
 

 

665  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

SUBMISSION 41 

Analisis Pengelasan Spot Welding Pada Material SPC Dan 
SCGA Kendaraan Mpv 

Prof. Ir. Djoko W. Karmiadji, MSME, PhD*, Muhammad Khoirul Huda 
 

Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, Daerah Khusus Jakarta 12640, Indoensia 
 

 
 
ABSTRAK - Resistance of Spot Welding (RSW) merupakan salah satu proses welding yang digunakan di 
dunia industri manufaktur untuk menyambungkan plat baja. Kualitas dan kekuatan dari proses welding ini di 
definisikan oleh ukuran diameter nugget, Heat Affected Zone (HAZ) dan nilai load strength. Optimalisasi 
dari kombinasi parameter setting proses RSW ini fokus terhadap kualitas dari nilai load strength dan nugget 
diameter yang dihasilkan.  
Dalam penelitian ini pengujian karakteristik kualitas dengan menggunakan metode Taguchi L9 orthogonal 
array dengan merubah kombinasi parameter arus, waktu welding, dan gaya tekan. Material yang digunakan 
dalam penelitaian ini adalah menggunakan material Baja SPCC270D dan material Baja SCGA dengan 
Thickness 0,65 mm. Perancangan denga konsep Taguchi ini dilakukan dengan melakukan penentuan nilai 
Rasio S/N untuk menentukan pengaruh utama dari pengaruh yang ada terhadap kualitas proses spot welding.  
Hasil penelitian didapat bahwa variasi parameter yang optimal untuk pengelasan kedua jenis material 
tersebut adalah menggunakan arus 5,8 kA, Welding Time 17 cycle dan Gaya Tekan sebesar 2,4 kN. 
Kata kunci : Resistance of Spot Welding (RSW), Welding Time,  parameter optimum, diameter nugget, 
Taguchi Method. 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Didalam sebuah industri manufaktur otomotive sangat erat hubunganya dengan pengelasan. Teknik 
pengelasan yang digunakan pada umumnya menggunakan Resistance Spot Welding (RSW) atau las titik. Las 
titik digunakan dalam industri otomotif untuk pengerjaan body atau ke-rangka mobil. Terdapat sekitar 2000-
5000 las titik di kendaraan modern. Las titik merupakan metode mutakhir penyambungan yang umumnya 
digunakan untuk meyambung lembaran logam. Penyambungan dilakukan dengan cara permukaan pelat yang 
disambung ditekan diantara elektroda dan pada saat yang sama arus listrik dialirkan sehingga permukaan 
logam menjadi panas dan mencair karena adanya resistansi listrik. Dengan demikian, suatu sambungan las 
dibentuk antara lembaran logam melalui peleburan dan mengakibat-kan terikat kuat antara lembaran tanpa 
zat tambahan. Keunggulan dari pengelasan titik dibandingkan dengan pengelasan yang lain yaitu prosesnya 
cepat sehingga cocok untuk produksi masal, suplai panas yang diberikan cukup akurat dan reguler, sifat 
mekanik hasil las kompetitif dengan logam induk dan tidak memerlukan kawat las [1]. 

Kualitas dan kekuatan suatu produk dari proses las titik di definisikan oleh ukuran diameter nugget dan 
nilai uji tariknya. Kualitas dari produk hasil proses las titik ini dipengaruhi oleh suatu parameter. Parameter 
yang berpengaruh terhadap kualitas proses las titik ini diantaranya adalah arus listrik (current), waktu 
pengelasan (weld time), dan gaya tekan dari elektroda (elektroda force) [2]. Jika dalam pemilihan parameter 
tidak benar maka akan terjadi sebuah kegagalan / cacat dalam suatu proses las titik yang dilakukan. Cacat 
yang biasanya ditimbulkan jika pemilihan parameter proses las titik tidak benar adalah diameter nugget yang 
dibawah standar, penetrasi welding yang kurang, timbulnya lubang pada daerah welding, dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui standar parameter yang dapat 
menghasilkan kualitas terbaik dari proses las titik. 

