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Intisari 

 Pengelasan titik merupakan salah satu proses penyambungan yang banyak digunakan 
untuk menyambungkan material sejenis maupun tak sejenis. Keunggulan dari pengelasan titik 
dibanding dengan pegelasan lain yaitu proses pengerjaanya yang mudah dan  cepat. Diameter 
elektroda pengelasan sangat berpengaruh terhadap hasil sambungan las yang dihasilkan. Hal ini 
dikarenakan luas penampang ujung elektroda sangat berpengaruh terhadap masukan panas yang 
diberikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi diameter elektroda 
terhadap struktur mikro, kekerasan, dan kapasitas beban tarik-geser. Pada penelitian ini 
menggunakan material beda jenis antara stainless steel 304 dengan baja karbon rendah SPHC JIS 
G3131 dengan ketebalan masing-masing 1mm dan ukuran panjang 120 mm x lebar 38 mm (standard 
AWS D8.9-97). Variasi diameter elektroda yang digunakan adalah 10 mm,  12,5 mm, dan 15 mm. 
Tegangan listrik yang digunakan adalah 1,79 V dan waktu pengelasan 4 detik. Pengujian yang 
dilakukan adalah pengujian struktur mikro, kekerasan dan uji tarik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variasi diameter elektroda tidak berpengaruh terhadap struktur mikro yang dihasilkan. 
Kemudian nilai kekerasan rata-rata tertinggi terdapat pada daerah weld metal stainless steel 304 
sebesar 434,5 HV pada variasi diameter elektroda 15 mm, sedangkan nilai kapasitas beban tarik 
rata-rata tertinggi diperoleh sebesar 4529,44 N pada variasi diameter elektroda 15 mm dan nilai 
kekuatan geser rata-rata tertinggi terdapat pada variasi diameter elektroda 10 mm sebesar 183,66 
N/mm². Dari hasil penelitian dilakukan variasi diameter elektroda tidak berpengaruh terhadap struktur 
mikro yang dihasilkan, akan tetapi variasi diameter elektroda sangat berpengaruh terhadap 
kekerasan dan nilai kapasitas beban tarik-geser. 
 
Kata kunci : Resistance spot welding, struktur mikro, kekerasan, kapasitas beban tarik-geser. 
 

Abstract 
  Spot welding is one of the most common jointing processes used to connect similar or 
dissimilar materials. The advantage of spot welding compared to other welding is that the process is 
easy and fast. The welding electrode diameter is very influential on the results of the welded joint 
produced. This is because the cross-sectional area of the electrode tip is very influential on the given 
heat input. The purpose of this study is to determine the effect of electrode diameter variations on 
microstructure, hardness, and tensile load bearing capacity. In this study using different types of 
material between stainless steel 304 with low carbon steel SPHC JIS G3131 with a thickness of 1mm 
each and a length of 120 mm x 38 mm width (AWS D8.9-97 standard). Electrode diameter variations 
used are 10 mm, 12.5 mm and 15 mm. The electric voltage used is 1.79 V and the welding time is 4 
seconds. Tests carried out are microstructure testing, hardness and tensile tests. The results showed 
that the variation of the electrode diameter had no effect on the microstructure produced. Then the 
highest average hardness value is in the weld metal stainless steel 304 area of 434.5 HV at 15 mm 
electrode diameter variation, while the highest average tensile load capacity value is 4529.44 N at 15 
mm electrode diameter variation and the value of the highest average shear strength was found in 
the variation of the diameter of the 10 mm electrode at 183.66 N / mm². From the results of the study 
conducted variations in the diameter of the electrode does not affect the microstructure produced, 
but the variation of the diameter of the electrode greatly affects the hardness and the value of the 
tensile load bearing capacity. 
 
