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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Deskripsi Judul Modul 

Unit kompetensi ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta diklat menjadi 

pelaksana las busur manual  memiliki pengetahuan dan keterampilan 

melakukan rutinitas las busur manual   dengan kondisi pemelajaran sebagai 

berikut : 

 Memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan tentang 

pekerjaan las busur manual. 

 Sasarannya adalah segala macam pekerjaan yang menggunakan 

proses pengelasan busur manual yang ada di industri maupun 

dibengkel-bengkel kerja meliputi : 

- Menyiapkan material untuk pengelasan 

- Mengeset peralatan 

- Mengoperasikan paralatan dan menyiapkan alat-alat bantu 

- Melakukan pengelasan  

 Penekanan pemelajaran dari unit ini adalah hal-hal praktik tentang 

melakukan rutinitas las busur manual  pada bahan pelat baja lunak dll. 

 Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang selalu diperhatikan. 

 Penggunaan alat-alat yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 

 Bekerja berdasarkan prosedur operasi standar. 

Setelah selesai mempelajari modul ini siswa/peserta diklat dapat mampu 

melakukan rutinitas pengelasan  dengan las busur manual. 

 

B. Prasarat 

 Kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta diklat yang akan 

mempelajari modul ini adalah telah menguasai dan lulus pada pemelajaran 

modul   menggunakan perkakas tangan  dengan kode modul C dan nomor 

unit kompetensi M.18.1A 
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C. Petunjuk Penggunaan Modul 

1.  Kompetensi 

Pada bagian ini memuat uraian kompetensi yang akan dipelajari terdiri 

dari kode kompetensi, kompetensi, sub kompetensi, kriteria kinerja 

dimana  peserta diklat akan    menemukan  unit-unit kompetensi yang 

akan membimbing dalam pencapaian pengetahuan ,  keterampilan 

untuk mencapai kompetensi. 

Bagian ini sangat penting bagi peserta diklat. Setiap peserta diklat 

harus mengikuti setiap Tahap Belajar (sesuai urutan) sehingga  akan 

mencapai kompetensi. Ingat: tanggung jawab untuk proses belajar ada 

pada diri  dan usaha  dalam penyelesaian tahapan belajar akan dihargai 

melalui kemampuan peserta diklat untuk mencapai kompetensi. 

2.  Cek kemampuan   

Pada bagian ini, siswa/peserta diklat diperkenankan  mengidentifikasi 

kemampuan awal terhadap penguasaan kompetensi yang akan 

dipelajari pada modul ini tahapan/langkah nyata yang diperlukan untuk 

menampilkan tugas mulai dari awal sampai selesai. Tahapan ini disusun 

dalam urutan kinerja. 

 

     3.   Bagaimana Peserta Diklat Akan Dinilai 

Dalam sistem berdasarkan Kompetensi,  Penilai akan mengumpulkan 

bukti dan membuat pertimbangan mengenai pengetahuan, pemahaman 

dan kinerja tugas-tugas  dan sikap peserta diklat terhadap pekerjaan. 

Peserta diklat akan dinilai untuk menentukan apakah  telah mencapai 

kompetensi sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam Kriteria 

Kinerja.   

Pada Pelatihan Berdasarkan Kompetensi, pendekatan yang banyak 

digunakan untuk penilaian adalah ‘Penilaian Acuan Patokan/Criterion-

Referenced Assessment’.  Pendekatan ini mengukur kinerja  terhadap 

sejumlah standar. Standar yang digunakan dijelaskan dalam Kriteria 
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Unjuk-kerja.   

Penilaian dapat dilaksanakan dengan tujuan sebagai bantuan dan 

dukungan belajar, tipe penilaian ini adalah formatif dan merupakan 

proses yang sedang berjalan. 

Penilaian dapat juga dilaksanakan untuk menentukan apakah peserta 

diklat telah mencapai hasil program belajar (contohnya pencapaian 

kompetensi dalam Unit) – tipe penilaian ini adalah sumatif  – merupakan 

penilaian akhir.  

Penilaian mungkin dilaksanakan di industri (di tempat kerja) atau di 

lembaga pelatihan (di luar tempat kerja). Kapanpun memungkinkan, 

sebaiknya penilaian dilaksanakan di tempat kerja sehingga 

guru/pembimbing dapat mengamati peserta diklat melakukan kegiatan 

normal di tempat kerja. 

 

     4.  Tipe penilaian  

          a.   Tes tertulis 

Tes tertulis akan menilai pengetahuan peserta diklat dan 

pemahaman konsep dan prinsip yang merupakan dasar unjuk-kerja 

tugas-tugas peserta diklat. Tes tertulis biasanya berupa seri 

Pertanyaan Pilihan Ganda atau beberapa bentuk tes tertulis objektif 

lainnya, yaitu tes dimana setiap pertanyaan memiliki satu atau 

beberapa jawaban. 

b. Tes unjuk  kerja 

Tes Kinerja akan menilai kompetensi peserta diklat dalam 

menampilkan tugas-tugas elemen terhadap standar yang dijekaskan 

dalam Kriteria Kinerja. maka, setiap peserta diklat akan menerapkan 

pengetahuan dan pemahaman  terhadap kinerja tugas-tugas.  

