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SUBMISSION 27 

 
Pengaruh Tegangan dan Pulse Pada Sambungan Las Laser 
Baja Perkakas NAK80 

Syahbuddin, M. Ilham Azkiya 

Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Pancasila Jakarta 

Abstrak. Plastik merupakan bahan material yang sangat banyak digunakan saat ini untuk dijadikan peralatan 
kebutuhan sehari hari, Untuk membuatnya diperlukan mold/cetakan yang baik dan presisi. Dalam prakteknya 
dilapangan, untuk cetakan akan mengalami kerusakan yang diakibatkan dari berbagai macam kondisi. Salah 
satu cara memperbaikannya menggunakan  metode las, metode las laser merupakan pilihan yang tepat untuk 
jenis cetakan saat ini. Minimnya informasi pengelasan ini didunia industri molding maka perlu dicari hasil 
yang baik dari metode ini agar didapat hasil yang diinginkan. Untuk mengetahuinya dilakukan beberapa 
pengujian seperti uji makro, uji kekerasan dan uji impak. Diawali membuat specimen sesuai standar dari 
pengujian, setiap specimen dilas dengan variasi tegangan dan pulse yang berbeda. Tegangan yang digunakan 
yaitu 230 V, 250 V, 270 V dan pulse 3.5 ms, 4.5 ms, 5.5 ms. Kemudian diuji sesuai perencanaan pada 
penelitian ini dan diamati untuk mengetahui hasilnya. Hasil pengujian yang didapat yaitu, pengujian makro 
dari masing-masing specimen terdapat porositas yang jumlah kuantitasnya sedikit sampai hasil yang banyak. 
Dari uji kekerasan pada daerah las menghasilkan kekerasan rata-rata di bawah standar raw material sebesar 
390 HV, tertinggi didapat sebesar 375.23 HV pada tegangan 230 V dengan pulse 5.5 ms. Hasil dari uji impak 
di dapat empat variasi parameter yang memiliki ketangguhan di atas standard dan hasil teritnggi didapat 
sebesar 22.85 Joule pada variasi parameter 230 V dengan pulse 3.5 ms. 

Kata kunci—pengelasan; cetakan; las laser 

1. PENDAHULUAN  

Dewasa ini plastik merupakan bahan material yang sangat banyak digunakan pada pembuatan komponen 
komponen kendaraan, untuk membuat komponen plastik tersebut maka perlu dibutuhkan cetakan atau mold 
yang konstruksinya akan mengikuti komponen yang akan dibuat. Pada era sekarang, mold mempunyai 
konstruksi yang rumit, karena harus mengikuti desain komponen plastik yang semakin beraneka ragam 
sehingga pada konstruksinya akan ada beberapa bagian yang mempunyai perbedaan ketahanan terhadap 
tekanan mesin atau tekanan material resin saat diinjeksian kedalam mold. selain dari desain mold, ada 
beberapa hal lain yang mempengaruhi ketahanan tersebut salah satunya adalah bahan material mold.  

Dalam prakteknya dilapangan, mold ada saatnya akan mengalami juga kerusakan akibat faktor umur 
maupun kesalahan lainya sehingga perlu dilakukannya perbaikan. Salah satu metode dalam perbaikan mold 
khususnya mold plastik injeksi dalam memperbaikinya adalah dengan proses pengelasan,  proses ini dipilih 
untuk memperbaiki mold  karena pada prosesnya mempunyai waktu yang singkat dan biaya yang murah, 
sebab jika harus membuat baru secara keseluruhan bagian yang mengalami kerusakan, hal ini butuh waktu 
yang tidak sedikit, maka pengelasan adalah alternatif yang tepat untuk dilakukan. 