Keywords : Resistance spot welding, microstructure, hardness, tensile load bearing capasity. 
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1. PENDAHULUAN 

 Dengan semakin majunya teknologi pengelasan, banyak dari beberapa jenis 
pengelasan dilakukan penyambungan tak sejenis (dissimilar). Sambungan logam tak 
sejenis merupakan penyambungan dua jenis logam yang berbeda sifatnya dengan cara 
dilas. Pengelasan dengan logam tidak sejenis dapat lebih rumit dari pada pengelasan 
logam sejenis karena siklus termal yang berbeda dialami masing-masing logam (Mustakim 
dkk, 2017).  
 Salah satu metode las yang dapat menyambungkan material yang tak sejenis dapat 
dilakukan dengan las titik. Pengunaaan las titik banyak digunakan dikarenakan mudah dan 
cepat dalam proses pengerjaannya dari pada dengan metode pengelasan yang lain serta 
las titik juga bisa mengurangi biaya produksi sehingga cocok untuk produksi masal 
(Firmansyah dkk, 2013). Dalam industri mobil maupun motor banyak dilakukan proses las 
titik. Las titik digunakan dalam industri mobil untuk pengerjaan body atau kerangka mobil. 
Pada kendaraan modern saat ini terdapat sekitar 2000 - 5000 las titik (Nugroho dkk, 2018).                
Akan tetapi, dalam pengelasan titik juga membutuhkan suatu keahlian untuk proses 
pengerjaannya sehingga didapatkan hasil penyambungan yang baik (Anrinal dan Hendri, 
2012).  
 Diameter permukaan elektroda pengelasan merupakan salah satu parameter yang 
sangat berpengaruh terhadap sambungan las yang dihasilkan, apabila diameter elektroda 
pengelasan yang digunakan terlalu kecil maka diameter nugget yang dihasilkan menjadi 
kecil dan sambungan menjadi tidak kuat serta kekuatan tarik yang dihasilkan menjadi turun 
(Waluyo, 2013) 
 (Amin, 2017), telah melakukan penelitian tentang pengaruh variasi arus listrik 
terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro sambungan las titik logam dissimilar stainless 
steel dan baja karbon rendah. Variasi arus yang digunakan adalah 60 A, 70 A, dan 80 A 
dan waktu pengelasan yang digunakan 4 detik. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
semakin meningkat arus listrik yang digunakan semakin meningkat pula kekuatan tarik 
yang dihasilkan . Hasil uji tarik yang terbaik terdapat pada variasi arus 70 A dengan nilai 
190,920 KN/mm2. 
 (Firmansyah dkk, 2016) melakukan penelitian pengaruh variasi waktu penekanan 
pengelasan titik terhadap kekuatan tarik, kekerasan dan struktur mikro pada sambungan 
dissimilar baja tahan karat AISI 304 dengan baja karbon rendah ST 41. Untuk variasi waktu 
yang digunakan yaitu 0,5 detik, 1 detik, 1,5 detik dan 2 detik dan arus pengelasan yang 
dipakai yaitu 1200 A. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai kekuatan tarik yang tertinggi 
diperoleh pada variasi waktu 1 detik sebesar 26,6 kg/mm2. Untuk nilai kekerasan tertinggi 
juga sama pada variasi 1 detik dengan nilai 86,2 HRB. Dari hasil penelitian menunjukan 
bahwasannya waktu penekanan pengelasan sangat berpengaruh terhadap sifat fisik dan 
mekanik dihasilkan. 
 (Silaban dkk, 2016), meneliti tentang pengaruh tegangan listrik dan waktu penekanan 
pada spot welding terhadap kekuatan geser pada aluminium. Variasi tegangan yang 
digunakan 1,6 Volt, 1,79 Volt, 2,02 Volt, 2,30 Volt dan variasi waktu penekanan 0,5 detik, 
1 detik, 1,5 detik, 2 detik dan 2,5 detik.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
variasi waktu penekanan dengan tegangan berpengaruh terhadap nilai kekuatan tegangan 
geser. Adapun nilai kekuatan tegangan geser tertinggi berada pada waktu 2,5 detik dengan 
tegangan arus 2,30 V yaitu sebesar: 14,194 N/mm2 sedangkan nilai kekuatan tegangan 
geser terendah berada pada waktu 0,5 detik dengan tegangan 1,60 V yaitu sebesar: 3,471 
N/mm2, Artinya semakin tinggi tegangan arus dan semakin lama waktu pengelasan maka 
kekuatan tegangan geser semakin besar pula.  
 . Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang sambungan las titik perlu diteliti lebih 
lanjut dengan penggunaan material yang berbeda serta variasi parameter yang dapat 
mempengaruhi kualitas sambungan las. Pada penelitian las titik sebelumnya variasi 
parameter tegangan listrik, kuat arus, waktu penekanan sangat mempengaruhi pada 
sambungan yang dihasilkan. Akan tetapi, belum ada penelitian tentang las titik yang 
terfokus pada variasi diameter elektroda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
mengenai pengaruh variasi diameter elektroda terhadap sambungan logam tak sejenis 
untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik yang dihasilkan. 
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2. METODE PENELITIAN  

