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ANALISA VARIASI ARUS LISTRIK LAS MIG TERHADAP 
KEKUATAN IMPAK DAN STRUKTUR MIKRO SAMBUNGAN 

LAS BAJA TAHAN KARAT AISI 304 
 

Mochamad Arif Irfai6 
 

 
ABSTRAK 

 
Kegagalan yang terjadi pada struktur-struktur konstruksi, seperti patahnya 
jembatan kereta api, runtuhnya jembatan dan patahnya sambungan las dari 
kapal disebabkan adanya cacat las pada waktu pengelasan akibat proses 
pembekuan yang kurang sempurna. Salah satu faktor pemicu cacat las pada 
waktu pengelasan adalah pemilihan kuat arus las yang tidak sesuai sehingga 
menyebabkan masukan panas kurang sesuai sehingga menyebabkan cacat 
pengelasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan 
impak dan struktur mikro sambungan las baja tahan karat AISI 304 dengan 
variasi arus listrik yang berbeda. Material yang digunakan pada penelitian ini 
adalah baja tahan karat AISI 304 dan jenis elektroda yang digunakan adalah 
ER308L. Bentuk spesimen dan prosedur pengujian impak mengacu pada 
standart ASTM vol 03-03 E 23. Variasi kuat arus pengelasan di dalam 
penelitian ini adalah 90 Ampere, 110 Ampere dan 120 Ampere. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa harga kekuatan impak baja tahan karat AISI 
304 dengan raw material dengan kuat arus 90 ampere, 110 ampere dan 120 
ampere berturut-turut 0,12 J/mm2; 0,18 J/mm2 dan 0,16 J/mm2. Harga kekuatan 
impak tertinggi diperoleh pada kuat arus 110 ampere dengan harga kekuatan 
impak adalah 0,18 J/mm2 

 
Kata kunci: Arus las MIG, stainless steel AISI 304, kekuatan impak  
 

ABSTRACT 
 

Failures in the construction of structures, such as fracture of the railway 
bridge, the bridge collapse and fracture of welded joints of the ship caused by 
weld defects on welding time as a result of the freezing process is less than 
perfect. One of the behind the weld defects is the selection of weld current 
strength that not appropriate, causing less heat input in accordance causing 
welding defects. The purpose of this study was to determine the impact strength 
and microstructure of welded joints AISI 304 stainless steel with different 
variations of electric current. The materials used in this study are AISI 304 
stainless steel and the type of electrode used is ER308L. Specimens and testing 
procedures impact refers to the standard ASTM E 03-03 vol 23. The variations 
of welding current strength is 90 ampere, 110 ampere and 120 ampere. The 
results showed that impact strength stainless steel AISI 304 with a welding 
current of 90 amperes, 110 amperes and 120 amperes respectively 0.12 J/mm2; 
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0.18 J/mm2 and 0.16 J/mm2. The highest impact strength was obtained in 
welding currents 110 amperes at a impact strength was 0.18 J/mm2. 
 
Keywords: MIG Welding Current, stainless steel AISI 304 and impact strength  
 
 

Pendahuluan 
Teknologi Penyambungan 

dengan menggunakan dengan cara 
pengelasan banyak diaplikasikan di 
berbagai bidang. Pengelasan dengan 
Las Metal Inert Gas (MIG) merupakan 
metode pengelasan dengan 
menggunakan arus searah (DC) yang 
digunakan untuk pengelasan baja-baja 
kualitas tinggi seperti baja tahan karat, 
baja kuat dan logam-logam bukan baja 
yang tidak dapat dilas dengan cara lain 
(Wiryosumarto, 2000: 20). Baja tahan 
karat AISI 304 atau biasa disebut 
dengan Austenitic Stainless Steel 
merupakan jenis baja tahan karat untuk 
konstruksi seperti jembatan, bejana 
tekan, sistem perpipaan, kendaraan 
maupun struktur untuk bangunan laut. 
Struktur-struktur tersebut umumnya 
menerima tekanan atau benturan dari 
gaya luar. Tekanan atau benturan yang 
melebihi kekuatan minimum yang 
diizinkan menyebabkan kegagalan pada 
struktur tersebut. Beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi sifat mekanis 
maupun sifat kimia hasil lasan, antara 
lain: jenis elektroda las yang digunakan, 
masukan panas (heat input) dan 
perlakuan panas setelah pengelasan. 