Pada umunya pengelasan yang digunakan dalam reparasi mold menggunakan last tipe GTAW (Gas 
Tungsten Arc Welding) atau yang sering disebut TIG (Tungsten Inert Gas), tetapi seiring perkembangan 
material yang di gunakan dan bentuk dari sebuah produk yang semakin detail, melakukan reparasi 
menggunakan proses las tipe GTAW/TIG sering menemukan kesulitan, sebab pengelasan GTAW/TIG 
memiliki bidang penetrasi yang besar sampai 5 mm sehingga mengenai bidang yang tidak memerlukan 
pengelasan pada mold, serta material isian las belum ada yang spesifik diperuntukkan material mold 
khususnya material NAK80 yang meyebabkan kekuatannya menjadi berbeda. Untuk saat ini pengelasan 
menggunakan las laser bisa menjadi solusinya, karena memiliki kemampuan membuat bidang penetrasi yang 
kecil mulai dari diameter 0.1 mm sampai 2.0 mm dan mampu mengelas terhadap material keras seperti 
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NAK80, tetapi bukan berarti tidak ada kendala dengan menggunakan las ini, minimnya informasi tentang 
teknologi pengelasan ini dikarenakan masih baru digunakan dalam industri mold membuat pengelasan yang 
dilakukan masih belum sesuai yang diharapkan. Karena tiap material mold memiliki titik lebur yang berbeda, 
hal ini lah yang menyebabkan parameter tiap pengelasan pada tiap material pun berbeda seperti yang 
dikemukakan oleh Diandono Kuntjoro Yoga pada tesisnya “Analisis Proses pengelasan Laser Nd-YAG Pada 
Pembuatan Mikro Kapsul Untuk Terapi Kanker Laju dosis Rendah”[1] , maka perlu mencari parameter yang sesuai 
agar hasil kekuatan pengelasan mendekati kekuatan dari material tanpa pengelasan. Oleh karena itu 
pentingnya mencari hasil pengelasan yang sesuai, sehingga diharapkan nantinya dapat diketahui apa yang 
terjadi dari hasil pengelasan, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi sebelum 
melakukan pengelasan. 

2. PROSEDUR PENELITIAN 

Pada penelitian ini pembahasan dengan batasan-batasan : 

a. Material benda kerja yang akan diuji untuk pengelasan adalah material NAK80 standar JIS dengan 
material isian las yaitu NAK80 berdiameter 0.4 mm dengan spesifikasi  

 Tabel 1. Kandungan logam NAK80 [2]  

C (%) 0.15 Si (%) 0.30 Mn (%) 1.5 Al (%) 1.00 

Ni (%) 3.00 Cr (%) 0.30 Mo (%) 0.30 Cu (%) 1.00 

 

b. Parameter yang akan digunakan adalah adalah sebagai berikut dan akan divariasikan antara tegangan 
dengan pulse sedangkan frekunsi dan diameter adalah parameter tetap. 

1) Volt (V)   : 220, 250, 280 

2) Pulse (ms)   : 3.5 , 4.5 , 5.5 

3) Frekuensi (Hz)  : 9 

4) Diameter (mm) : 0.7  

c. Mesin yang digunakan adalah mesin las laser Nd:YAG kapasitas 150 Watt 

Dalam  penelitian ini, agar mendapat hasil pengelasan yang baik maka akan dilakukan eksperimen dengan 
melakukan variasi parameter pada mesin las laser untuk dilihat hasilnya pada spesimen. Untuk memudahkan 
dalam melaksanakan eksperimen ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, diawali dengan melakukan 
kajian pustaka mengenai pengelasan las laser serta tahapan pengujian pada hasil las. Dilanjutkan dengan 
merencanakan tahapan eksperimen yang akan dilakukan dan pemilihan alat serta bahan yang  digunakan. 
Tahapan selanjutnya membuat spesimen dan dilakukan pengecekan spesimen dilanjut dengan pengujian serta 
dilakukan analisis dari hasil pengujian. 

Spesimen yang digunakan untuk penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu untuk pengujian mikro, 
pengujian kekerasan dan pengujian impak, dimana untuk ujian mikro dan kekerasan spesimen memiliki 
ukuran yang sama, sedangkan untuk uji impak ukuran specimen merujuk pada standar ASTM E23 seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 1 dan 2. 

 
Gambar 1 Ukuran specimen uji impak satndar ASTM E23. [3] 
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Gambar 2 Ukuran specimen uji makro dan kekerasan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian hasil pengelasan ini menggunakan tiga cara pengujian yaitu dengan uji mikro, uji kekerasan 
dan uji impak. 

a. Struktur makro  
Pengujian makro bertujuan untuk observasi hasil pengelasan dari masing-masing parameter yang sudah 

ditentukan dari perencanaan eksperimen terhadap struktur maupun cacat yang terjadi pada hasil pengelasan. 
Berikut adalah hasil foto makro menggunakan Mikroskop optik Nikon type HFX-2 dengan pembesaran 50x 
dan 100x. 