 
Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 Parameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu variasi diameter elektroda 10 mm, 
12,5 mm, dan 15 mm. Tegangan listrik yang digunakan 1,79 Volt dan waktu pengelasan 
selama 4 detik. Pengelasan dilakukan dengan menggunakan mesin las titik tipe DN-16-1.  
Penelitian ini menggunakan material plat stainless steel AISI 304 dan baja karbon rendah 
SPHC JIS G3131 yang dipotong dalam ukuran panjang 120 mm, lebar 38 mm dan tebal 1 
mm, dapat dilihat pada Gambar 2. Setelah pemotongan, spesimen disusun secara overlap 
dimana posisi stainless steel pada bagian atas dan baja karbon rendah dibawah seperti 
ditunjukan pada Gambar 2. 
 

 

Gambar 2. Susunan sambungan plat lap joint (standar AWS D8.9-97) 
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2.1  Pengujian Struktur Mikro 
 Pengujian struktur mikro dilakukan untuk mengamati hasil dari sambungan lasan pada 
setiap variasi dimana pengamatan tersebut dilakukan pada tiga daerah yaitu logam induk 
(base metal), HAZ (Heat Affected Zone), dan bagian logam las (weld metal). Beberapa 
persiapan sebelum melakukan pengujian yakni spesimen uji dipotong melintang ditengah 
lasan, kemudian permukaan yang dipotong tersebut diamplas secara bertahap sampai 
halus, kemudian dilakukan pengetsaan. Campuran etsa pada penelitian ini ada dua 
macam yaitu larutan 70 ml HCL dan 30ml HNO3 untuk stainless steel dan 5 ml HNO3 untuk 
baja karbon rendah. Setelah proses etsa dilakukan kemudian spesimen dibilas 
menggunakan air lalu dikeringkan, setelah kering kemudian dilakukan pengujian struktur 
mikro di laboratorium untuk pengukuran Makro dan Mikro di Teknik Mesin UMY. 
  
2.2  Pengujian kekerasan 
 Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui nilai distribusi kekerasan pada 
logam induk, HAZ dan weld metal hasil sambungan las. Spesimen yang digunakan untuk 
pengujian ini adalah spesimen yang setelah dipakai untuk pengujian struktur mikro, dimana 
permukaan spesimen dilakukan pengamplasan ulang menggunakan amplas halus 
sehingga didapatkan permukaan yang halus dan rata. Pengujian ini menggunakan alat uji 
kekersan vickers Mitutoyo TIME dengan seri HM-100 dan dilakukan di laboratorium untuk 
pengukuran makro dan mikro di Teknik mesin UMY. 
 
2.3  Pengujian Tarik 
 Pengujian tarik merupakan salah satu pengujian yang digunakan untuk menentukan 
karakteristik material terutama untuk mengetahui kemampuan sambungan terhadap gaya 
tarik pada sambungan material beda jenis. Dari pengujian tarik ini didapatkan nilai 
kapasitas beban tarik hasil sambungan beda jenis pada setiap variasi diameter elektroda. 
Pengujian ini menggunakan alat uji tarik tipe Instron 3367 dan dilakukan di laboratorium 
pengelasan BBLKI Surakarta. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Pengukuran Struktur Makro dan Mikro 

• Hasil foto makro  

   

Gambar 3. Hasil foto struktur makro las titik dissimilar material tiap variasi 
diameter elektroda pengelasan (a) 10 mm, (b) 12,5 mm, (c) 15 mm 

  

 Gambar 3 menujukkan hasil pengamatan makro spesimen uji pada setiap variasi 

diameter elektroda. Hasil pengamatan foto makro menunjukkan bahwa pengelasan 

dengan metode resistance spot welding menggunakan material tak sejenis antara stainless 

steel 304 dan baja karbon rendah terlihat cukup bagus, dimana penetrasi yang dihasilkan 

dari pengelasan melebur dan menembus dari kedua material. Tetapi pada variasi diameter 

15 mm terdapat cacat blow hole, kemungkinan terjadinya cacat tersebut disebabkan oleh 

adanya zat pengotor yang menempel pada material. 

