde 
• Gerinda tangan 
• Mistar baja 
• Sikat baja 
• Ragum 
• Kikir 
• Penjepit benda kerja 

alat keselamatan kerja las antara lain : 

• Helm las (topeng las) 
• Kaca las hitam 
• Kaca las putih 
• Apron (pelindung dada) 
• Baju kerja 
• Sarung tangan 
• Sepatu kulit kapasitas 2ton 
• Masker 
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A. Alat utama las busur manual  

1. Kabel tenaga 

Pemilihan kabel tenaga yang digunakan untuk menginstal disesuaikan dengan  
bebannya (trafo las nya) berupa ampere dan tegangan input trafo las. Hal ini 
menyangkut ukuran kawat, panjang kabel, dan jenis kawatnya (serabut/tidak). 
Selanjutnya dalam menginstall harus kuat dan tidak mudah lepas, sehingga aliran listrik 
dapat mengalir maksimal dan tidak panas. 

2. Trafo las 

Pemilihan trafo las pada saat akan membeli, harus dipertimbangkan tentang kebutuhan 
maksimal (beban pekerjaan yang akan dikenakan kepada trafo las tersebut. Apabila 
beban pekerjaannya besar maka langkah pemilihannya adalah dapat dipertimbangkan 
tentang tegangan input: 3PH, 2PH atau 1PH; Ampere output, dipertimbangkan dari 
diameter elektroda yang akan digunakan. dan yang paling penting adalah duty cycle 
dari trafo tersebut. dalam hal ini pilihlah trafo las yang memiliki duty cycle yang tinggi 
untuk ampere yang tinggi, misal duty cycle 100% untuk arus sampai dengan 200 A. 
langkah berikutnya gunakan tang ampere untuk mengecek kesesuaian out put arus 
pengelasan pada indikator dengan kenyataannya yang terlihat pada tang ampere. Jenis 
trafo las juga perlu dipertimbangkan apakah trafi AC atau DC. hal ini terkait dengan 
jenis elektroda yang akan digunakan. jika menggunakan multi electrode, pilihlah trafo 
DC. Cara mengoperasikan trafo las terlebih dahulu harus dilihat instalasinya. kabel 
tenaga ke trafo las, kabel massa, kabel elektroda dan kondisi trafo sendiri, apakah pada 
tempat yang kering atau basah.  setelah diketahui instalasinya baik, maka saklar utama 
pada kabel tenaga di on kan, selanjutnya saklar pada trafo las di on kan. pastikan kabel 
massa dan kabel elektroda tidak dalam kondisi saling berhubungan. atur arus 
pengelasan yang dibutuhkan dan selanjutnya gunakan untuk mengelas. Apabila proses 
pengelasan telah selesai, trafo las dimatikan kembali. 
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3. Kabel elektroda dan kabel massa 

Kabel elektroda dan kabel massa harus menggunakan kabel serabut sehingga lentur 
dengan ukuran disesuaikan dengan ampere maksimum trafo las (lihat ketentuan pada 
tabel) kabel las. Kabel elektroda dan kabel massa harus terkoneksi )terinstall dengan 
kuat dengan trafo las agar aliran arus pengelasan sesuai dengan ketentuan yang 
tertera dalam indikator ampere pada trafo las. Penggunaan kabel elektroda dan kabel 
massa pada saat pengelasan harus disiapkan dengan benar, yaitu dalam kondisi 
terurai, tidak tertekuk dan saling berlilitan. Dengan kondisi semacam ini maka aliran 
arus pengelasan akan maksimal. Jika sudah tidak dipakai, trafo las dimatikan dan kabel 
las digulung dan diletakkan dengan benar tidak saling berbelit agar mudah dalam 
penggunaan di waktu yang lain. 

4. Pemegang elektroda dan penjepit massa 

Penjepit elektroda dan penjepit massa dibuat dari bahan yang mudah menghantarkan 
arus listrik. bahan yang biasa digunakan adalah tembaha. Pada pemegang elektroda 
pada mulutnya sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan tukang las 
memasang/menjepit pada pemegang elektroda. Dalam penggunaannya elektroda harus 
ditempat pada sela-sela yang ada, dapat diposisikan dengan sudut 180 derajat, 90 
derajat atau 45 derajat terhadap pemegang elektroda. Sedang pada penjepit massa 
dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mencengkeram dengan kuat pada benda kerja. 
Penjepit elektroda maupun penjepit massa tidak diperkenankan terkena busur las. Pada 
penjepit elektroda, penggunaan elektroda disisakan 1 inch sehingga tidak sampai habis 
menyentuh pemegang elektroda. Sedangkan pemegang massa tidak diperkenankan 
untuk menjadi tempat mencopa elektroda/menyalaka elektroda agar tidak rusak. 
Penjepit benda kerja ditempatkan pada dekat benda kerja atau meja las dengan kuat 
agar aliran listrik dapat maksimal/tidak banyak arus yang terbuang. 
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B. Alat-alat bantu las 

Alat-alat bantu las harus digunakan dengan benar sesuai fungsinya dan dengan teknik 
yang benar pula. Di samping itu cara penyimpanannya harulah ditempatkan sedemikian 
rupa sehingga tidak saling bertumpukan dan saling bergesekan satu sama lain. 

1. Meja las 

Meja las adalah tempat untuk menempatkan benda kerja pada posisi yang 
dipersyaratkan. Meja las harus diletakkan sedemikian rupa dan tidak mudah bergerak 
saat tersenggol atau saat welder melakukan pengelasan. Gunakan benda kerja lain saat 
mencoba penyalaan elektroda dan jangan dilakukan di meja las. 

 

2. Palu terak 

Palu terak adalah alat untuk membersihkan terak dari hasil pengelasan. Dalam 
menggunakan palu terak ini jangan sampai membuat luka pada hasil pengelasan 
maupun pada base metalnya. karena luka bekas pukulan adalah merupakan cacat 
pengelasan. Palu terak sebelum digunakan dicek ketajamannya dan kondisinya. apabila 
sudah tumpul, maka harus ditajamkan dengan menggerindanya. Setelah selesai 
menggunakannya, tempatkan palu terak pada tempatnya secara rapi. 

 

3. Palu konde 

Palu konde secara standar yang digunakan adalah berkapasitas 2 kg. penggunaan palu 
konde adalah untuk membantu meluruskan, meratakan permukaan benda kerja yang 
berkelok atau melengkung, untuk membentuk sudut pada benda kerja dengan tujuan 
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mengurangi atau meniadakan distorsi. atau ditunakan untuk tujuan membantu 
persiapan pengelasan. Palu konde juga harus dikontrol kondisinya agar tidak kocak 
serta dalam penyimpananya harus tertata rapi dan tidak saling bertumpukan atau 
bergesekan dengan alat lainnya. 

 

4. Gerinda tangan 

Gerinda tangan ini berfungsi untuk menyiapkan material yang akan di las berupa 
penyiapan kampuh las. Gerinda ini juga digunakan untuk membantu dalam proses 
pengelasan khususnya dalam pembersihan lasan sebelum di sambung atau sebelum 
ditumpuki dengan lasan lapis berikutnya. gerinda tangan ini juga digunakan untuk 
membantu dalam memperbaiki cacat las yang memerlukan penggerindaan dalam 
persiapannya sebelum diperbaiki cacat pengelasan tadi. 

 

 

Dalam penggunaannya : 

Periksa kabel gerinda apakah ada yang terkelupas atau tidak, jika ada segera diisolasi 
agar operator tidak tersengat listrik. Pastikan saklar dalam kondisi OFF sebelum kabel 
dihubungkan pada sumber listrik. Pastikan batu gerinda terpasang dengan kuat dan 
tepat dan kemudian peganglah geridan pada tangkai gerinda dengan kuat. Hubungkan 
kabel gerinda pada listrik dan kemudian hidupkan dengan menekan tombol ON. 
Gunakan kaca mata putih saat menggerinda. Setelah selesai saklar OFF dan lepas 
kembali kabel dari sumber arus. Gulung kabel sedemikian rupa dan simpanlah pada 
tempatnya dengan aman dan tidak saling bertindih dengan alat lain. 
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C. Alat keselamatan kerja las 

Alat keselamatan kerja las adalah sangat fital untuk digunakan. Penggunaan alat 
keselamatan kerja las ini akan memberikan jamiman keselamatan kepada juru las 
maupun lingkungan. Pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kwalitas 
hasil lasan. 

macam-macam alat keselamatan kerja las antara lain: 

1. Pakaian kerja 

Dengan menggunakan pakaian kerja, juru las akan merasa nyaman dalam bekerja 
karena tidak berfikir tentang lingkungan yang dapat mengotori pakaiannya. di samping 
itu pula dengan menggunakan pakaian kerja juru las memiliki keleluasaan untuk 
bergerak mengahadapi pekerjaannya. pakaian kerja dapat terbuat dari bahan katoon, 
kulit atau levis. pakaian kerja jurulas dibuat lengan panjang dan bercelana panjang. 