Masukan panas (heat input) 
diperlukan untuk mencairkan logam 
yang akan dilas. Kebutuhan masukan 
panas (heat input) disesuaikan dengan 
tebal pelat yang akan dilas, geometri 
sambungan dan posisi pengelasan. 
Salah satu cara untuk mengatur 
masukan panas adalah dengan mengatur 
kuat arus pengelasan. Kuat arus las 
merupakan parameter las yang langsung 
mempengaruhi penembusan dan 
kecepatan pelumeran logam yang akan 

dilas. Besar arus pada pengelasan 
mempengaruhi hasil las. Bila arus 
pengelasan terlalu rendah maka 
perpindahan cairan dari ujung elektroda 
yang digunakan sangat sulit dan busur 
listrik yang terjadi menjadi tidak stabil. 
Bila arus pengelasan terlalu besar, maka 
akan menghasilkan manik las yang 
lebar, butiran percikan kecil dan 
penetrasi yang dalam ( Santoso J., 
2006).  

Kegagalan yang terjadi pada 
struktur-struktur konstruksi seperti 
patahnya jembatan kereta api di 
Pensylvania Amerika Serikat, 
runtuhnya jembatan Rudersdof di 
Jerman serta patahnya sambungan las 
dari kapal di Belgia disebabkan adanya 
cacat las pada waktu pengelasan akibat 
proses pembekuan yang kurang 
sempurna (Wiryosumarto, 2000). 
Apabila dilihat lebih jauh lagi 
penyebabnya, pada struktur tersebut 
ditemukan adanya takik dan retak 
sebagai penyebab patah getas selain 
faktor cacat pada waktu pengelasan. 
Pengujian dengan menggunakan takik 
diperlukan untuk mengetahui sejauh 
mana bahan yang dilas mampu 
meredam beban atau tegangan yang 
diterima akibat adanya takik tersebut. 
Pengujian impak merupakan salah satu 
pengujian mekanik yang mensyaratkan 
adanya takik V. Selain cacat las, adanya 
tegangan sisa dalam bahan yang terjadi 
pada waktu pengelasan juga bisa 
memicu terjadinya retak-retak halus 
pada daerah pengaruh panas dari 
sambungan las. Salah satu faktor 
penyebab terjadi adanya tegangan sisa 
adalah masukan panas yang kurang 
sesuai pada waktu pengelasan. Oleh 
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karena itu, kajian mengenai pengaruh 
kuat arus pengelasan terhadap kekuatan 
impak baja tahan karat AISI 304 
penting untuk dilakukan.  

 
Teori Penunjang 
Teori Las MIG 

Las MIG (Metal Inert Gas) 
yaitu merupakan  proses 
penyambungan  dua material logam 
atau lebih menjadi satu melalui proses 
pencairan  setempat,  dengan 
menggunakan  elektroda gulungan 
(filler metal) yang sama dengan logam 
dasarnya (base metal) dan 
menggunakan gas pelindung (Inert 
Gas). Las MIG (Metal Inert Gas) 
beroprasi menggunakan arus searah DC, 
biasanya menggunakan elektroda kawat 
positif yang disebut dengan polaritas 
“terbalik”(Reverse Polarity). Proses 

pengelasan MIG ( Metal Inert Gas) 
menggunakan arus sekitar 50 ampere 
hingga mencapai 600 ampere, biasanya 
digunakan untuk tegangan las 15 Volt 
hingga 32 Volt. 