Untuk menjaga agar produk las titik yang dihasilkan, maka industri manufaktur melakukan proses las titik 
sesuai dengan acuan standar yang dipakai. Sebagai acuan proses las titik yang dihasilkan baik atau tidaknya 
maka dilakukan suatu evaluasi atau analisa kualitas produk yang dihasilkan melalui uji coba produksi masal 
(mass production trial). Hal ini dilakukan sebagai garansi dari proses las titik, bahwa produk yang dihasilkan 
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secara massal mempunyai kualitas yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Berikut adalah data terkait 
hasil evaluasi terhadap kualitas yang dilakukan sebelum proses produksi secara massal. 

 
Tabel 1.1. Tabel data jenis cacat pada proses las titik di industri otomotif 

Jenis 
Cacat 

Poor 
Welding 

NG 
Penetration 

NG 
Diameter 
Nugget 

Hole 

Jumlah 21 17 14 1 

Dari tabel tersebut jika ditampilkan dalam grafik pareto seperti yang terlihat dibawah ini : 

 
Gambar 1.1. Grafik data pareto terhadap jenis cacat pengelsan titik 

 
Dari data diatas maka sangat penting untuk memilih suatu parameter yang dapat menghasilkan suatu 

produk dengan kualitas yang optimal dari ukuran diameter nugget dan nilai shear load yang dihasilkan. Atas 
dasar tersebut perlu adanya upaya untuk melakukan pengujian terhadap kualitas dari suatu produk untuk 
mengetahui apakah parameter yang digunakan sudah optimal atau tidak dari produk yang dihasilkan. Upaya 
untuk mengoptimalkan parameter dari proses las titik bisa dilakukan dengan menggunakan metode Taguchi. 

Alat analisis yang diusulkan oleh Taguchi untuk proses optimasi ini adalah Analysis Of Variance 
(ANOVA). ANOVA digunakan untuk mengetahui faktor mana yang berkontribusi pada variabilitas secara 
total. Rancangan yang digunakan adalah Orthogonal Array (OA) Taguchi yang berguna untuk mengurangi 
proses percobaan sehingga menghemat waktu dan ongkos percobaan. Penelitian ini membantu kami untuk 
mencari dan mendapatkan nilai optimum ketiga parameter tersebut untuk proses Resistance Spot Welding 
(RSW) dari material SPC ketebalan 0.65 mm dengan SCGA ketebalan 0.65 mm yang dipakai pada salah satu 
part (bagian) dalam sebuah produksi mobil. 

 
2. LANDASAN TEORI 
A. Proses Resistance Spot Welding 

Resistance Spot Welding merupakan proses pengelasan tahanan yang paling banyak digunakan dalam 
aplikasi di seluruh dunia. Proses pengelasan ini secara umum dapat ditunjukkan seperti Gambar 2.1 [5]. 

 
Gambar 2.1 Skema dari proses spot welding. 

 
Keterangan : R1- R5 resistansi antara Elektroda-benda kerja, R2 dan R4-benda kerja, R3-resistansi antar 

permukaan. 
Panas yang dihasilkan pada dasarnya tergantung pada besarnya arus listrik dan waktu yang digunakan 

serta sifat tahanan listrik dari material diantara elektroda.  
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Menurut hukum Joule's, yang dinyatakan oleh persamaan di bawah, Q adalah panas yang dihasilkan, I 
adalah kuat arus dan t adalah waktu saat arus listrik mengalir: 

Q = I 2 Rt ……...………….........…….(1) 
Pembentukan nugget las tergantung pada panas yang diberikan dan panas dissipasi pada elektrode dan 

benda kerja. Secara matematis dapat menuliskan hubungan antara panas yang dihasilkan QG dengan panas 
yang dibutuhkan QN serta losses selama pengelasan QL sebagai berikut: 

QG = QN + QL …………………..........(2) 
Dimana, QG adalah panas yang dihasilkan,QN adalah total panas yang dibutuhkan untuk membentuk 

nugget las, dan QL adalah heat losses yang dihantarkan melalui benda kerja dan elektrode dimana ditentukan 
oleh besarnya konduktifitas termal bahan, bentuk geometri benda kerja dan elektrode. Jika diasumsikan QL = 
f.QN, maka persamaan 2 menjadi: 