 

2. Helm las/topeng las 

Helm las/topeng las digunakan untuk melindungi muka dari sinar las (sinar ultraviolet, 
infra red), radiasi panas las serta percikan bunga api las. apabila muka juru las tidak 
dilindungi maka kulit muka akan terbakar dan sel-sel kulit maupun daging akan rusak. 
Pada helm las tertentu didesain dilengkapi dengan masker hidung, yang fungsinya 
adalah melindungi diri dari asap las dan debu pengelasan. asap las dan debu ini akan 
mengganggu pernapasan dan dapat mengakipatkan penyakit paru-paru (pernapasan) 
serta ginjal. 
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3. Kaca las 

Kaca las akan melindungi mata dari sinar las yang menyilaukan, sinar ultra violet, dan 
infra red. nyala-nyala ini akan mampu merusak penglihatan mata juru las, bahkan 
dapat mengakibatkan kebutaan. pemilihan kaca las disesuaikan dengan besar kecilnya 
arus pengelasan yang digunakan juru las (lihat tabel) pada buku-buku referensi 
pengelasan. contohnya adalah untuk pengelasan sampai 150 ampere menggunakan 
kaca las NO 10. 

 

 

4.Apron (pelindung dada) 

Apron berfungsi untuk melindungi dada dari sinar ultra violet, infra red, percikan bunga 
api las dan panas pengelasan. pelindung dada ini terbuat dari kulit yang lentur. 
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5. Sarung tangan 

Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari sengatan listrik, panas lasan, 
dan bend-benda yang tajam. 

 

6. Sepatu kulit kapasitas 2 ton 

sepatu ini terbuat dari kulit yang pada ujungnya terjadap logam pelindung dengan 
kapasitas 2ton. sepatu ini akan melindungi juru las dari sengatan listrik, kejatuhan 
benda, benda-benda yang panas dan benda-benda yang tajam. 
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BAB III 

ELEKTRODA 

 

 Desain yang tepat, material yang baik dan teknik yang baik adalah tiga faktor 
untuk menjamin pengelasan yang bagus. Bila salah satu dari faktor ini tidak ada, hasil 
yang memuaskan tidak dapat dicapai. Untuk melaksanakan pengelasan dengan kualitas 
yang dipersyaratkan adalah penting untuk dimengerti sifat-sifat dari tiap-tiap material 

las (elektrode las, kawat, fluks). 

Pemilihan logam pengisi las berupa elektroda las / filler metal electrode sebagai logam 
pengisi dalam proses pengelasan sangat berpengaruh dalam menentukan mutu hasil 
pengelasan, begitu juga fluks dan gas sebagai pelindung (shielding). Berkaitan dengan 
sifat mekanis logam las yang dikehendaki maka apabila salah dalam pemilihan akan 
menyebabkan kegagalan pengelasan. 

Pemilihan logam pengisi banyak ditentukan oleh keterkaitannya  dengan: 

• Jenis proses las yang akan digunakan. 
• Jenis material yang akan di las.  
• Desain sambungan las. 
• Perlakuan panas (preheat, post heat) 
 
Agar dapat memilih elektroda / filler metal yang tepat sesuai dengan standar / code, 
dan dapat menghasilkan sambungan las yang dapat diterima sesuai dengan 
persyaratan standar / code maka logam pengisi yang dipilih sesuai dengan sifat 
logam induknya. Fungsi, jenis, klasifikasi, karakteristik dan pengujian dari elektroda / 
filler metal pada proses pengelasan SMAW, GMAW, FCAW, GTAW dan SAW harus 
mendapatkan jaminan dari perusahaan pembuat logam pengisi tersebut dalam bentuk 
sertifikat atau data spesifikasi teknik 
 

A. Elektrode Bersalut 

 Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1, logam pengisi las berupa elektroda 
terbungkus fluk untuk proses las  SMAW  terdiri dari bagian : 

• Kawat inti (core wire rod) yang berfungsi sebagai logam pengisi 

• Coating (pembungkus) berupa fluk  berfungsi sebagai pelindung pada proses 
pengelasan dan pada saat penyimpanan. 

Diameter fluks

Diameter inti

Kawat Inti 

Inti terbuka
Panjang 
elektrode

Fluks pelapis
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Gambar 3.1  Konstruksi dari elektrode bersalut 
Material kawat inti bervariasi dengan tipe dari salutan elektrodenya, seperti yang 
terpampang pada tabel yang terlihat pada Tabel 3.1.  

 

1. Kawat Inti 
 Kawat inti yang berfungsi sebagai logam pengisi ini terbuat dari bahan logam yang 

disesuaikan dengan logam induk yang akan di las, bisa mild steel, low carbon steel, 

alloy steel dll. Yang mempunyai ukuran diameter antara  1,2 ÷ 6 mm dengan 

panjang antara  250 ÷ 450 mm. Komposisi kimia dari kawat inti ini cukup 

berpengaruh terhadap sifat mekanis dari logam las yang terbentuk, dan yang 
paling berpengaruh terhadap sifat mekanik logam las ini adalah material dari 
coating (pembungkus) yaitu fluksnya. 

 
2. Coating (Pembungkus) 

 Dalam proses pengelasan, pembungkus elektroda ini akan terbakar dan 
membentuk terak (slag) cair yang kemudian membeku sehingga melindungi logam 
las dari pengaruh atmosfir atau mencegah terhadap kontaminasi dari udara 
sekitarnya. 

 Jika pengelasan busur dilakukan dengan elektrode telanjang, elektrode akan 
menempel pada logam induk, menghalangi penyalaan busur atau menyebabkan 
busur mati. Hal ini menghasilkan rigi yang tidak teratur dan lubang-lubang cacing 

Tipe elektroda bersalut Material kawat inti Keterangan 

Elektroda untuk baja lunak Baja lunak 
Campuran ditambahkan 

dari fluks 

Elektroda untuk baja kuat tarik 
tinggi 

Baja lunak Sama dengan diatas 

Elektrode untuk baja  
temperatur rendah dan 
baja campuran rendah 

Baja lunak atau baja 
campuran rendah 

Untuk kawat inti baja 
lunak campuran 
ditambahkan dari 

fluks 

Elektrode untuk baja tahan 
karat 

Baja tahan karat  

Elektrode untuk nikel dan Baja 
campuran Ni 

Ni atau campuran Ni  

Elektrode untuk tembaga dan 
campuran tembaga 

Cu atau campuran Cu  

Elektrode las pengerasan 
permukaan 

Baja lunak atau baja 
campuran 

Untuk kawat inti baja 
lunak campuran 

ditambahkan dari 

fluks 
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3. Fungsi utama dari salutan fluks adalah sebagai berikut : 
 

a. Fluks memfasilitasi penyalaan busur dan meningkatkan intensitas dan stabilitas 

busur 

b. Fluks menimbulkan gas untuk melindungi busur, fluks akan terurai dan 
menimbulkan gas (CO2, CO, H, dan sebagainya) yang mengelilingi busur. Hal 
ini menjaga bentuk butiran logam dan cairan teroksidasi atau nitrasi yang 

disebabkan oleh kontak dengan atmosfer. 

c. Slag / terak melindungi logam las dan membantu pembentukan rigi, selama 
pengelasan, fluks mencair menjadi terak yang melindungi cairan dan rigi las 
dengan cara menutupinya. Dengan berbagai kekentalan (viskositas) dari terak, 
memungkinkan untuk melaksanakan pengelasan dalam berbagai posisi dan 

memperbaiki bentuk dari rigi las. 