Proses pengelasan MIG (Metal 
Inert Gas), panas dari proses 
pengelasan ini dihasilkan oleh busur 
las yang terbentuk diantara elektroda 
kawat (Wire Electrode) dengan benda 
kerja. Selama proses las MIG, 
elektroda akan meleleh menjadi deposit 
logam las dan membentuk butiran las 
(Weld Beads). Gas pelindung 
digunakan untuk mencegah terjadinya 
oksidadi dan melindungi hasil las 
selama masa pembekuan 
(Solidfication). Adapun proses Las 
MIG (Metal Inert Gas) dapat dilihat 
dalam gambar  1. 

  

 
 

Gambar 1. Proses pengelasan las MIG 
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Pengelasan dengan elektroda 
terbungkus, las MIG (Metal Inert Gas) 
adalah cara yang banyak digunakan 
dalam pengelasan baja tahan karat pada 
saat ini. Oleh karena baja tahan karat 
adalah baja paduan tinggi, maka jelas 
bahwa kualitas sambungan lasnya 
sangat dipengaruhi dan menjadi getas 
oleh panas atsmosfir pengelasan. 
Masukan Panas (Heat Input) 

Masukan Panas adalah besarnya 
energi panas tiap satuan panjang las 
ketika sumber panas (yang berupa nyala 
api, busur listrik, plasma atau cahaya 
energi listrik) bergerak. Besarnya 
masukan panas dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan 1:  

	
 

Di mana  H = 
masukan panas (J/mm) 
   P  = tenaga 
input (watt) 
   v = 
kecepatan pengelasan (mm/s) 
   E = 
potensial listrik (volt) 
   I = arus 
listrik (Ampere) 
Pada kenyataannya, perpindahan panas 
dari sumber panas ke benda kerja 
berjalan tak sempurna ditandai dengan 
adanya panas yang hilang ke 
lingkungan. Besarnya panas yang hilang 
ini menentukan efisiensi perpindahan 
panas sehingga persamaan di atas 
menjadi  

	 	
 

Dimana  adalah efisiensi perpindahan 
panas yang nilainya antara 0 dan 1. 
 
 
 
Penelitian terdahulu yang relevan 

Herdi Tamitakarza (2013) 
melakukan penelitian terhadap baja ST 
60 dengan melakukan pengelasan pada 

posisi pengelasan flat dengan 
menggunakan las MIG. Arus 
pengelasan yang digunakan mulai 150 
Ampere, 175 Ampere, 200 Ampere, 225 
Ampere dan 250 Ampere. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan kuat arus mengakibatkan 
peningkatan nilai kekuatan impak. Hal 
ini disebabkan masukan panas yang 
dihasilkan lebih rendah dan belum 
cukup untuk menyebarkan panas secara 
merata, sehingga pendinginannya 
berlangsung lebih cepat. Proses 
pendinginan yang lebih cepat 
menyebabkan struktur logam las yang 
keras tetapi keuletannya mengalami 
penurunan. Struktur logam tersebut 
menyebabkan nilai kekuatan impaknya 
menjadi lebih rendah. 

Penelitian mengenai variasi kuat 
arus juga terhadap kekuatan Tarik juga 
telah dilakukan oleh Yunus Yakub dan 
Media Nofri (2013). Material yang 
digunakan untuk eksperimen adalah 
baja tahan karat AISI 304. Kuat arus 
pengelasan yang digunakan adalah 30 
ampere, 40 ampere dan 50 ampere. 
Hasil uji Tarik untuk variasi kuat arus 
30 ampere, 40 ampere dan 50 ampere 
berturut-turut adalah 653 N/mm2, 698 
N/mm2 dan 674 N/mm2. Hasil 
pengamatan metalografi menunjukkan 
struktur mikro dari base metal plat 
berupa struktur austenite. Pada daerah 
HAZ, struktur mikronya berupa 
austenite tetapi lebih besar 
dibandingkan dengan butiran awal. 
Struktur mikro pada daerah las (weld 
metal) berupa austenite yang berbentuk 
dendrite. 