QG = (1+f) QN…………….….…........(3) 
Dimana f merupakan ratio yang ditentukan oleh besarnya perbandingan antara QL dan QN, dan panas yang 

dihasilkan menurut persamaan 1 adalah Q = I2Rt, dimana panas yang dihasilkan tergantung oleh parameter 
las (welding current dan welding time) dan resistifitas bahan serta bentuk geometri benda kerja, maka total 
panas yang dibutuhkan untuk membentuk nugget las meliputi : pertama untuk memanaskan logam las hingga 
mencapai titik leleh dan kedua untuk mencairkan logam las hingga membentuk logam las (faktor lain seperti 
over heat pada logam cair diabaikan untuk analisis) sehingga: 

QN = qNΔV = (ρCpΔT+ρH)ΔV .....…..(4) 
Dimana, qN total panas untuk membentuk nugget las per unit volume, ρ densitas dari logam las, Cp panas 

spesifik, ΔT kenaikan temperatur dari temperatur ruang hingga titik leleh, ΔV volume nugget las, dan H 
panas laten dari fusi per unit volume. Dengan mengkombinasikan persamaan 3 dan 5 maka didapatkan 
hubungan: 

I2 t = (1+f) ΔV ………........................(5) 
Adapun proses pengelasan tahanan ini terdiri dari tiga langkah atau tahap yaitu tahap squeezing, welding 

dan holding seperti yang ditunjukkan pada Gambar II-7 [3]. 

 
Gambar 2.2 Siklus Resistance Spot Welding 

 
dimana tahap-tahapnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
• Tahap 1 merupakan kondisi awal dimana kedua bahan belum dijepit oleh kedua elektroda. 

• Tahap 2 merupakan tahap Squeezing terdiri dari penerapan gaya pengelasan untuk benda kerja sehingga 
mendapatkan jumlah tekanan yang sesuai, sebelum pengelasan. 

• Tahap 3 dan 4 merupakan tahap pengelasan dimana selama tahap ini arus listrik mengalir melalui benda 
kerja, sedangkan gaya pengelasan dipertahankan, sehingga menghasilkan panas. 

• Dalam tahap 5 yaitu holding time arus listrik sudah dimatikan dan gaya las dipertahankan, sehingga 
memungkinkan lasan tetap tertekan dan mengalami pendinginan di bawah tekanan. 

• Tahap 6 merupakan tahap akhir ketika nugget las sudah terbentuk [5]. 

B. Metode Taguchi 

Metode Taguchi dibentuk dengan sistem dari desain untuk mengurangi varibilitas dalam proses atau 
produk, sekaligus menjadi panduan untuk memperoleh hasil dengan pengaturan optimalitas. Metode Taguchi 
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adalah pendekatan efisien yang menggunakan perencanaan percobaan untuk menghasilkan kombinasi faktor 
atau level yang dapat dikendalikan dengan memperhatikan harga terendah namun tetap memenuhi 
permintaan konsumen. Tiga tahapan dalam penerapan metode Taguchi untuk mengoptimalkan suatu produk 
atau proses yaitu : 
1. Rancangan sistem. Rancangan sistem digunakan untuk menyeleksi metode produksi yang baik dalam 

menyelesaikan proses produksi. 

2. Rancangan parameter. Sementara itu, rancangan parameter digunakan untuk mencari faktor atau level 
yang dapat dikendalikan dan meminimalkan pengaruh dari faktor noise. 

3. Rancangan toleransi. Rancangan toleransi adalah efek utama di dalam kualitas produk dalam hubungan 
kerugian kualitas dan efektifitas penjualan biaya produksi 

Desain eksperimen dalam metode Taguchi didasarkan pada orthogonal array. Orthogonal array 
digunakan untuk mengetahui jumlah percobaan minimum dan efisien namun tetap mencapai pengaturan 
optimum dari paramenter kontrol. Susunan nama menunjukkan banyaknya baris dan kolom yang dimiliki, 
dan juga banyaknya level dari masing-masing kolom. 