d. Fluks menghaluskan kembali logam las dengan deoksidasi, bila pengelasan 
dilaksanakan pada udara terbuka, logam las tidak bisa terhindar dari oksidasi 
walau penimbul gas dan pembentuk terak digunakan. Elemen deoksidasi 
seperti Mn dan Si telah ditambahkan pada fluks, melindungi pembentukan 
lubang cacing dan meningkatkan kekuatan dan ketangguhan dari logam las. 

e. Fluks perlu ditambahi elemen campuran ke logam deposit, elemen campuran 
yang tepat yang ditambahkan dari fluks untuk endapan logam akan 

meningkatkan ketahanan terhadap korosi, panas dan abrasi. 

f. Serbuk besi dalam fluks meningkatkan laju pengendapan dan efisiensi 
pengoperasian, laju pengendapan dapat ditingkatkan dengan arus las yang 
tinggi atau diameter elektrode las yang besar. Metode yang lain adalah 
menambahkan serbuk besi ke salutan fluks pada elektrode las. Contoh 

khususnya adalah elektroda oksida serbuk besi. 

g. Fungsi isolasi, fluks memberikan isolasi listrik yang baik. Dalam hal elektrode 
las dengan kurang hati-hati disentuhkan ke permukaan las selama pengelasan, 
fluks mencegah geretan busur yang tidak terduga, dengan demikian mencegah 
kerusakan las dan juga kecelakaan terhadap manusia. 

 

Fluks terdiri dari biji alam, serbuk dan oksida perekat, karbonat, silikat, zat 
organik dan berbagai zat bubuk lainnya kecuali untuk logam, dicampurkan 
pada perbandingan yang spesifik. Campuran ini ditempelkan / disalutkan ke 
kawat inti dengan menggunakan air kaca sebagai perekat dan dikeringkan.  
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Tabel 3.2  Komponen utama dari fluks dan fungsinya 

 

Keterangan : 

�  = Fungsi utama 

�  = Fungsi kedua 

 

Elektrode bersalut diklasifikasikan secara garis besar dengan komponen 
utama dari fluks. Kecuali untuk elektrode hidrogen rendah, seluruh elektrode 
bersalut diberi nama sesudah komponen utama dari fluks. Tabel 3.3 memberikan 
perbandingan campuran khusus dari fluks pada beberapa elektrode bersalut khusus 
untuk baja lunak. Oleh karena komposisi fluks mempengaruhi sifat mekanis dari 
logam las, mampu operasi las, mampu las dan lain-lain, adalah perlu untuk 
menggunakan perbandingan campuran yang tepat, membawa ke nilai kekuatan las 

yang disyaratkan.  

 

Fungsi 
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Selulosa   �  �  �  

Tanah liat  �       

Talek  �       

Titanium 
oksida 

� �       

Ilmenite � �       

Oksida besi � �  �     

Kalsium 
Karbonat 

� �  � �    

Ferro 
Mangan 

 � �   �   

Ferro Silikon  � �   �   

Mangan 
Dioksida 

 �  �     

Pasir Kuarsa  �       

Potasium 
Silikat 

� �      � 

Sodium 
Silikat 

� � 
     

� 
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Tabel 3.3 Contoh perbandingan komposisi campuran fluks dari elektrode bersalut 

untuk baja lunak 

D4301 

(Elektroda 

Ilmenite) 

Ilmenite 

35 

Karbon

at 

6 

Karbon Ferro 

Mangan 
Medium 

15 

Mangan 

Dioksida 

5 

Pasir Kuarsa

10 

Potasium 

Feldspar 

16 

Kanji 

5 

Talek 

8 

D4303 

(Elektroda 

Lime 

Titania) 

Rutile 

34 

Dolomi

t 

32 

Pasir Kuarsa 

10 

Feldspar 

10 

Mika 

6 

Ferro Mangan

10 

Kanji 

4 
 

D4311 

(Elektroda 

Selulosa 

Tinggi) 

Selulosa 

21 

Oksida 
Titaniu

m 

11 

Asbestos 

11 

Karbon 
Ferro 

Mangan 
Medium 

8 

Talek 

10 
   

D4311 

(Elektroda 

Selulosa 

Tinggi) 

Rutile 

45 

Karbon 
Ferro 

Manga

n 
Mediu

m 

13 

Kanji 

2 

Talek 

12 

Selulosa 

5 

Feldspar 

20 

Karbonat 

4 
 

D4316 

(Elektroda 

Hidrogen 
Rendah) 

Karbonat 

50 

Fluorit

e 

20 

Ferro  

Silikon 

10 

Karbon 

Ferro 

Mangan 
Medium 

2 

Serbuk Besi 

10 

Mika 

7 
  

D4327 

(Elektroda 

Oksida 
Serbuk Besi) 

Selulosa 

3 

Talek 

10 

Karbon Ferro 
Mangan 

Medium 

16 

Potasium 

Feldspar 

10 

Pasir 

Kuarsa 

20 

Biji Besi 

30 

Serbuk 

Besi 

50 

 

 

Karakteristik pembungkus (coating) : 
• Menambah konduktivitas (conductivity) pada panjang busur 

• Menghasilkan gas ( H2, O2, H2O, CO, CO2, N2 ), asap metalik, asap organik 
• Menyebabkan slag sebagai proteksi, isolasi melawan panas, reaksi metalurgi 

penghasil komposisi yang pasti, berpengaruh pada kristalisasi 
 
Persyaratan Electrode Coating 

a. Persyaratan teknologi pengelasan : 

• Karakteristik striking dan restriking baik 
• Kemampuan menutup jarak baik 
• Posisi mampu las 
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• Stabilitas busur 
• Elastisitas Coating, resistansi 
• Kemungkinan menimbulkan pembakaran kecil 

b. Ekonomi : 
• Tingkatan endapan tinggi 
• Daya pembentukan kembali tinggi 

• Percikan yang terbentuk rendah 
• Penghilangan terak/slag mudah 
• Kapasitas melebihi batas 
• Kecepatan pengelasan tinggi 
• Panjang endapan rigi las besar 

• Kemampuan untuk upset baik 
• Permukaan rigi las baik 

 
c. Metalurgi : 

• Sifat-sifat mekanik sangat baik 

• Tidak menimbulkan keropos ketika mengelas 
• Tidak sensitif terhadap debu, kotoran, minyak pada permukaan logam induk 
• Insensitive to segregation 
• Daya tahan terhadap retak panas dan retak dingin 
• Coating tidak sensitif terhadap kelembaban 

 

B. Klasifikasi dan kodifikasi elektroda 

 
Menurut Klasifikasi sistem Amerika ( A W S ) 

 
 Misal : 
   A W S  A 5.1 , ASTM 233  untuk Mild Steel 
   A W S  A 5.5 , ASTM 316  untuk Low Alloy Steel 

 

Tabel 3.4 Arti simbol yang digunakan dalam standar 

 
          ________Elektroda_ 
 
                 _____Kuat tarik minimal dalam 1000 psi_ 
                   
  E  XX  X  X                     Jenis coating, arus, polaritas 
 
 
                      _____Posisi pengelasan_ 
 
 

E 60 XX : Kuat tarik logam las 60.000 psi 
E 70 XX : Kuat tarik logam las 70.000 psi 
E XX 10 : Semua posisi, DC EP, Selulosa, penetrasi dalam 

E XX 11 : Semua posisi, AC, DC EP, Selulosa 
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E XX 12 : Semua posisi, AC, DC EN, Rutile 

E XX 13 : Semua posisi, AC, DC, Rutile 

E XX 14 : Semua posisi, AC, DC, Iron Powder Rutile 

E XX 15 : Semua posisi, DC EP, Basic Hydrogen Rendah 

E XX 16 : Semua posisi, AC, DC EP, Basic Hydrogen Rendah +                   
 garam potasium 

E XX 18 :Semua posisi, AC, DC EP, Basic Hidrogen Rendah + 30% Serbuk 
besi 

E XX 20 : Posisi F,H, AC, DC EN, Mineral + oksida besi / Silikat 

E XX 24 : Posisi F,H, AC, DC, Typical Mineral, Rutile, Serbuk besi 

E XX 27 : Posisi F,H, AC, DC EN, Mineral + Serbuk besi 

E XX 28 : Posisi F,H, AC, DC EP, Hydrogen Rendah, Basic + 50% Serbuk 
 besi 

E XX 30 : Posisi F only, Mineral + Serbuk besi / Silikat 

E XX 48 : Khusus Vertikal turun, AC, DC EP, Kalium Hydrogen Rendah, 
 Serbuk besi 