Saripuddin dan Dedi Umar 
Lauw (2013) melakukan eksperimen 
dengan melakukan pengelasan pada plat 
baja ST. 42 dengan kuat arus 65 
Ampere, 75 Ampere dan 85 Ampere. 
Nilai kekuatan tarik berturut-turut 
44,911 kgf; 44,498 kgf dan 41,988 kgf. 
Nilai kekuatan tarik tertinggi diperoleh 

1

2
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pada pengelasan dengan kuat arus 65 
ampere yaitu sebesar 44,911 kgf, 
regangan patah 4,833%, Reduksi 
penampang patah: 6,45%, Kekerasan 
Rockwell: 132, 424. Pada penampang 
patahan menunjukkan patah getas yang 
terjadi akibat pengaruh pengelasan 
terdistribusi sesuai dengan jarak dari 
titik pusat las. Semakin jauh dari titik 
pusat las semakin kecil pengaruhnya, 
ini terjadi karena pengaruh panas pada 
daerah ini juga semakin kecil, semakin 
besar arus yang dipakai saat pengelasan, 
maka semakin kasar bentuk butiran 
logam.  

Wiyono dan Bayu Kartiko Aji 
(2015) melakukan penelitian untuk 
mengetahui kekerasan dan struktur 
mikro sambungan las GMAW baja 
karbon tinggi akibat variasi masukan 
arus listrik. Penelitian menggunakan 
bahan baja AISI 1065 dan logam 
pengisi ER70S-6 dengan variasi arus 
listrik 80 A, 100 A dan 120 A. 
Kecepatan pengelasan adalah 5 mm/s, 
kecepatan logam pengisi 4 mm/s dan 
tegangan DC 22 V. Pengujian 
kekerasan dengan menggunakan mesin 
uji kekerasan Rockwell, sedangkan foto 
mikro struktur menggunakan mikroskop 
optik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semakin tinggi arus listrik yang 
dipakai dalam pengelasan sampai 120 
A, maka kekerasan hasil lasan semakin 
menurun, sedangkan struktur mikro 
didominasi cementite dengan ukuran 
yang lebih halus. 

Penelitian tentang pengelasan 
dengan menggunakan metode 
pengelasan Gas Metal Arc Welding 
(GMAW) yang dilakukan Ahmadil 
Amin (2015) pada bahan logam baja 
karbon sedang. Tujuan penelitian yaitu 
untuk mengetahui pengaruh temperatur 
interpass terhadap perubahan struktur 
mikro dan permukaan patahan hasil 
pengelasan GMAW metode Temper 
Bead Welding dengan variasi 

temperatur interpass 75oC, 100oC, 
125oC dan 150oC pada baja karbon 
sedang.  Elektroda yang digunakan 
E70S-6 diameter 0,8 mm. Sebagai gas 
pelindung selama pengelasan digunakan 
100% gas CO2. Analisis data dilakukan 
melalui analisis struktur mikro 
(metallography) dan analisis 
fraktografi. Peningkatan temperatur 
interpass sampai dengan 150OC terjadi 
peningkatan struktur acicular ferrite 
(AF) dan penurunan jumlah struktur 
widmansatten ferrite (WF) dan grain 
boundary ferrite (GF). Peningkatan 
temperatur interpass berdampak pada 
bentuk dan ukuran dimple yang terjadi. 
Dengan meningkatnya temperatur 
interpass, maka ukuran void yang 
terbentuk semakin seragam, artinya 
dimple yang terbentuk semakin dalam. 
Hal ini menandakan jenis patahan yang 
semakin ulet. 
 
Metode  
Material Penelitian dan jenis 
Elektroda 
Material yang digunakan pada 
penelitian ini adalah baja tahan karat 
AISI 304 dan jenis elektroda yang 
digunakan adalah ER308L.  
 