Tahap analisis metode Taguchi menggunakan Signal to Noise Ratio. Signal to Noise Ratio merupakan 
cara untuk melihat karakteristik dari distribusi dan pengaruh karakteristik tersebut pada masing-masing 
percobaan. Nilai SN Ratio diperoleh dari hasil transformasi beberapa perulangan data sehingga nilainya 
mewakili kualitas penyajian variasi. 

Proses perhitungan yang digunakan untuk mengetahui nilai SN Ratio, yaitu: 

 

dimana, menunjukkan SN Ratio untuk respon ke-j dan percobaan ke-i, dimana j=1,2,..,m ; i=1,2,…,n 

dan = rata-rata kuadrat penyimpangan nilai target dari karakter kualitas untuk respon ke-j dan 
percobaan ke-i. 

Terdapat tiga karakteristik pendekatan pengukuran MSD yaitu: 
1. Smaller is better 

 
2. Nominal is best 

 
3. Larger is better 
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3. METODE PENELITIAN MASALAH 
A. Diagram Alir Penelitian 

Perencanaan Konsep & Pemilihan Parameter Proses

Studi Pustaka

Persiapan Material

Pemilihan Parameter Proses Las Titik 
dengan Metode Taguchi :
I = 5.2, 5.5 & 5,8 (kA)

Wt = 17, 18 & 19 (Cycle)
P = 2.4, 2.7 & 3.0 (kN)

Pengujian Shear Load

Putus Pada 
Base Material?

Evaluasi NuggetDiameter

Analisis

Ya

Tidak

Mulai

 
A 
A 

Selesai

Kesimpulan

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 
B. Material 

Konsep penelitian yang dilakukan adalah dengan memilih salah satu proses yang aktual dilakukan di 
industri otomotif. Proses las titik tersebut memiliki nilai parameter yang biasanya digunakan, yaitu arus 
listrik 5,8 kA, welding time 19 cycle, dan beban tekan sebesar 3,0 kN. Dengan menggunakan konsep 
Taguchi, nilai parameter aktual tersebut termasuk kedalam nilai pada level 2 dari setiap faktor yang 
digunakan. Perencanaan konsep yang dilakukan adalah dengan membuat perubahan dari setiap faktor 
tersebut. Hasil perencanaan konsep dari setiap faktor dapat dilihat seperti pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 
dibawah ini. 
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Tabel 3.1 Parameter Proses dan Nilai Pada Setiap Level 

 
 

Tabel 3.2 Konsep Penelitian Dengan Metode Taguchi 

 
 
Ketebalan material spesimen : 
1. Baja SPC270DX thickness : 0,65 mm (Non Galvanis) 
2. Baja SCGA thickness : 0,65 mm (Galvanis) 

Komposisi material dan sifat mekanik dari material tersebut dijelaskan pada Tabel 3.3 dibawah ini. Sesuai 
dengan standard JIS G 3131 Hot-Rolled Mild Steel Sheets and Coil 

Tabel 3.3 Komposisi material spesimen 

 
Dimensi : 

 
Gambar 3.2 Bentuk Spesimen pengelasan 

 
 Bentuk Spesimen pengujian pengelasan Spot Welding 
Keterangan : 
A = Panjang Material 
B = Daerah bebas pencekaman 
W = Lebar Material 
t = Tebal Plat 
L = Daerah Lap Allowance 



 

 

671  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

Setelah jenis material dan dan spesifikasi ditentukan maka selanjutnya adalah menentukan dimensi 
material pengukuran. Pada penelitian ini untuk standar yang digunakan untuk menentukan dimensi material 
pengukuran adalah standar JIS (Japan Industrial Standard) G3136, berikut dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Standard dimensi sampel pengukuran (JIS G3136) [10] 

 
 

B. Pengujian 
1. Pengujuan Shear Load (Kekuatan Gaya Geser) 

Proses pengujian dilihat dengan metode pemberian shear load dengan menggunakan mesin UTM merk 
HUNG TA dengan kapasitas beban sebesar 5 kN. Mesin UTM yang digunakan ini dilengkapi dengan 
komputer dan komponen-komponen lain yang dapat melakukan proses pengujian secara otomatis. Selain 
untuk mengetahui nilai kekuatan tarik suatu sampel material, mesin UTM ini juga dapat menghitung nilai 
elongation, yield point, dan load peak. Keluaran dari pengujian ini adalah nilai kekuatan yang diperoleh 
dengan melihat hasil gaya geser (shear load) yang dihasilkan oleh mesin. Nilai shear load tersebut dijadikan 
sebagai nilai yang akan dilakukan analisa yang terjadi pada setiap perubahan parameter. 
2. Pengujian Diameter Nugget 