 

C. Pemilihan Elektroda 

Pemilihan elektroda berdasarkan : 

• Material (base metal) composition 
• Posisi pengelasan 
• Bentuk desain sambungan 
• Arus las, AC atau DC polaritas EP / EN 
• Persyaratan penetrasi, Heat Input 

• Biaya operasional, deposition rate 
• Juru las (welder qualification) untuk spesial proses 

 

Pengaruh Kebasahan dan Kandungan H2 

Apabila elektroda mengandung Hydrogen ( H2 ) akan merugikan hasil las, humidity 

lebih besar dari 50% pada temperatur kamar akan mengakibatkan cold cracking 

(retak dingin) hasil las 

D. Penyimpanan Elektroda Las 

Penyimpanan elektroda untuk mendapatkan hasil las yang baik adalah : 

• Disimpan ditempat kering, terutama untuk low hydrogen basic elektrode 
• Pengepakan dari pabrik sebagai proteksi untuk menghindari pengaruh humidity 

harus baik 
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• Elektroda yang mempunyai humidity > 50 % diharuskan disimpan di oven (sesuai 

dengan rekomendasi pabrik) 
• Elektroda hydrogen rendah sangat kritis dan sangat mudah menyerap  kelembaban 
• Jika container / pack dibuka, hanya untuk digunakan periode 8 jam, apabila  masih 

ada sisa harus disimpan di oven dengan temperatur 3000 – 3500 C  selama 2 
jam 

• Jika container dibuka, elektroda basic harus disimpan pada oven dengan 
temperatur 1000 – 1500 C selama minimum 4 jam 

• Ruang penyimpanan elektroda basic harus dikontrol dengan humidity < 50 % 

• Electrode selulosa tidak harus selalu di oven (rebaking), karena mempunyai  level 

kelembaban 3 ÷ 7 %, sehingga tidak mempunyai efek dalam proses las 

 

 

E. Pengeringan elektrode bersalut 

Ketika dalam pembuatan, setiap elektrode bersalut dikeringkan pada temperatur tinggi 
untuk menghilangkan kandungan air dari fluks. Temperatur pengeringan dipilih secara 
hati-hati sehingga unjuk kerja fluks tidak memburuk oleh panas. Walaupun air kaca 
dalam kondisi kering dapat menyerap kandungan air, elektrode bersalut bisa menjadi 
lembab sebelum digunakan, tergantung dengan temperatur penyimpanan, kelembaban 
dan waktu pada kondisi pengepakan. Untuk menjaga terjadinya cacat las, elektrode 
yang lembab harus dibersihkan sebelum dipakai. Temperatur pengeringan ulang 
berbeda untuk masing-masing tipe elektrode. Jika temperatur pengeringan ulang yang 
dispesifikasikan untuk elektrode hidrogen rendah digunakan untuk pengeringan ulang 
elektrode tipe umum lainnya, unjuk kerja fluks akan menurun. Untuk persyaratan 
penanganan spesifik dan temperatur pengeringan merujuk ke "Pelaksanaan 

Pengelasan".  

Prosedur Penyimpanan dan Pengendalian Material Las 

1. Mengetahui jenis kawat las yang digunakan dan perlakuannya 

a. Kawat las bukan tipe “ LOW HYDROGEN 

1) Sebelum digunakan harus dimasukkan pada lemari pemanas (oven) dengan 
suhu 70–150o C selama 1 jam kecuali bila pembungkus elektroda belum rusak 
dapat digunakan langsung untuk mengelas atau sesuai petunjuk pabrik 
elektroda tersebut. 

2) Simpanlah kembali kedalam lemari pemanas (oven) bila kawat las lebih dari 8 
jam di udara terbuka. 

3) Jangan menggunakan kawat las yang rusak atau basah (karena air hujan atau 
sebab lain). 

4) Catat dan periksa suhu pada lemari pemanas (oven) setiap hari sekurang – 
kurangnya 1-2 kali 

 

b.Kawat las tipe “ LOW HYDROGEN” 
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1) Keringkan pada suhu 300–350o C selama kurang lebih 1 jam kedalam lemari 
pemanas sebelum digunakan atau sesuai petunjuk pabrik elektroda yang 
digunakan. 

2) Simpanlah kedalam “Portable Heating “ (termos pemanas kecil yang dapat 
dibawa kemana saja) agar terjaga kekeringannya selama proses pemakaian. 

3) Bila lebih dari 4 jam di udara terbuka, kawat las harus dimasukkan kembali 
kedalam lemari pemanas atau 8 jam bila berada di Portable Heating. 

4) Lemari pemanas maupun Portable Heating harus tersedia di lapangan. 

5) Jangan digunakan lagi kawat las yang rusak atau basah (karena hujan atau 
sebab lain). 

6) Catat dan periksa setiap hari suhu pada lemari pemanas, sekurang – kurangnya 
1-2 kali. 

 

2. Pemakaian flux untuk pengelasan otomatis (SAW) 

a. Keringkan dalam lemari pemanas pada suhu 200–250o C selama 1 jam, sebelum 
digunakan. 

b.Pertahankan kekeringannya dengan memasukkan kedalam lemari pemanas kecil 
atau Portable Heating. 
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Gambar 3.2  Skema aliran pemakaian elektroda 
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BAB IV 

MACAM- MACAM SAMBUNGAN LAS 
 

Sebuah struktur baja harus dapat menunjukan performa yang diharapkan, 
dengan memenuhi kekuatan struktur yang dibutuhkan dan kekakuan. Kinerja struktur 
las sering tergantung pada kualitas las, yang ditentukan oleh desain pengelasan dan 
produksi pengelasan. Dalam desain pengelasan, berbagai macam hal seperti pemilihan 
material, pemilihan proses pengelasan dan kondisi pengelasan, desain struktur las, 
pemilihan tipe sambungan dan desain sambungan harus dipelajari dan instruksi dibuat 
untuk fabrikasi. Bagian ini menjelaskan item-item dasar untuk desain sambungan las 
yang diperlukan untuk membuat pengertian yang baik antara desainer las dan personil 
yang terlibat dalam 
produksi pengelasan.  

Klasifikasi jenis las dan bentuk alur dan bagian sambungan. Lasan 
diklasifikasikan ke dalam alur las sesuai dengan bentuk dari alur ke dalam deposit 
logam yang akan diisi, fillet lasan akan hubungan antara logam las dan bagian logam 
lainnya, selain itu ada beberapa jenis las seperti las plug, las seam dan las permukaan.  
 

A. Klasifikasi jenis las dan bentuk alur dan bagian sambungan 
1. Alur (groove) Las 
Groove weld adalah las yang dilakukan setelah suatu alur yang sesuai disusun di tepi 
dua bagian yang akan dilas. Hal ini diterapkan untuk butt joints (sambungan butt), T-
joints (sambungan T), corner joints (sambungan sudut) dan edge joints (sambungan 
tepi). 