Bentuk dan Spesifikasi Spesimen Uji 
Pembentukan alur Baja tahan karat AISI 
304 dilakukan pengelasan. Pengelasan 
dilakukan dengan menggunakan las 
MIG dengan variasi arus las sebesar 90 
ampere, 110 ampere dan 120 ampere. 
Bentuk dan dimensi setelah dilakukan 
pengelasan ditunjukkan pada gambar 2.
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Gambar 2. Bentuk dan dimensi material baja tahan karat AISI 304 setelah dilakukan 
pengelasan 

 
Bentuk dan dimensi uji impak 
Baja tahan karat AISI 304 yang telah 
dilakukan pengelasan kemudian pada 
bagian alur diratakan dengan 
menggunakan gerinda. Kemudian 
material dipotong (cutting) dibentuk 
spesimen uji impak mengacu pada 
standart ASTM vol 03-03. Selanjutnya 
bentuk dan spesimen uji impak 
ditunjukkan gambar 3.
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Gambar 3. Bentuk dan dimensi specimen uji impak sesuai standar ASTM E23 vol. 03-

03 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil Uji Impak 
Pengujian impak dilakukan dengan 
menggunakan mesin uji impak seri 
HT8041 A. Selanjutnya data hasil uji 
impak ditunjukkan pada tabel di bawah 
ini



186 
 

                                        Tabel 1. Data hasil pengujian impak 
  

Variabel  Luas α  β  Energi HI     

Raw 
material 

1 80 90 2 17,01 0,21
2 80 90 2 17,01 0,21
3 80 90 2 17,01 0,21

Rata-rata   17,01 0,21 

90 A 

1 80 90 57 9,27 0,12
2 80 90 53 10,25 0,13
3 80 90 40 13,05 0,16
4 80 90 60 8,51 0,11
5 80 90 35 13,94 0,17
6 80 90 69 6,10 0,08
7 80 90 62 7,99 0,10
8 80 90 54 10,00 0,13
9 80 90 35 9,77 0,12

Rata-rata   9,88 0,12

110 A 

1 80 90 54 10,01 0,13
2 80 90 2 17,02 0,21 
3 80 90 2 17,02 0,21
4 80 90 43 12,45 0,16
5 80 90 22 15,79 0,20 
6 80 90 42 12,66 0,16
7 80 90 32 14,44 0,18
8 80 90 47 11,61 0,15 
9 80 90 2 17,09 0,21

Rata-rata   14,22 0,18

120 A 

1 80 90 35 13,95 0.17 
2 80 90 63 6,39 0.08
3 80 90 24 15,56 0.19
4 80 90 50 10,95 0.14 
5 80 90 38 13,42 0.17
6 80 90 52 10,48 0.13
7 80 90 2 17,02 0.21 
8 80 90 34 14,12 0.18
9 80 90 36 13,78 0.17

Rata-rata     12,85 0.16 
 
Data yang diperoleh pada tabel diatas selanjutnya diolah dan ditampilkan dalam bentuk 
diagram di bawah ini. 
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Gambar 4. Diagram kekuatan impak baja AISI 304 yang dilas dengan menggunakan 
variasi arus  

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Raw 90 A 110 A 120 A

Raw

90 Ampere

110 Ampere

120 Ampere



188 
 

Hasil pengujian impak 
menunjukkan bahwa harga kekuatan 
impak baja tahan karat AISI 304 dengan 
raw material dengan kuat arus 90 
ampere, 110 ampere dan 120 ampere 
berturut-turut 0,12 J/mm2; 0,18 J/mm2 
dan 0,16 J/mm2. Harga kekuatan impak 
tertinggi diperoleh pada kuat arus 110 
ampere dengan harga kekuatan impak 
adalah 0,18 J/mm2. Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan kuat 
arus akan berkontribusi terhadap 
penambahan masukan panas yang akan 
memberikan sifat penetrasi yang lebih 
menonjol sehingga kekuatan 
sambungan las akan menjadi lebih baik. 
Namun demikian, penambahan 
masukan panas yang berlebih atau 
terlalu tinggi dapat menyrbabkan logam 
menjadi getas. Dalam hal ini masukan 
panas yang sesuai pada arus pengelasan 
sebesar 110 ampere, diatas arus 
pengelasan 110 ampere menyebabkan 
masukan panas yang dihasilkan menjadi 
berlebihan atau terlalu tinggi yang dapat 
memberikan efek penggetasan 
(embritlement) pada sambungan las 
logam baja tahan karat. Hal ini juga 
ditunjukkan pada pengujian foto 
struktur mikro yang memperlihatkan 
bahwa pada sambungan las yang dilas 
dengan menggunakan arus pengelasan 
110 ampere menghasilkan struktur 
mikro ferit acicular dan ferit batas butir 
yang lebih lembut sehingga mampu 
menahan rambat retak yang terjadi. 
Pada sambungan las dengan arus 
pengelasan 120 ampere memperlihatkan 
terbentuknya struktur mikro baru yaitu 
martensite. Struktur martensite 
memiliki sifat yang keras tetapi getas 
sehingga kekuatan menahan beban 
bentur menjadi lebih rendah.
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Hasil Uji Foto Mikro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Hasil Foto struktur mikro raw material perbesaran 500X 