Proses pengukuran diameter nugget, alat yang digunakan untuk membantu proses ini adalah Microscope 
Keyence VHX 600. Sebelum melakukan pengukuran diameter, hal yang harus dilakukan adalah 
membuat/menyiapkan sampel yang akan diukur. Sampel tersebut dilakukan proses cutting, polishing, 
etching, dan pengukuran diameter nugget.  

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Pengujian Shear Load 

Dari proses persiapa pengujian material yang dilakukan, maka selajutnya spesimen siap untuk diuji. 
Pengujian yang pertama adalah pengujian shear load parameter standar. Hal ini bertujuan untuk melihat hasil 
jika parameter dalam kondisi sebelum dilakukan perbaikan. Hasil seperti yang terlihat pada tabel di bawah 
ini. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Shear Load Parameter Standar 

1 2 3
Rendah 
(Low)

12.66 12.8 12.75 12.74

Sedang 
(Medium)

13.66 13.65 13.69 13.66

Tinggi 
(High )

13.91 13.79 13.9 13.87

Level
Shear Load (kN)

Rata-rata

 

 
Gambar 4.1 Grafik hasil pengujian shear load parameter standar 
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Dari Gambar 4.1 menunjukan bahwa dari hasil pengujian shear load setiap level memiliki hasil yang 
meningkat sesuai denga levelnya. Dari hasil tersebut nilai tertinggi pada level high yaitu mencapai 13,87 kN. 
Berikut ini adalah hasil pengujian shear load dengan menggunakan formula taguchi. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Shear Load Parameter Taguchi 

I Wt P I II III
Rata-
Rata

1 1 1 1 14.13 13.93 13.77 13.95
2 1 2 2 14.22 13.33 14.57 14.04
3 1 3 3 15.58 14.71 15.27 15.19
4 2 1 2 15.54 15.43 15.47 15.48
5 2 2 3 15.36 15.62 15.67 15.55
6 2 3 1 16.47 15.68 15.95 16.21
7 3 1 3 16.53 15.98 16.43 16.31
8 3 2 1 15.99 16.38 17.25 16.18
9 3 3 2 17.11 16.58 16.96 17.03

15.55

Eksperimen
Faktor Shear Load (kN)

Rata-rata  
 

 
Gambar 4.2 Hasil Pengujian Shear Load Parameter Taguchi 

 
Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semua eksperimen yang dilakukan mempunyai nilai shear load yang 

masih masuk kedalam batas standar (JIS Z3140) yang di jadikan acuan. Selain itu untuk eksperimen 9 
dengan kombinasi variabel parameter arus 5.8 kA (3), welding time 19 cycle (3), dan gaya tekan 2.7 kN (2) 
mempunyai nilai shear load yang tertinggi bila dibandingan dengan eksperimen yang lainnya yaitu rata-rata 
sebesar 16.96 kN. 

 
 
 

Gambar 4.3 Grafik Hasil Pengujian Shear Load Eksperimen No. 9 
 

Gambar 4.3  diatas memperlihatkan grafik hasil pengujian shear load yang dilakukan pada eksperimen 
no. 9. Dari grafik diatas bisa dilihat nilai shear load yang dihasilkan dengan kombinasi parameter sesuai 
eksperimen no. 1 yaitu sebesar 17,11 kN, 16,58 kN, dan 16,96 kN dengan rata-rata 17,03 kN. Nilai tersebut 
adalah nilai terbesar dari eksperimen-eksperimen lainnya. 
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B. Hasil Pengujian Diameter Nugget 