 

 

Stainless steel Stainless steel Stainless steel 

Baja karbon rendah Baja karbon rendah Baja karbon rendah 

(a)  (b)  (c)  

Blow Hole 
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• Hasil foto mikro 

   

Gambar 4. Menunjukkan foto struktur mikro dari pada daerah logam induk (base metal) 
(a) stainless steel 304 dan (b) baja karbon rendah  

  

 Gambar 4 menunjukan hasil pengamatan struktur mikro bahwa pada logam induk 

stainless steel 304 terlihat fasa austenite. Fasa austenite terbentuk karena stainless steel 

304 merupakan baja austenitic. Sedangkan pada logam induk baja karbon rendah 

terbentuk struktur mikro ferrite dan perlite dimana struktur ferrite berwarna terang dan 

perlite berwarna gelap. Pada logam induk baja karbon rendah didominasi oleh butir ferrite 

karena mempunyai butir yang halus dan lunak sedangkan butir perlite mempunyai butir 

lebih kasar dan keras (Amin, 2017).   

 

 

         
 

 
 

Gambar 5. Struktur mikro pada daerah HAZ Stainless steel, dengan variasi diameter 

elektroda (a) 10 mm, (b) 12,5 mm, (c) 15 mm. 
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Gambar 6. Struktur mikro pada daerah HAZ baja karbon rendah, dengan variasi diameter 

elektroda (a) 10 mm, (b) 12,5 mm, (c) 15 mm. 

 Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukan hasil pengamatan struktur mikro pada 

daerah HAZ bahwa ukuran butir mengalami perbesaran seiring besarnya diameter 

elektroda pengelasan yang digunakan. Pengkasaran butir terjadi pada setiap variasi 

diameter 10 mm, 12,5 mm, dan butiran paling besar terdapat pada variasi diameter 15 mm. 

Tingginya masukan panas yang diberikan menyebabkan proses pendinginan (solidifikasi) 

lambat yang mengakibatkan daerah HAZ lebar dan butiran struktur mengalami 

pembesaran (Firmansyah, 2016). Pada daerah HAZ stainless steel 304 terlihat fasa 

austenite dan ada endapan karbida krom (Cr23C6) dimana endapan karbida krom ini 

berfungsi untuk menahan pergerakan dislokasi material dalam menerima beban dari luar 

sehingga kekerasan akan meningkat (Fachruddin dkk, 2016). Sedangkan pada daerah 

HAZ material baja karbon rendah menunjukkan struktur mikro yang dihasilkan yaitu pearlite 

dan ferrite. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) 

Pearlite 

Ferrite Pearlite 

Ferrite 

Pearlite 

Ferrite 
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Gambar 7. Struktur mikro pada daerah weld metal, dengan variasi diameter elektroda (a) 

10 mm, (b) 12,5 mm, (c) 15 mm. 

 

 Gambar 7 menunjukan hasil pengamatan struktur mikro pada bagian weld metal 

pengelasan titik sambungan material tak sejenis antara stainless steel 304 dengan baja 

karbon rendah bahwa pengaruh variasi diameter elektroda tidak mempengaruhi terhadap 

struktur mikro yang dihasilkan. pada setiap variasi terdapat  struktur mikro austenite, ferrite 

acicular dan ferrite widmanstatten. Struktur mikro ferrit accicular mempunyai bentuk seperti 

jarum dengan arah orientasi acak. Struktur mikro ferrite acicular berfungsi sebagai 

interlocking structure yang dapat menghambat laju perambatan retak (Fachruddin dkk, 

2016). Struktur  mikro Ferrite widmanstatten mempunyai bentuk butir panjang seperti plat 

dan berwarna putih. Struktur mikro ferrite widmanstatten terbentuk oleh proses 

pendinginan yang relatif lambat (Firmansyah, 2016). 