Ferrite acicular 

Ferrite batas butir

Gambar 6. Hasil Foto struktur mikro spesimen las dengan arus 90 A perbesaran 500X 
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Ferrite halus

Ferrite acicular

Ferrite halus 

martensite
Ferrite widmanstatten

Gambar 7.  Hasil Foto struktur mikro spesimen las arus 110 A perbesaran 500X

Gambar 8. Hasil Foto struktur mikro spesimen las arus 120 A perbesaran 500X
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Struktur mikro raw material seperti 
ditunjukkan pada gambar 5 di atas 
didominasi butir-butir ferit yang 
berwarna putih (terang), sedangkan fasa 
perlit lebih sedikit berwarna gelap. Butir 
ferit cenderung halus sedangkan butir 
perlit lebih kasar. Butir perlit cenderung 
lebih keras karena mengandung karbon 
sedangkan butir ferit cenderung lebih 
lunak. Pada struktur mikro spesimen 
logam las dengan arus pengelasan 90 
ampere, 110 ampere dan 120 ampere 
daerah logam las menunjukkan struktur 
mikro ferit acicular, ferit batas butir dan 
ferit widmanstatten. Ferit batas butir 
yang berbentuk kecil dan memanjang, 
ferit acicular berupa bilah-bilah yang 
menyilang dan berbutir lembut. Ferit 
widmanstatten yang terbentuk garis-
garis miring.  
Pada logam las dengan kuat arus 90 
ampere, struktur mikro yang terbentuk 
adalah ferit acicular dan ferit batas butir 
yang kasar berupa bilah-bilah 
menyilang sehingga kekuatan 
mechanical interlocking antar butir 
tidak sekuat pada logam las dengan kuat 
arus 110 ampere maupun 120 ampere. 
Pada logam las dengan kuat arus 110 
ampere dan 120 ampere, struktur mikro 
yang terbentuk ferit acicular dan ferit 
batas butir yang lebih lembut sehingga 
mampu menahan rambat retak yang 
terjadi tetapi pada arus 120 ampere 
muncul struktur mikro baru yaitu 
martensite. Struktur martensite 
terbentuk adanya kuat arus yang terlalu 
besar yang menyebabkan masukan 
panas pada logam las menjadi terlalu 
besar serta proses pendinginan yang 
terlalu cepat. Hal ini yang menyebabkan 
energi impak logam las dengan arus 
pengelasan 120 ampere menjadi lebih 
rendah jika dibandingkan dengan logam 
las dengan arus pengelasan 110 ampere. 
 
 
 

Simpulan dan Saran 
Pemilihan arus pengelasan yang sesuai 
mempengaruhi masukan panas pada las. 
Harga impak tertinggi diperoleh pada 
logam las dengan arus pengelasan 
sebesar 110 ampere sebesar 0,18 J/mm2. 
Hasil tersebut juga didukung 
pengamatan struktur mikro 
menggunakan mikroskop optik dengan 
perbesaran 500X. Hasil foto struktur 
mikro menunjukkan bahwa struktur 
mikro yang terbentuk pada logam las 
dengan arus 110 ampere adalah ferit 
acicular dan ferit batas butir yang lebih 
lembut sehingga mampu menahan 
rambatan retak yang terjadi. 
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