Pengujuan diameter nugget dilakukan dengan menggunakan alat ukur Microscope Keyence VHX 600. 
Sebelum dilakukan pengujian ini, material spesimen dilakukan berbagai macam proses dari mulai cutting 
spesimen, proses grinding, proses resin, proses amplas dan proses etching. Berikut adalah Tabel hasil 
pengujian diameter nugget dengan parameter standar 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Diameter Nugget Parameter Standar 

1 2 3
Rendah 
(Low)

2.16 2.72 2.51 2.46

Sedang 
(Medium)

3.15 2.12 3.69 2.99

Tinggi 
(High )

3.83 4.17 4.03 4.01

Level
Diameter Nugget (mm) Rata-

rata

 
 

 
Gambar 4.4 Grafik Hasil Pengujian Diameter Nugget Parameter Standar 

 
Dari tabel di atas menunjukan parameter setting high memiliki nilai diameter nugget yang tinggi pula 

yaitu 4,01 mm. setiap levelnya mengalami kenaikan kekuatan tarik material hasil pengelasan. Berikut ini 
adalah hasil pengujian diameter nugget dengan menggunakan formula taguchi 

 
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Diameter Nugget Parameter Taguchi 

I Wt P I II III
Rata-
Rata

1 1 1 1 3.54 3.72 3.83 3.7
2 1 2 2 3.48 3.62 3.69 3.6
3 1 3 3 3.41 2.98 3.18 3.19
4 2 1 2 4.18 4.42 3.63 4.08
5 2 2 3 3.8 4.03 3.9 3.91
6 2 3 1 3.87 4.03 4.38 4.09
7 3 1 3 4.17 4.45 4.41 4.34
8 3 2 1 4.52 4.59 4.75 4.62
9 3 3 2 4.19 4.15 4.18 4.17

3.97Rata-rata

Eksperimen
Faktor Diameter Nugget (mm)
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Gambar 4.5 Grafik Hasil Pengujian Diameter Nugget Parameter Taguchi 

 
 

 
Gambar 4.6 Pengukuran Diameter Nugget 

 
 

Dari gambar 4.6 diatas menunjukan mekanisme pengukuran diameter nugget menggunakan alat 
Microscope Keyence VHX 600. Hasil pengukuran diameter seperti yang terlihat di Tabel 4.4 menunjukan 
bahwa nilai diameter nugget memiliki perbedaan disetiap eskperimen. Material eksperimen 9 yang menjadi 
nilai shear load terbesar menunjukan nilai rata-rata diameter nugget sebesar  4,17 mm. 

 
C. Hasil Perhitumgan S/N Ratio 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pengujian tarik dan evaluasi diameter nugget, selanjutnya 
data ditransformasikan kedalam bentuk rasio S/N (Signal to Noise) untuk mencari faktor yang berpengaruh 
pada variasi karakteristik kualitas. Dimana semakin besar nilai shear load dan diameter nugget yang 
dihasilkan, maka kualitas dari proses las titik tersebut semakin baik. Oleh karena itu, karakteristik S/N Ratio 
yang digunakan adalah S/N Ratio larger the better dengan rumus perhitungan sebagai berikut : 

 
Keterangan : 
N : Jumlah pengulangan dari setiap eksperimen yang dilakukan 
y   : Nilai shear load yang dihasilkan 

Dengan menggunakan rumus diatas, maka nilai rasio S/N untuk hasil shear load dan diameter nugget 
dengan pengulangan sebanyak tiga kali dalam setiap eksperimen, maka dapat hasil diperoleh seperti data 
dibawah ini : 
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Tabel 4.5 Hasil Tensile Shear Load dan Evaluasi Diameter Nugget pada Proses Las Titik 

I Wt P
1 1 1 1 24.65 11.34
2 1 2 2 22.93 11.11
3 1 3 3 23.62 10.04
4 2 1 2 23.8 12.12
5 2 2 3 23.83 11.84
6 2 3 1 24.09 12.21
7 3 1 3 24.25 10.98
8 3 2 1 24.36 13.29
9 3 3 2 24.55 12.41

T.S
Ratio S/N 

(dB)

D.N
Ratio S/N 

(dB)
Eksperimen

Faktor

 
 
 