 
 

Gambar 4.1 Jenis-jenis lasan Groove 
 

Gambar di atas menunjukkan jenis las alur (groove) yang digunakan untuk sambungan 
butt. Simbol yang dijelaskan dalam kurung adalah simbol pengelasan yang digunakan 
dalam desain pengelasan untuk menunjukkan bentuk alur.Alur ini tepat dipilih sesuai 
dengan tebal pelat dan metode pengelasan. 
Jenis-jenis alur dapat dicirikan sebagai berikut : 

a. Square groove (alur persegi) 
 Alur persegi dapat dicirikan: persiapan alur mudah, deposit logam dalam jumlah 

sedikit dan distorsi sedikit, tetapi tidak dapat diterapkan pada pelat tebal. Ketebalan 
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maksimum dari pelat dimana penetrasi sambungan lengkap dapat diperoleh dengan 
las MAG adalah sekitar 6mm. 

b. Single V groove (alur v tunggal) 
 Alur V tunggal dapat dicirikan: persiapan alur relatif mudah dan dapat digunakan 

untuk pengelasan pada semua posisi kecuali pengelasan horisontal. Jumlah deposit 
logam besar untuk sebuah pelat tebal. Distorsi sudut dan susut melintang yang 
besar. 

c. Double V groove (alur V ganda) 
 Alur v ganda dapat dicirikan dengan persiapan alur agak sulit, namun dengan 

mengisi sejumlah kecil deposit logam pada alur tsb akan diperoleh distorsi las yang 
kecil. 

d. Single bevel groove (Alur bevel tunggal) 
 Alur bevel tunggal dapat dicirikan dengan persiapan alur relatif mudah. Sangat cocok 

untuk pengelasan horizontal. 
e. Double U groove (alur U ganda) 
 Alur U ganda dapat dicirikan dengan persiapan alur agak sulit dan menggunakan alat 

permesinan. Jumlah deposit logam lebih kecil untuk pelat yang sangat tebal. alur U 
ganda membuat distorsi las lebih kecil dari pada alur V ganda. 

 
Flare groove weld (las alur Flare) ditunjukkan pada Gambar 4.2 adalah pengelasan 
yang dilakukan disisi luar yang terbentuk antara dua pelat bengkok atau antara pelat 
dan baja bulat. Gambar 4.3 menunjukkan nama bagian-bagian dari sebuah single J 
groove (alur J tunggal) dengan backing. Bentuk alur ditunjukkan oleh sudut bevel 
(dalam hal ini, setara dengan alur sudut), kedalaman bevel, radius bevel, root opening, 
root face, dll. 

 
       Gambar 4.2                  Gambar 4.3 
 
Gambar. 4.2 alur las Flare Gambar. 4.3 Nama bagian alur U tunggal Las alur (groove) 
terdiri dari complete joint penetration weld (penetrasi las penuh) dan incomplete joint 
penetration weld (penetrasi tidak penuh) seperti ditunjukkan pada Gambar. 4.4. 
Sebuah kekuatan sambungan las dengan penetrasi penuh harus memiliki kekuatan 
yang cukup sebanding dengan logam dasar dan karenanya diterapkan untuk kekuatan. 
Ini adalah aturan umum bahwa bentuk dan dimensi alur harus dirancang sehingga luas 
penampang diminimalkan selama lasan tanpa adanya cacat. 
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Gambar 4.1 menunjukkan alur yang digunakan dalam penetrasi las penuh. Untuk 
menjamin penetrasi sambungan penuh, maka perlu menggunakan backing (alas) atau 
menerapkan penetrasi bead selain akurasi persiapan sambungan las dalam pengelasan 
dari satu sisi (one side). Dalam las dua sisi (double-sided), perlu menerapkan back 
gouging (pengaluran kembali) sebelum pengelasan dari sisi belakang. Penetrasi las 
tidak penuh (incomplete joint penetration weld ) ditunjukkan pada gambar4.4 memiliki 
bagian yang tidak menyatu di dalamnya. Dalam hal ini sudut alur dan kedalaman bevel 
harus cukup sehingga kedalaman leher yang diperlukan. 
 

2. Las Fillet 
Las Fillet adalah las di mana bead diletakkan di dua sudut permukaan bagian part yang 
ortogonal sehingga penampang dari bead adalah segitiga. Hal ini diterapkan pada T-
joint, cross joint, lap joint, dll. Dapat diklasifikasikan menurut bentuk penampang dari 
bead menjadi convex filled weld (las filet cembung), concave fillet weld (las filet 
cekung) dan concave-convex mixed fillet weld (las filet campuran cembung-cekung) 
seperti yang ditunjukkan dalam gambar. 4.5 

 
gambar. 4.5 

 
Las filet dapat diklasifikasikan menurut arah pembebanan yang diterapkan ke 
sambungan berikut: front fillet weld (las filet depan), side fillet weld (las filet samping) 
dan oblique fillet weld (las fillet miring) seperti ditunjukkan pada gambar.4.6 

 
gambar.4.6 

 



 

RANGKUMAN PENGELASAN SMAW Page 37 

 

Seperti ditunjukkan dalam Gambar. 4.7, las filet dapat diklasifikasikan ke dalam las filet 
kontinyu dan las filet rweputus (intermiten) yang dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke 
dalam las rantai filet intermiten (chain intermittent fillet weld) dan staggered 
intermittent fillet weld. 

 
 

Gambar.4.7 Las fillet kontinyu dan fillet terputus (intermitten) 
 

Las filet agak mudah untuk menjaga bentuk bagian part dan memiliki distorsi 
pengelasan lebih kecil dari las alur (groove). Namun kekuatan las filet umumnya lebih 
rendah dari sambungan alur (groove joint) karena intensitas konsentrasi tegangan ada 
pada akar dan ujung lasan fillet. Oleh karena itu, las filet tidak digunakan untuk part 
dengan kekuatan utama atau part yang dibebani dengan beban siklik atau beban 
impak. 
 
3. Plug weld (las Plug) dan slot weld (las slot) 
Sambungan tumpang (lap joint) dimana salah satu part atau bagian memiliki ketebalan 
melalui lubang yang diisi dengan deposit logam untuk menyambung dengan bagian 
part lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. 4.8 disebut las plug (plug weld). 
Bila lubang yang memanjang menjadi slot, hal itu disebut las slot. Dalam las slot 
dimana lubang yang memanjang membuat panjang lasan yang lebih besar, bagian 
dalam lubang filet dilas ketika seluruh bagian dalam lubang tidak perlu diisi dengan 
logam las. Hal ini digunakan untuk baja lembaran atau sebagai lasan bantu ketika 
kekuatan las filet saja tidak cukup. 

 
 

Gambar. 4.8 las Plug dan las slot 
 

4. Las Seam 
Pengelasan di mana dua bagian pelat dilas sepanjang permukaan luar dari kedua logam 
tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.9 disebut las seam. Pengelasan 
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dipakai untuk menyambungkan dua pelat dengan menggunakan pancaran elektron 
atau laser. Pengelasan berlapis sepanjang pelat secara kontinyu dengan mesin las titik 
tahan listrik disebut pengelasan tahanan listrik seam. 
 

 

 

 
  

Gambar. 4.9 Skematis Las seam 
 

5. Las pelapisan Permukaan (surfacing) 
Las permukaan adalah las yang dibentuk dari bead (bead adalah logam las yang dibuat 
dengan single pass) pada permukaan logam induk tetapi tidak untuk menyambung 
bagian-bagian logam seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.0 
 

 

 
Gambar. 5.0 Skematis Las pelapisan surfacing 
 
Pengelasan umumnya digunakan untuk proses perbaikan (ripair) dan pengerasan pada 
permukaan logam induk, bead yang terbentuk akan meningkatkan ketahanan korosi 
dan keausan permukaan logam induk. Pengelasan Permukaan dilakukan pada groove 
surface sehingga komposisi kimia dari logam induk bercampur dan mempengaruhi 
deposit logam dari lasan ketika groove weld terbentuk. Pengelasn seperti ini disebut 
juga buttering karena prosesnya seperti mengoleskan mentega pada sepotong roti. 
 

 

B. Jenis-jenis sambungan las 
Sambungan las diklasifikasikan menurut konstruksi lasnya seperti butt joint, T-joint, 
corner joint, split joint, lap joint, edge joint dan flange joint.  
1. Sambungan Buntu (Butt joint) (gambar. 5.1) Butt joint terdiri dari dua bagian 

logam yang disusun sejajar. Pada pengelasan baja, sambungan dengan penetrasi 
penuh di celah sambungan disebut juga butt joint walaupun posisi dua logam tidak 
sejajar pada bidang yang sama. 
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Gambar. 5.1 Skematis sambungan buntu (butt) 
 

2. Sambungan T atau T-joint (gbr. 5.2) dan cruciform joint (gbr. 3.43) Sambungan T 
atau T-joint terdiri dari dua bagian yang disambung membentuk huruf T. 
Penambahan sambungan lain pada T-joint sehingga membentuk palang disebut 
cruciform joint. Sambungan ini dapat menggunakan pengelasan fillet weld, grove 
weld, plug weld, seam weld. 
 