3.2 Pengujian Kekerasan 
 Pengujian kekerasan mikro dilakukan untuk mengetahui nilai distribusi kekerasan 
pada logam induk, HAZ dan weld metal hasil sambungan las. Jenis pengujian yang 
digunakan untuk mengetahui pengaruh diameter elektroda pengelasan terhadap 
kekerasan mikro lasan adalah Microhardness Vickers. Titik penekanan pada spesimen uji 
dilakukan 14 kali yang meliputi daerah weld metal, HAZ, dan logam induk (base metal) 
seperti pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Skema penitikan uji kekerasan. 
 

 

Gambar 9. Grafik perbandingan nilai kekerasan tiap variasi diameter elektroda 
 
 Pada Gambar 9 menunjukkan nilai kekerasan rata-rata tertinggi pada daerah weld 
metal stainless steel 304 diperoleh sebesar 434,5 HV pada variasi diameter 15 mm dan 
baja karbon rendah sebesar 388,5 HV pada variasi diameter 10 mm dan 12,5 mm. 
Kemudian nilai kekerasan rata-rata tertinggi pada daerah HAZ terdapat pada stainless 
steel 304 sebesar 238 HV pada variasi diameter 15 mm dan pada baja karbon rendah 
SPHC JIS G3131 sebesar 214 HV pada variasi diameter 15 mm. Nilai kekerasan pada 
daerah weld metal lebih besar dari pada daerah HAZ dikarenakan pada daerah weld metal 
terjadi pencampuran dan pengenceran logam induknya (Firmansyah dkk, 2016). 
 
3.3 Pengujian Tarik Geser 
 Material uji antara stainless steel 304 dan baja karbon rendah yang telah dilas dengan 
metode las titik (resistance spot welding) kemudian dilakukan pengujian tarik geser. 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi diameter elektroda pengelasan 
terhadap kemampuan sambungan terhadap gaya tarik, terutama pada tensile load bearing 
capacity (TLBC) atau kapasitas beban yang dapat diterima pada sambungan lasan. 
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Gambar 10. Grafik perbandingan nilai pembebanan maksimum dan pertambahan 
panjang tiap variasi diameter elektroda 

 
 Gambar 10 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pembebanan dari setiap variasi 
diameter elektroda mengalami kenaikan, dimana nilai rata-rata beban tarik pada variasi 
diameter 10 mm sebesar 4308,12 N, kemudian pada variasi diameter 12,5 mm nilai rata-
rata beban tarik mengalami peningkatan menjadi 4483,60 N dan pada variasi diameter 15 
mm nilai rata-rata beban tarik meningkat yaitu sebesar 4529,44 N. Sedangkan nilai 
kekuatan geser diperoleh dengan cara melakukan perhitungan yaitu membagi nilai hasil 
pembebanan yang sudah dirata-rata pada setiap variasi dengan luas penampang. Luas 
penampang didapat dari diameter nugget hasil sambungan.   

 
Tabel 1. Beban tarik, Luasan nugget, Kekuatan geser setiap variasi diameter elektroda. 

 

Variasi 
Diameter 
Elektroda 

(mm) 

Luasan 
Nugget 
(mm2) 

Kapasitas 
Beban 

Tarik (N) 

Rata-
rata 

St. 
Dev 

Kekuatan 
Geser 

(N/mm2) 

Rata-
rata 

St. 
Dev 

10 

24,58 4251,98 

4308,12 197,15 

172,98 

183,66 17,95 
24,58 4054,31 164,93 

21,74 4440,76 204,28 

23,31 4485,43 192,43 

12,5 

32,45 4229,50 

4483,60 231,89 

130,33 

139,02 6,57 
32,38 4737,39 146,29 

31,25 4356,60 139,41 

32,92 4610,91 140,04 

15 

33,13 4807,49 

4529,44 277,50 

145,12 

137,62 8,06 
32,72 4652,16 142,17 

32,79 4158,27 126,82 

32,99 4499,83 136,39 
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Gambar 11. Grafik perbandingan pengaruh variasi diameter elektroda terhadap kapasitas 
beban tarik dan kekuatan geser. 