 
Gambar 3 Foto makro hasil sambunga las laser tegangan 230 V (a) pulse 3.5 ms, (b) pulse 4.5 ms, 

(c) pulse 5.5 ms pembesaran 50x 

 
Gambar 4 Foto makro hasil sambunga las laser tegangan 250 V (a) pulse 3.5 ms, (b) pulse 4.5 ms, 

  (c) pulse 5.5 ms pembesaran 50x 

 
Gambar 5 Foto makro hasil sambunga las laser tegangan 270 V (a) pulse 3.5 ms, (b) pulse 4.5 ms, (c) pulse 5.5 ms 

pembesaran 50x 

Dari hasil foto makro terlihat pengaruh dari tegangan dan pulse pada hasil sambungan las baja perkakas 
NAK80, pengaruh dari tegangan yaitu semakin tinggi tegangan maka penetrasi pada sambungan las semakin 
dalam dan juga lebar, seingga semakin tinggi tegangan maka tumpukan isian las semakin tidak rapat. 
Sedangkan pengaruh pulse pada hasil sambungan las baja perkakas NAK80 yaitu semakin besar pulse maka 
waktu penetrasi semakin lama sehingga hasil penetrasi semakin lebar dan pipih peleburan material isian pun 
semakin menyatu dengan yang lainnya, terlihat semakin tidak terlihatnya batas tumpukan antar material isian 
las. Hasil ini sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Cepi Mohamad Hanafidan  Amin Suhadi pada 
penelitian “Analisa Kekuatan Las Laser pada Reparasi Cetakan Plastik’’ [4]. Pada hasil foto makro  
menggunakan Mikroskop optik Nikon type HFX-2 dengan pembesaran 100x, terlihat di beberapa hasil las 

(a) (b) (c) 

(a) (c) (b) 

(a) (c) (b) 
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terdapat cacat las berupa porositas dan terdapat juga hasil tumpukan isian las yang tidak menyatu dengan 
sempurna dengan tumpukan isian las yang lainnya. Seperti yang di tunjukkan pada gambar 6a, terlihat tidak 
menyatunya material isian las  dengan material isian lainnya, sedangakan pada gambar 6c terlihat cacat las 
berupa porositas, begitu pula hasil las yang lainnya terdapat porositas yang cukup banyak (lingkaran merah 
pada foto), hanya pada hasil las dengan parameter 250 V pulse 3.5 ms yang hasilnya lebih baik ketimbang 
dengan yang lainnya. 

 
Gambar 6 Foto isian las laser pada tegangan 230V (a) pulse 3.5 ms, (b) pulse 4.5ms, (c) pulse 5.5 ms  

pembesaran 100x. 

a 
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Gambar 7 Foto isian las laser pada tegangan 250V (a) pulse 3.5 ms, (b) pulse 4.5ms, (c) pulse 5.5 ms  

pembesaran 100x. 

 
Gambar 8 Foto isian las laser pada tegangan 270V (a) pulse 3.5 ms, (b) pulse 4.5ms, (c) pulse 5.5 ms  

pembesaran 100x. 
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b. Uji kekerasan 
Pengujian kekerasa dilakukan untuk melihat hasil lasan apakah memiliki kekerasan yang sesuai dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu memiliki kekerasan yang sama dengan material induk atau lebih 
kerasa dari material induk. Pengujian dilakukan dengan metode mikrovickers dengan beban penjejakan 100 gf 
waktu penjejakan 10 detik dan jarak penjejakan 0.25 mm melintang dari kiri ke kanan. 