 

 

 

 
 

Gambar. 5.2 Skematis sambungan T 

 

 

  

 

 
Gambar. 5.3 Skematis sambungan cruciform 
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3. Sambungan Sudut (Corner joint )  

(gbr. 5.3) Sambungan sudut atau Corner joint terdiri dari dua bagian yang 
sambungannya membentuk huruf L dan pengelasan dilakukan pada pinggir 
sudutnya. Sambungan ini digunakan untuk membuat konstruksi kotak. Sambungan 
ini dapat menggunakan tipe pengelasan fillet weld, groove weld, plug weld, seam 
weld. 

 

 

 

 

 
 

Gambar. 5.3 Skematis sambungan sudut (corner) 
 

4. Lap joint dan joggled lap joint (gbr.5.4, gbr. 5.5). 
Sambungan tumpang atau lap joint terdiri dari dua bagian ditumpuk pada bidang 
sejajar, kemudian dilas pada kedua ujung masing-masing. Lap joint dimana tiap sisi 
bagian yang disambung terletak pada bidang yang sama disebut joggled lap joint 
(gbr. 3.46). Sambungan tumpang ini dapat menggunakan tipe pengelasan fillet 
weld, groove weld, plug weld, seam weld. 

 
 

Gambar.5.4 Sambungan tumpang (lap) Gambar. 5.5 Sambungan Joggled 
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5. Sambungan Sisi (Edge joint) (gbr. 5.5) 
Sambungan sisi terdiri dari lebih dari dua bagian yang dilas, bagian pinggir 
sambungan dilas dengan ketebalan yang tipis. Sambungan ini dapat menggunakan 
tipe las groove weld, flare groove weld, seam weld, edge weld 

.  

 

 

 

 
 
 Gambar. 5.5 Sambungan sisi (edge) 

 
6. Sambungan Splice (Spliced joint) (gbr. 5.6) 
Spliced joint adalah sambungan, di mana dua bagian disusun sejajar dan bagian lain 
ditambahkan diatasnya kemudian dilakukan pengelasan. Jenis sambungan Ini terdiri 
dari double-spliced joint dan single-spliced joint. Singlespliced joint memiliki 
eksentrisitas pada sambungan sehingga bersifat lentur. Sambungan ini dapat 
menggunakan tipe pengelasan butt weld, groove weld, plug weld, seam weld. 
 

 

  

Gambar. 5.6 Sambungan Spliced 
 

7. Sambungan Flange (Flange joint) (gbr. 5.7) 
Flange joint terdiri dari dua bagian, setidaknya salah satunya memiliki bentuk tepi 
bengkok ditunjukkan pada gambar. 5.8. Flange joint ditunjukkan pada gambar. 3.50. 
Hal ini diaplikasikan pada pembuatan roof yang terbuat dari stainless steel atau paduan 
titanium dan tangki penyimpanan LNG. Sambungan ini dapat menggunakan tipe 
pengelasan filled weld, flare weld, edge weld. 
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Gambar. 5.7 Flange member          Gambar. 5.8 Sambungan Flange
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BAB V 
POSISI PENGELASAN 

 

Penempatan benda kerja disesuaikan dengan permintaan, dalam hal ini adalah menyesuaikan 
posisi pengelasan. Penempatannya apakah posisi 

• 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F 
• 1G, 2G, 3G, 4G plate 
• 1G, 2G, 5G, 6G, 6GR (pipa) 

contoh posisi-posisi pengelasan seperti gambar berikut : 

 

fillet joint (T-joint) 

 

butt joint 

 

Posisi pengelasan 1G pipa, pada pengelasan pipa 1G ini, pipa diputar dan pengelasan tetap 
memposisikan elektroda di atas material. 
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Pengelasan 2G pipa, Pipa diam, juru las mengelas mengitari pipa 

 

Pengelasan 5G pipa, pipa diam, juru las mengelas diawali dari bagian bawah terus melingkan 
berhenti di pipa bagian atas pada sisi sebelahnya. pada sisi lain dilakukan dengan cara yang sama 
yaitu diawali dari bawah terus melingkar dan berhenti di atas. pengelasan ini disebut dengan 
posisi pengelasan 5G up Hill. 

 

Posisi pengelasan di atas adalah posisi 6G. pemasangan pipa dimiringkan 45 derajat terhadap 
sumbu horizontal. pengelasan dilakukan dari pipa bagian bawah terus melingkar ke arah 
kanan/kiri dan berhenti di atas. dilanjutkan dengan pengelasan sebaliknya diawali dari bawah 
dan terus melingkar berhenti di bagian atas. Cara pengelasan seperti ini disebut 6G up 
hill.Angka-angka pada posisi-posisi pengelasan tersebut di atas menunjukkan tingkatan-
tingkatan posisi pengelasan. Angka yang semakin tinggi berarti menujukkan kwalifikasi yang 
tinggi pula.Posisi-posisi pengelasan di atas menunjukkan kwalifikasi juru las yang berhak 
mengelasnya. jika juru las memiliki sertifikat kwalifikasi 6G, maka juru las tersebut 
diperbolehkan untuk mengelas semua posisi. Tetapi jika juru las tersebut memiliki sertifikat 4G 
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plate, maka juru las tersebut tidak boleh menglas pipa posisi apapun, tetapi bileh mengelas posisi 
pengelasan 1F, 2F, 3F, 4F maupun 1G, 2G, 3G dan 4G. 
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BAB VI 
TEKNIK PENGELASAN 

 

 

A. Teknik menyiapkan material  
Teknik menyiapkan material sesuai kriteria yang disyaratkan meterial untuk pengelasan 
harus disiapkan dengan sebaik mungkin sebelum dilakukan pengelasan. Persiapan 
pengelasan yang baik 80% akan memberikan jaminan keberhasilan dalam pengelasan. 
Hal-hal yang dapat terjadi jika penyiapan material tidak baik yaitu : 
• Penetrasi tidak baik (terjadi penetrasi yang berlebihan) karena root face terlalu 

tipis, root gap terlalu lebar; atau (tidak terjadi penetrasi) karena root face terlalu 
tebal, dan root gap terlalu sempit. 

• Penyempitan jalur pengelasan (akibat las cacat yang tidak kuat) 

• Misaligment (ketidakrataan benda kerja) karena penempatan material sebelum di 
las cacat tidak rata/sejajar. 

• Distorsi (perubahan bentuk) karena pengaruh panas 

• Porosity (karena benda tidak dibersihkan dari karat atau bahan lain) 

Penyiapan material  harus disesuaikan dengan WPS (Welder Prosedure Spesification) 
atau gambar kerja yang digunakan. WPS adalah sebuah prosedur standar persiapan 
material yang dirancang sedemikian rupa melalui pengujian-pengujian di laboratorium 
dan dilas oleh juru las yang profesional. pengujian-pengujian tersebut dapat berupa 
Radiography test, Bend Test, uji tarik atau bahkan structure/micro. 
Contoh penyiapan benda kerja adalah sebagai berikut: 

 

 

 

material pertama (sisi samping) dibersihkan dari karat atau bahan lain. 
material kedua sisi yang berhubungan digerinda rata sehingga pada saat dihubungkan 
dan ketika diterawang tidak terdapat celah di antaranya. 

 
Jika di antara benda tersebut masih terdapat celah, maka akan mengakibatkan 
penetrasi yang tidak baik . Jika diuji etsa, pada bagian celah tersebut tidak akan terjadi 
fusi atau tidak terjadi perpaduan logam tambah dengan material las, tetapi pada bagian 
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tersebut akan terisi oleh terak dan disebut cacat slack inclution (terak terperangkap). 
karena bagian tersebut terisi terak (bukan logam) maka pada bagian tersebut akan 
menjadi titik lemah dari konstruksi. 

 

B. Teknik Penyalaan Busur Listrik 

1. Persiapan 

Sebagai langkah awal dalam proses penyalaan busur, lakukan persiapan dengan 
melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengeset mesin las 

b. Menyetel arus pengelasan sampai 160A, tebal plat 9 mm 

c. Membersihkan permukaan logam dasar.  

d. Mengatur logam induk secara mendatar pada meja kerja. 

