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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian pada sambungan las TIG pada material AA 5083 H116 

dengan variasi arus 85 A, 90 A, 95 A terhadap cacat hasil radiografi, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian tarik hasil terbaik dimiliki spesimen kuat arus 85 A 

dengan nilai kekuatan tarik 178 MPa dan hasil pengujian bending 

terbesar dimiliki spesimen 95 A dengan hasil 142,33 MPa. 

2. Berdasarkan hasil uji radiografi spesimen dengan variasi kuat arus 85 A 

memiliki jenis cacat linier porosity pada bagian kiri las dan clustered 

porosity. Variasi kuat arus 90 A memiliki cacat linier porosity pada 

bagian ujung kanan las dan pada bagian tengah spesimen dengan 

panjang 2 cm. variasi 95 A memiliki cacat jenis linier porosity dengan 

ukuran butir cacat yang besar dan berjumlah lebih  banyak. 

3. Cacat porositas berpengaruh terhadap sifat mekanis, pada pengujian 

tarik mengalami penurunan sebesar 24,57%. Perbandingan nilai tarik 

hasil las dengan raw material menunjukan adanya penurunan nilai 

kekuatan tarik sebesar 46,2%. Selanjutnya hasil pengujian bending 

memiliki penurunan sifat mekanis sebesar 66,83%. Perbandingan antara 

spesimen las dengan raw material dengan nilai 666,67 Mpa menunjukan 

kekuatan bending hasil las menunjukan penurunan kurang lebih sekitar 

82,9%. 
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1.2 Saran  

Melihat hasil dari proses pengelasan AA 5083 H116 dengan berbagai 

variasi arus maupun pengujian yang dilaksanakan, saran yang bertujuan untuk 

lebih optimal dan spesifik terhadap penelitian: 

1. Sebelum melakukan pengelasan sebaiknya mengetahui kesesuaian 

skema pegelasan terhadap beberapa variabel. Agar kualitas las menjadi 

lebih baik,Contohnya, jika tebal plat 3 mm, pengelasan arus polaritas 

balik, elektroda wolfram-thorium 2% dengan tebal 2,4 mm lebih baik 

menggunakan aliran gas Argon sebesar 4,7-7,8 l/min. 

2. Diperlukan sterilisasi pada tempat pengelasan dan pengecekan dahulu 

terhadap komponen las sebelum proses pengelasan dimulai untuk dapat 

meminimalisir terjadinya cacat pada las. Perawatan pada nozzel untuk 

menghasilkan semburan gas pelindung yang optimal sehingga dapat 

mengurangi terjadinya cacat porositas. 

3. Sebaiknya hasil las yang memiliki cacat porositas melebihi jumlah yang 

dianjurkan oleh peraturan Mentri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi No. 

Per.O2/MEN/1982 Tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja, tidak 

layak digunakan karena terjadi penurunan sifat mekanis yang sangat 

besar. 

4. Memperbanyak jenis pengujian untuk mengetahui karakteristik yang 

lebih pada hasil sambungan las. 
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