 
 Gambar 11 menunjukan bahwa nilai kapasitas beban tarik semakin meningkat seiring 
dengan meningkatnya variasi diameter yang digunakan, akan tetap nilai kekuatan geser 
semakin menurun seiring dengan meningkatnya variasi diameter yang digunakan. 
Penurunan nilai kekuatan geser rata-rata mungkin dikarenakan bentuk nugget yang tidak 
simetris sehingga pembebanan yang didapat pada hasil uji tarik geser atau kapasitas 
beban gesernya mengalami peningkatan yang lebih rendah atau kenaikan yang lebih kecil 
dibandingkan kenaikan luasan nugget yang didapat. Pada penelitian (Haikal dan Triyono 
2013) menjelaskan bahwasannya pengelasan logam dissimilar (tak sejenis) memiliki 
nugget yang tidak simetris akibat dari perbedaan fisik dan sifat mekanis antar logam. 
Bentuk nugget yang tidak simetris ini juga mengakibatkan nilai kekuatan geser mengalami 
penurunan. Nilai kekuatan geser rata-rata terbesar terdapat pada variasi diameter 10 mm 
yaitu sebesar 183,66 N/mm², dan kekuatan geser rata-rata terkecil diperoleh pada variasi 
diameter 15 mm yaitu sebesar 137,62 N/mm². 
 Adapun jenis kegagalan nugget yang dihasilkan dari pengujian tarik geser yaitu 
interface failure (IF) dan pullout failure (PF). Dari pengujian tarik geser yang sudah 
dilakukan didapatkan jenis kegagalan pullout failure (PF) dimaterial baja karbon rendah 
pada setiap variasi diameter elektroda yang digunakan. Kegagalan jenis pullout failure (PF) 
adalah salah satu jenis kegagalan pada sambungan las titik yang menunjukkan bahwa 
tingginya kemampuan sambungan dalam menerima beban tarik geser (Hendrawan dan 
Rusmawan 2014). Gambar 12 hasil uji tarik menunjukan bahwa kegagalan yang terjadi 
pada pengelasan titik antara stainless steel 304 dengan baja karbon rendah pada setiap 
variasi diameter elektroda 10 mm, 12,5 mm, dan 15 mm adalah jenis kegagalan  pullout 
failure (PF). 
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Gambar 12. Foto kegagalan nugget hasil pengujian tarik pada variasi diameter elektroda 

pengelasan (a) 10 mm, (b) 12,5 mm, (c) 15 mm. 

 
4. KESIMPULAN 
 Setelah melakukan penelitian tentang pengaruh variasi diameter elektroda 
pengelasan titik terhadap sifat fisik dan mekanik pada sambungan dissimilar metal  
stainless steel 304 dengan baja karbon rendah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Pengamatan struktur mikro menunjukan bahwa pengaruh variasi diameter 

elektroda tidak berpengaruh terhadap struktur mikro yang dihasilkan. Strutur mikro 

yang terbentuk pada daerah weld metal yaitu austenite, ferrite acicular dan ferrite 

widmanstatten. 

2. Pengaruh variasi diameter elektroda terhadap nilai kekerasan menunjukan bahwa 

nilai kekerasan semakin meningkat seiring dengan besar diameter elektroda yang 

digunakan. Nilai kekerasan rata-rata tertinggi sebesar 434,5 HV terdapat pada 

daerah weld metal pada variasi diameter elektroda 15 mm.  

3. Nilai kapasitas beban tarik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

variasi diameter yang digunakan, akan tetap nilai kekuatan geser semakin 

menurun seiring dengan meningkatnya variasi diameter yang digunakan. Nilai 

kapasitas beban tarik rata-rata tertinggi diperoleh sebesar 4529,44 N pada variasi 

diameter 15 mm dan nilai kekuatan geser rata-rata tertinggi terdapat pada variasi 

diameter 10 mm sebesar 183,66 N/mm². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) stainless steel (b) stainless steel (c) stainless steel 

(a) baja karbon rendah (b) baja karbon rendah (c) baja karbon rendah 
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