 

2. Posisi tubuh 

Posisi tubuh yang benar seperti ditunjukkan pada gambar 4.1 juga menunjang 
kesempurnaan hasil pengelasan. Untuk itu perhatikan hal-hal berikut dibawah ini : 

a. Tegakkan badan bagian atas dan buka posisi kaki anda 

b. Pegang holder dan pertahankan siku-siku tangan anda pada posisi horisontal 

 

 

 

Gambar 6.1  Posisi tubuh saat penyalaan busur listrik 

 

3. Menyalakan busur 

Langkah-langkah penyalaan busur adalah sebagai berikut : 

a. Masukkan elektrode kedalam holder pada sudut yang benar (seperti gambar 

6.2). 

b. Dekatkan posisi elektrode pada posisi penyalaan busur. 

 

 Untuk diingat ! Lindungi wajah anda dengan kap las. 
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4. Penyalaan Busur 

a. Ketukkan ujung elektrode pada material dan pertahankan jarak terhadap 

material dasar kurang lebih 2 sampai 3 mm. 

b. Goreskan elektrode pada logam dasar dan pertahankan jarak antara logam dasar 
kurang lebih 2 sampai 3 mm. 

Persiapan Menyentuh Jauhkan
 

Gambar 6.2  Proses Penyalaan busur 

 

5. Menghentikan busur 

 Untuk menghentikan busur, kurangi gerakan busur agar lebih pendek dan 
angkat secepat mungkin elektrode dari bahan induk dengan gerakan posisi balik 
dan sedikit dimiringkan, seperti terlihat pada gambar 4.3.  

Untuk meneruskan las ulangi langkah 3 dan 4 tetapi terlebih dahulu dibersihkan 
ujung hasil las pertama dan selanjutnya. 

 
Gambar 6.3  Menghentikan busur 

 

C. Teknik Mengelas Manik manik Lurus posisi datar 

1. Persiapan 

Sebagai langkah awal dalam proses pengelasan ini, lakukan persiapan dengan 

melakukan  langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Tempatkan logam dasar tebal 9 mm pada meja kerja pada posisi yang stabil dan 
bersihkan permukaannya. 

b. Aturlah arus las dengan besaran antara 150 & 160 A. 
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c. Atur posisi tubuh seperti pada gambar 6.1 

 

 

2. Penyalaan busur 

Nyalakan busur api sekitar 10-20 mm didepan titik awal dan kembali ke posisi 
semula seperti terlihat pada gambar 6.4. 

Titik
permulaaan

Posisi penyalaan busur

 
 

Gambar 6.4  Penyalaan busur pada pengelasan posisi datar 

 

3. Pengelasan manik-manik las 

a. Tempatkan elektroda 900 terhadap permukaan logam dasar dan 700- 800 

terhadap arah pengelasan. 

b. Tahanlah dengan seksama lebar rigi-rigi jangan sampai melebihi dua kali 

 diameter inti. 

c. Tetapkan bahwa panjang busur kira-kira 3- 4 mm. 

d. Arahkan elektrode las pada ujung lubang pengelasan. 

 

Lebar
rigi-rigi
7~8
mm

E
le

kt
ro

d
a

Kawat inti

Pelindung
flux

Logam induk

PenembusanLubang 
las

Pelindung
gas

Panjang
busur =
Diameter
inti

Terak

Material
pengelasan

 
Gambar 6.5  Posisi elektrode Gambar 6.6  Posisi Batang Las 
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4. Mematikan busur las 

Untuk mematikan busur las biarkan panjang busur menjadi pendek dan kemudian 
cepat matikan (lihat gambar 6.3). 

5. Menyambung manik-manik las 

Terbatasnya panjang elektrode terbungkus yang digunakan pada proses pengelasan 
ini mengakibatkan terputusnya manik-manik las. Untuk menyambung kembali 
ikutilah petunjuk berikut : 

a. Bersihkan ujung lubangnya. 

b. Nyalakan busur sekitar 20 mm di depan kawah las dan putar balik kekawah 

lasnya. 

c. Buatlah endapan sehingga kawah lasnya terisi kemudian pindahkan elektrodanya 

ke depan. 

 

Posisi alur 
busur

Baik

(
Terlalu tebal)
Buruk

Kondisi dari sambungan

Buruk
(Terlalu tipis)

 

  

 Gambar 6.7  Posisi alur busur Gambar 6.8  Penampang  

 sambungan las 

 

d. Pengisian kawah/lubang las 

Buatlah endapan pada kawah las sehingga sama rata dengan bahan yang dilas. 

1) Biarkan panjangnya busur itu memendek pada ujung garis pengelasan dan 

buatlah lingkaran kecil 2 atau 3 kali. 

2) Nyalakan dan matikan busur secara berulang-ulang dan jangan lupa sebelum 

awal pengelasan lakukan pembersihan terlebih dahulu. 
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Pemutusan arus a.

b.

 
 

Gambar 6.9  Cara pemutusan arus 

 

e. Pemeriksaan hasil las 

Setelah proses pengelasan selesai, periksalah hal-hal berikut : 

1) Kondisi akhir ujung pengelasan. 

2) Hasil pengelasan (ketebalannya, kekuatannya, relung-relung lasnya). 

3) Takik / Tumpang tindih (overlapping) 

 

Lebar
rigi-rigi

Penyelesaian
akhir

Bentuk
gelombang rigi

Mulai

Percikan

Takik

Overlap /
Menumpang

 
  

Gambar 6.10  Hasil pengelasan            Gambar 6.11  Takik & overlap 

 

4) Penampang hasil las (lihat gambar 6.8). 

5) Pembersihan.terak maupun percikan las 

 

D. Teknik Membuat manik-manik posisi datar dengan ayunan 

1. Persiapan 

Sebagai langkah awal dalam proses pengelasan ini, lakukan persiapan dengan 

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Letakkan logam dasar diatas meja kerja pada posisi yang tepat dan bersihkan 
permukaannya. 
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b. Aturlah arus pengelasannya ke ukuran antara 160 & 170 A. Untuk pelat tebal 9 

mm 

c. Perhatikan posisi tubuh seperti pada gambar 6.1 

2. Penyalaan busur 

Nyalakan busur api sekitar 10-20 mm didepan titik awal dan kembali ke posisi 

semula (lihat gambar 6.2). 

3. Pengelasan manik-manik las 

a. Elektroda harus dipegang dengan kemiringan 90o terhadap kanan kirinya logam 
dan 75 - 85o terhadap arah lasnya. 

b. Gerakkan batang lasnya ke tepi kanan dan kirinya sambil berhenti sejenak 

dititik masing-masing tepi. 

c. Lebar ayunan tidak boleh lebih dari 3 kali diameter inti . 

d. Gerakkan tangkai las dengan jarak yang tetap dengan cara  menggunakan 

seluruh tangan.  

 
Gerakkan perlahan di sekitar titik balik

Langkah

Kurang dari tiga kali diameter inti

Terak

 

Gambar 6.12  Ayunan las saat pembuatan manik – manik  
posisi datar 

 

 

4. Menyambung manik-manik las 

Untuk menyambung manik-manik las yang terputus karena elektrode habis, ikutilah 

petunjuk berikut : 

a. Bersihkan kawah las. 

b. Nyalakan busur ± 20 mm didepan kawah las dan putar kembali ke kawah 

c. Buatlah endapan sampai hampir memenuhi kawah lalu maju. 
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Titik penyalaan
busur

 

 

Gambar 6.13  Menyambung manik – manik las 

 

5. Mengisi kawah las 

a. Nyala dan matikan busur berulang-ulang melalui ujung elektrode. 

b. Buatlah endapan sehingga mengisi kawah sama rata dengan manik-manik. 

 
E. Pengelasan Tumpul Posisi Datar 

 
1. Persiapan 

 Sebagai langkah persiapan, perhatikan hal-hal berikut ini : 
a. Permukaan logam yang kasar harus dihaluskan dulu dengan menggunakan kikir 

tangan atau gerinda tangan. 
b. Bersihkan logam dasarnya. 

 
Kikir tangan

 
 

Gambar 6.14  Persiapan permukaan logam pada  
pengelasan tumpul posisi datar 

 
2. Las ikat 
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Sebelum pengelasan, dua logam yang akan disambung terlebih dahulu diberikan 
las ikat. Perhatikan hal-hal berikut : 
a. Berikan las ikat pada sisi belakang dengan hati-hati jangan sampai merusak 

pengelasan sisi depan. 
b. Jangan sampai menggeser posisi bagian las logam dasar. 
c. Berikan pengaturan regangan sekitar 20  untuk dapat mengganti regangan 

sudut . 
 