D. Analisis Pengaruh Level dari Faktor terhadap variasi nilai Shear Load dan Diameter Nugget 

Perhitungan variabilitas nilai rasio S/N pengujian kekuatan shear load dan evaluasi diameter nugget 
melalui kombinasi level dari masing-masing factor, maka dapat disimpulkan kedalam bentuk tabel dibawah 
ini : 

Tabel 4.6 Respon Rasio S/N Nilai Shear Load dari Pengaruh Faktor   (unit : dB) 

Level Arus Welding Time Gaya Tekan

1 23.73 24.23 24.36

2 23.91 23.71 23.76

3 24.39 24.09 23.9

Selisih 0.66 0.52 0.6

Peringkat 1 3 2  
 

Tabel 4.7 Respon Rasio S/N Nilai Diamter Nugget dari Pengaruh Faktor   (unit : dB) 
Level Arus Welding Time Gaya Tekan

1 10.83 11.48 12.28

2 12.06 12.08 11.88

3 12.23 11.55 10.95

Selisih 1.4 0.6 1.33

Peringkat 1 3 2  
 

Dari Tabel 4.6 dan Tebel 4.7 dapat disimpulkan bahwa faktor current (arus) mempunyai pengaruh yang 
lebih besar terhadap kualitas dari proses las titik bila dibandingkan dengan faktor yang lainnya yaitu welding 
time dan gaya tekan. Dimana untuk faktor current selisih nilai rasio S/N nya adalah sebesar 0.66 dB pada 
nilai Shear Load dan 1.4 dB pada nilai Diameter Nugget. 

 
E. Analisis Kuantitatif Metode Taguchi Hasil Shear Load dengan ANOVA (Analyis of Variance) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap respon bisa digunakan software Minitab 18. Software ini 
digunakan untuk menganalisis variabel mana yang berpengaruh signifikan terhadap respon. Secara 
visualisasi dari hasil analisis didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Antara Kekuatan Shear Load Dengan Arus, Welding Time, dan Gaya tekan (Sofware 

Minitab 18) 
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Gambar 4.8 Grafik Pengaruh Antara Diameter Nugget Dengan Arus, Welding Time, dan Gaya tekan (Sofware Minitab 

18) 
Berdasarkan Gambar diatas menunjukan adanya pengaruh atau perbedaan antar level faktor. Selain itu 

kombinasi untuk mendapatkan nilai optimum dipilih nilai yang tertinggi yaitu I3, Wt1, P1. pemilihan 
kombinasi level tiap variabel tersebut menunjukan hasil yang sama dengan perhitungan manual pada 
pembahasan sebelumnya. 

Selain itu juga dengan menggunakan software Minitab 18 bisa untuk menganalisis varian rasio S/N 
untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap respon nilai rasi S/N didapatkan 
tabel Analysis of Variance for SN ratios (ANOVA) sebagai berikut : 

 
Tabel 4.8 ANOVA Hasil Shear Load 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value % C

  Arus 2 5.49236 2.74618 75.28 0.01367.39
  Welding Time 2 2.44962 1.22481 33.58 0.02930.06
  Gaya Tekan 2 0.13476 0.06738 1.85 0.3511.65
Error 2 0.07296 0.03648     
Total 8 8.14969        

 
Dari perhitungan persen kontribusi dapat dikatahui bahwa variabel A (arus) memiliki porsi pengaruh yang 
cukup tinggi sebesar 73 % sedangkan porsi variabel B (welding time) sebesar 22.71 % dan variabel C (gaya 
tekan) sebesar 0.06 %. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa nilai kekuatan tarik lebih dipengaruhi oleh arus 
dibandingkan dengan welding time dan gaya tekan. 
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Tabel 4.9 ANOVA Hasil Diameter Nugget 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value % C

  Arus 2 1.00887 0.50443 13.26 0.0785.76

  Welding Time 2 0.0326 0.0163 0.43 0.7 2.77

  Gaya Tekan 2 0.05887 0.02943 0.77 0.5645

Error 2 0.07607 0.03803     
Total 8 1.1764        

 
Dari perhitungan persen kontribusi dapat dikatahui bahwa variabel  arus memiliki porsi pengaruh yang 
cukup tinggi sebesar 85.76 % sedangkan porsi variabel gaya tekan sebesar 5.0 % % dan variable welding 
time sebesar 2.77 %. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa nilai kekuatan lekat lebih dipengaruhi oleh arus 
dan welding time dibandingkan dengan gaya tekan. 
 