 
Gambar 9 Posisi penjejakan uji kekerasan 

Perhitungan dapat menggunakan rumus dibawah ini [5] : 

           (1) 

Diman :  VHN  = Vickers Hardness Number 

   P = Tekanan penjejakan 

   d = Diagonal rata-rata 

 

Contoh Perhitungan :    

 

 

 

 

Berikut adalah hasil rata-rata kekerasan daerah las dari pengujian kekerasan dalam berupa grafik dari tiap-
tiap parameter. 
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Gambar 10 Grafik kekerasan rata-rata pada daerah las pada tegangan 230 V 

 
Gambar 11 Grafik kekerasan rata-rata pada daerah las pada tegangan 250 V 

 
Gambar 12 Grafik kekerasan rata-rata pada daerah las pada tegangan 250 V 
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c. Uji impak 
Uji impak dilakukan untuk mengetahui ketangguhan sebuah logam, Ketangguhan adalah suatu 

kemampuan logam untuk menyerap energi deformasi plastis. Charpy test merupakan salah satu metode 
pengujian impak yang paling banyak dipakai. Batang uji umumnya diberi takik (notch), Pada bagian belakang 
takik akan dikenakan beban tiba-tiba oleh sebuah pendulum hingga spesimen patah. Spesifikasi dari mesin 
impak yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Panjang lengan bendulum  = 656 mm 

2) Berat bendulum   = 26 kg 

3) Tinggi sudut maksimal  = 140o 

Tabel 1. Hasil pengujian impak 

Parameter Pengujian Sudut pengujian 

No Volt Pulse 
Sebelum 

(α) 
Sesudah 

(β) 

1 230 3.5 140o 135o 

2 230 4.5 140o 129o 

3 230 5.5 140o 130o 

4 250 3.5 140o 132o 

5 250 4.5 140o 131o 

6 250 5.5 140o 136o 

7 270 3.5 140o 135o 

8 270 4.5 140o 139o 

9 270 5.5 140o 137o 

10 
Tanpa 

Pengelasan 
140o 135o 

 

Di atas adalah tabel dari hasil pengujian  impak dimana akan di dapat sudut awal bendulum sebelum 
menumbuk spesimen dan sesudah menumbuk spesimen. Dari data di atas maka dapat dihitung energi  yang di 
butuhkan untuk mematahkan spesimen dari persamaan energi potensial, yaitu dengan persamaan [6] 

 

 

      (2) 

 

 

Contoh perhitungan : 
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Tabel 2. Hasil perhitungan 
Parameter 
Pengujian Usaha Impak 

(Joule) 
No 

1 9.85 

2 22.85 

3 20.60 

4 16.19 

5 18.38 

6 7.80 

7 9.85 

8 1.89 

9 5.79 

10 9.85 

 

Dari hasil pehitungan yang ditampilkan pada tabel, terlihat bahwa usaha terbesar bendulum untuk  
menumbuk spesimen berada pada hasil las dengan parameter  nomor 2 sampai dengan 5  atau dengan kata lain 
pada parameter tersebut hasil dari pengelasan lebih tangguh dari parameter lainnya. 

4. KESIMPULAN 

a. Hasil pengelasan laser pada baja perkakas NAK80 pada tegangan 230,250, 270 Volt dan pulse 3.5 ~ 
5.5 ms memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

b. Logam induk dan logam isian pada hasil las laser memenuhi syarat pengelasan yaitu 
menyatu/meleburnya logam induk dengan logam isian las. 

c. Sambungan las memiliki struktur yang berbeda dari tiap parameter yang sudah direncanakan, dimana 
semakin tinggi tegangan maka semakin besar dan dalam hasil penetrasinya serta semakin besar pulse 
semakin lama penetrasinya sehingga peleburan material isian atau pun logam induk semakin baik. 

d. Masih terdapat cacat las berupa porositas pada sambungan las dimana porositas terbanyak diprediksi 
terdapat pada hasil sambungan las dengan parameter 270 V pulse 3.5 ms, merujuk pada hasil uji 
kekerasan yang di dapat sangant kecil dari hasil uji kekerasan lainnya.  

e. Hasil pengujian kekerasan seluruhnya memiliki kekerasan dibawah logam induk, hasil yang paling 
mendekati logam induk terdapat pada hasil sambungan las dengan parameter 230 V pulse 5.5 ms 
dimana kekerasan rata-rata yang didapat sebesar 273.25 HV. 

f. Hasil usaha impak untuk mematahkan hasil sambungan las, tertinggi didapat dengan hasil 22.85 
joule, dihasilkan pada sambungan las dengan parameter 230 V pulse 4.5 ms, hasil ini dua kali lipat 
dari hasil usaha impak untuk mematahkan spesimen raw material (material tanpa pengelasan)  
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