Sisi belakang

Jarak

Las ikat

 
 

Gambar 6.15  Las ikat pada pengelasan tumpul posisi datar 
 

3. Menyalakan busur 

a. Buatlah las ikat dengan las busur listrik  

b. Tunggu sampai busurnya stabil. 
 

Las ikat
 

Gambar 4.16  Pembuatan busur 
 

4. Proses Pengelasan 
 Selama proses pengelasan tumpul, perhatikan hal-hal berikut : 
a. Gunakan elektroda (D4316) type hidrogen rendah dengan atau kode lain yang 

sejenis. 
b. Aturlah arus las pada posisi yang diperlukan. 
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c. Jagalah tangkai elektrodanya pada posisi 90o terhadap permukaan logam dan 
75 hingga 80o terhadap arah pengelasan. 

d. Gerakkan tangkai las ke kanan dan kiri dengan ayunan sedikit lebih besar dari 
celah. 

e. Pertahankan pendeknya busur dan dilaskan maju kedepan supaya ujung 
tangkai lasnya berada di ujung depan yang lubang 
 

 
 
Gambar 4.17  Pengaturan las   Gambar 4.18  Gerakan tangkai Las 

 
5. Pemeriksaan hasil las 

 Setelah proses pengelasan selesai, periksalah hal-hal berikut : 
a. Bentuk rigi-riginya (lebarnya, kekuatannya, dan bentuk relung-relungnya). 
b. Kondisi akhir ujung-ujung rigi 
c. Takikan atau tumpangan. 
d. Bentuknya rigi-rigi. 
e. Pembersihan. 

 
Lebar manik

Kekuatan

Ketinggian penembusan
Ujung 
akhir

Te
mbu

sa
n

Per
m
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n 
m

an
ik

Ujung permulaan
 

Gambar 6.19  Pemeriksaan hasil las 
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BAB VII 

JENIS JENIS CACAT LAS 

 

1. Crack � adanya keretakan las akibat dari tegangan bahan 

 

 
 

2. Slag � adanya terak las yang terperangkap di dalam   
 endapan las, akibat pembersihan yang tidak   
 sempurna pada waktu pengelasan. 

 

 

3. Porosity � terdapat pori – pori di dalam las atau pada   
  permukaan las. 

 

 

4. Undercut � takik – takik las yang terjadi ke arah memanjang las  
 diantara bahan dasar dengan tepi las. 

 

CRACK 

SLAG 
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5. Incomplete fusion � tidak sempurnanya peleburan las antara logam las  
  dengan bahan dasar sehingga terjadi ruang kosong. 

 

 

 

6. Melt through � terjadi lubang pada permukaan las, tetapi tidak   
 sampai menembus. 

 

 

Ciri – cirri melt through : 

a. Tinggi lasnya berlebihan, tidak selalu terjadi pada root pass. 

b. Biasanya disertai oxidasi crystal. 

c. Tidak terdapat lubang tembus seperti pada Burn Through. 

 

7. Burn through � ada lubang yang tembus pada pengelasan. 

 

INCOMPLETE FUSION 
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8. Oxidation � adanya perubahan warna di sekitar tepian las. 

   Ciri – ciri oksidasi yang ringan berwarna pelangi 

  Ciri – ciri oksidasi yang berat berwarna hitam pekat 
 

9. Arc Strikes � rusaknya bahan dasar pada tepian pengelasan akibat  
 tersentuhnya elektroda pada waktu memulai   
 pengelasan. 

 

 
10. Base metal burn � bahan dasar termakan kena goresan busur 

listrik    dengan tidak beraturan. 
 

 

 

11. Incomplete weld � pengelasan yang belum penuh atau belum sempurna 

 

12. Convexity � kecembungan, suatu contoh, untuk pipa berdiameter  
 lebih kecil dari 2” convexity maximum 1/6” 

INCOMPLETE WELD 
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13. Concavity � kecekungan, untuk pipa berdiameter lebih kecil dari  
 2” concavity maximum 1/32” 

 

 

14. Incomplete melt � bagian belakang dari penembusan las ada yang tidak  
 lebur 

 

 

 

11. Incomplete weld � pengelasan yang belum penuh atau belum sempurna 

 

 

CONVEXITY 1/16” 

CONCAVITY 1/32” 

INCOMPLETE WELD 
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12. Convexity � kecembungan, suatu contoh, untuk pipa berdiameter  
 lebih kecil dari 2” convexity maximum 1/6” 

 

 

13. Concavity � kecekungan, untuk pipa berdiameter lebih kecil dari  
 2” concavity maximum 1/32” 

 

 

14. Incomplete melt � bagian belakang dari penembusan las ada yang tidak  
 lebur 

 

15. Slag on the top side � ada terak las pada permukaan las 

 

 

16. Oxidation crystalized � ada permukaan yang membentuk kristal dan   
  dibarengi dengan warna pelangi atau hitam   
  pekat. 

 

17. Discoloration  � ada perubahan warna antara las I dan II 

CONVEXITY 1/16” 

CONCAVITY 1/32” 
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18.  Weld bead to sharp � manik – manik las yang berbentuk tajam 

 

                      
 

19.  Incomplete penetration � penembusan yang tidak sempurna 
 

 

20. Weld thickness less than � tebal las yang kurang dari tebal las. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELD BEAD 

TAJAM 

INCOMPLETE 

INCOMPLETE 

TEBAL LAS KURANG 
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PENGERTIAN-PENGERTIAN 
 

Logam = Adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat 
menghantarkan aliran panas atau aliran listrik 

Besi = Logam yang keras, yang dihasilkan dari proses pengolahan 
biji besi pada dapur tinggi 

Baja = Logam yang keras dan kuat, yang dihasilkan dari proses 
pengolahan lanjut logam besi melalui dapur Siemens Martin, 
Bessemer, Open Heart atau dapur listrik 

Logam Ferrous = Logam yang terbuat dari unsur dasar besi (Fe) dan Carbon 
(C) 

Logam Non Ferrous = Logam yang terbuat dari unsur dasar bukan besi (Fe) dan 
Carbon (C) 

Baja Carbon Rendah = Baja yang mempunyai kandungan karbon sebesar 0,1 % 
sampai dengan 0,3 % 

Baja Carbon Sedang = Baja yang mempunyai kandungan karbon sebesar 0,3 % 
sampai dengan 0,6 % 

Baja Carbon 
Tinggi 

= Logam yang mempunyai kandungan karbon 0,7 % sampai 
dengan 1,3 % 

Baja campuran = Logam baja yang telah mengalami proses penambahan unsur 
– unsur paduan 

Baja Tahan Karat = Logam baja yang mempunyai sifat tahan terhadap karat 

Unsur Paduan = Adalah unsur – unsur kimia yang ditambahkan pada logam 
untuk memperbaiki sifat – sifat logam tersebut 

Heat Treatment = Proses pemanasan dan pendinginan pada logam untuk 
mendapatkan sifat – sifat tertentu 

Hardening = Proses pemanasan logam yang bertujuan untuk menambah 
sifat kekerasan logam 

Tempering = Proses pemanasan logam yang bertujuan untuk mengurangi 
sifat kekerasan 

Annealing = Proses pemanasan dan pendinginan logam yang bertujuan 
untuk melunakkan kekerasan logam 

Klasifikasi baja = Penggolongan logam baja berdasarkan komposisi unsur 
paduan 
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DAFTAR PUSTAKA 
 

http://gurulas.wordpress.com/materi-smaw-lanjut/ 
 
Modul “MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP KESELAMATAN DAN KESEHATAN 
KERJA DI LINGKUNGAN KERJA LOG.OO01.002.01” 2012 
 
Buku Pegangan “TEKNOLOGI PENGELASAN”  Untuk Enjiner Las Muda  
(Associate Welding Engineer) Sesuai Skema Sertifikasi Asosiasi Enjiner Las Jepang 
(JWES) berdasarkan ISO 1473 / JIS Z 3410 / WES 8103 
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