F. Eksperimen Konfirmasi Nilai Optimum yang Dihasilkan 

Eksperimen konfirmasi dilakukan berdasarkan hasil dari eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya 
dengan menggunakan metode Taguchi. Tujuan dilakukannya eksperimen ini adalah untuk membuktikan 
parameter optimum sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Pada eksperimen konfirmasi, faktor dan level 
ditetapkan seperti faktor dan level pada kondisi optimal berdasarkan perhitungan sebelumnya yaitu faktor 
arus level 3, faktor welding time level 1, dan faktor gaya tekan level 1. Metode yang digunakan dalam 
eksperimen konfirmasi parameter optimum ini sama dengan metode yang digunakan untuk eksperimen yang 
lainnya dimana pengujian yang dilakukan adalah pengujian shear load dan evaluasi diameter nugget. 

Hasil konfirmasi pengujian shear load dan evaluasi diameter nugget dapat dilihat seperti pada Tabel 
dibawah ini. 

Tabel 4.10 Hasil Konfirmasi Parameter Optimum Terhadap Nilai Shear Load 

I Wt P I II III

3 1 1

(5.8 kA) (17 Cycle) (2.4 kN)

Shear Load (kN)

17.2917.0617.1 24.68

17.15

Rasio 
S/N 
(dB)

Eksperimen

1

Faktor

Rata-Rata Shear Load  
 

Tabel 4.11 Hasil Konfirmasi Parameter Optimum Terhadap Nilai Diameter Nugget 

Eksperimen

I Wt P I II III

3 1 1

(5.8 kA) (17 Cycle) (2.4 kN)

4.4

Diameter Nugget 
(mm)

Rasio 
S/N 
(dB)

1 4.21 4.51 4.48 12.86

Faktor

Rata-Rata Diameter Nugget  
 

Berdasarkan Tabel IV-12 dan Tabel IV-13 dapat diketahui bahwa percobaan reproducible (hasil percobaan 
diterima) karena hasil eksperimen konfirmasi menunjukkan bahwa nilai rasio S/N untuk pengujian shear load 
dan diameter nugget yang dihasilkan mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan eksperimen 
dengan kombinasi yang lainnya yaitu sebesar 12.68 dB dan 12.86 dB. 
 
5. KESIMPULAN 

Analisis hasil pengelasan Resistance Spot Welding pada material SPC dan SCGA dengan thickness 0,65 
mm menggunakan metode taguchi dan diuji menggunakan shear load test dan pengukuran diameter nugget 
mendapatkan kesimpulan sebagai berikut 
1. Kontribusi arus, welding time, dan gaya tekan terhadap nilai shear load adalah sebesar ; I : 67.39% ; Wt 

: 30.06% ; P : 1.65%. 
2. Kontribusi arus, welding time, dan gaya tekan terhadap nilai diamter nugget adalah sebesar ; I : 85.76% ; 

Wt : 2.77% ; P : 5%. 
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3. Dalam pengelasan Resistance Spot Welding material SPC & SCGA thickness 0,65 mm, maka parameter 
yang menghasilkan nilai optimum adalah : 
- Arus (I) : 5,8 A 
- Welding Time (Cycle) : 19 cycle 
- Tekanan (kN) : 2,7 kN 

4. Hasil konfirmasi parameter optimum dapat disimpulkan bahwa, kombinasi parameter optimum tersebut 
menghasilkan nilai shear load yang lebih maksimal (optimum) yaitu rata-rata 17.15 kN dengan rasio 
S/N sebesar 24.68 dB. 

5. Hasil konfirmasi parameter optimum dapat disimpulkan bahwa, kombinasi parameter optimum tersebut 
menghasilkan nilai diameter nugget yang lebih maksimal (optimum) yaitu rata-rata 4.4 mm dengan rasio 
S/N sebesar 12.86 dB. 
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