Guru/pembimbing biasanya menggunakan daftar cek analisis elemen 

sebagai pedoman untuk menentukan kompetensi peserta diklat dan 

akan memberikan umpan balik mengenai kinerja dan jika perlu, 
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merencanakan pelatihan lanjutan jika  belum mencapai kompetensi 

pada usaha/kesempatan pertama. 

5. Strategi belajar yang disarankan  

Belajar dalam sistem berdasarkan kompetensi berbeda dengan yang  

‘diajarkan’ di kelas oleh guru. Pada sistem ini, peserta diklat akan 

bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar  sendiri. Artinya bahwa 

setiap peserta diklat perlu merencanakan belajar sendiri dengan 

guru/pembimbing dan kemudian melaksanakannya dengan sungguh-

sungguh sesuai dengan rencana yang telah dibuat.  

Proses yang disarankan untuk belajar:  

 baca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap 

belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi 

proses belajar yang telah direncanakan. 

 buat catatan terhadap apa yang telah dibaca. 

 pikirkanlah bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh 

berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki. 

 rencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan.   

 coba kerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktik yang terdapat 

pada tahap belajar.  

 merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat  menggabungkan 

pengetahuan yang telah dimiliki.   

 mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh 

guru/pembimbing,  orang yang telah berpengalaman lainnya atau 

rekan sesama siswa yang telah memiliki kemampuan yang lengkap 

tentang kompetensi yang sedang dipelajari.  

 ajukan pertanyaan kepada guru/pembimbing  tentang konsep sulit 

yang  ditemukan.  
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 menerapkan praktik kerja yang aman. 

 mengamati indikator kemajuan personal melalui kegiatan praktik.  

 mempraktikkan keterampilan baru yang telah diperoleh. 

 melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar. 

Jika ada sesuatu yang tidak dimengerti pada penggunaan modul ini, 

tanyakan pada guru/pembimbing untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan pemelajaran yang dilakukan.  

Pusatkan pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru.  

 

6. Metode penyampaian  

Terdapat tiga prinsip metode penyampaian yang dapat digunakan dan 

hal tersebut dijelaskan di bawah ini. Dalam beberapa kasus, kombinasi 

metode mungkin sesuai. Pedoman Belajar ini telah didesain sebagai 

sumber belajar utama dalam ketiga situasi. 

a.   Belajar bebas  

Belajar bebas membolehkan peserta diklat untuk belajar secara 

individu, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. 

Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, setiap peserta 

diklat disarankan untuk menemui guru/pembimbing setiap saat untuk 

mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar. 

b.  Belajar berkelompok  

Belajar berkelompok memungkinkan peserta diklat untuk datang 

bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam  belajar 

berkelompok.   Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai 

dengan kecepatan belajar masing-masing, belajar berkelompok 

memberikan interaksi antara peserta, guru/pembimbing dan 

pakar/ahli dari tempat kerja. 
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c.   Belajar terstruktur 

Belajar terstruktur meliputi  pertemuan kelas secara formal yang 

dilaksanakan oleh guru/pembimbing atau ahli lainnya.  Pada 

kegiatan belajar terstruktur  umumnya mencakup topik-topik tertentu. 

7. Orang yang dapat membantu Anda dalam pencapaian Unit     
      Standar Kompetensi ini 

Siswa/peserta diklat akan dipertemukan oleh seseorang yang dapat 

membantu dalam proses belajar termasuk Guru/Pembimbing dan teman 

belajar. 

a.  Guru/Pembimbing 

Guru/Pembimbing adalah orang yang telah berpengalaman dalam  

kompetensi tertentu.  Peran guru/pembimbing dalam pemelajaran  

adalah  

 membantu peserta diklat untuk merencanakan proses kegiatan 

belajar. 

 membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap kegiatan belajar. 

 membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan praktik 

baru dan menjawab pertanyaan  mengenai proses belajar setiap 

peserta diklat.  

 membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang  diperlukan untuk kegiatan belajar.  

 mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan  

 merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan. 

 Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya. 

 Melaksanakan Penilaian terhadap penguasaan kompetensi setiap 

peserta diklat. 

 Menjelaskan tentang sikap, pengetahuan dan keterampilan dari 

satu kompetensi yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan 

rencana kegiatan belajar peserta diklat selanjutnya. 
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 Mencatat pencapaian kemajuan belajar peserta diklat. 

 

c.  Teman belajar/sesama peserta diklat 

Teman belajar/sesama peserta diklat  juga merupakan sumber 

dukungan dan bantuan juga dapat mendiskusikan proses belajar 

dengan mereka. Pendekatan ini dapat menjadi suatu yang berharga 

dalam membangun kerjasama dalam lingkungan kelas belajar  dan 

dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta diklat. 

 

8. Tahapan Pemelajaran 

a. Kegitan belajar 

 Setiap peserta diklat dapat melanjutkan pada kegiatan belajaran 

selanjutnya apabila  

 Telah menyelesaikan seluruhnya tahapan belajar pada satu 

kegiatan belajar. 

 Telah melakukan seluruh tugas pemelajaran  

 Telah menguasai seluruh kompetensi yang dipersyaratkan 

dengan mengisi daftar cek kemampuan. 

 Dapat menyelesaikan dan mampu menjawab  semua pertanyaan 

yang disajikan dalam tes formatif sesuai dengan kunci jawaban 

tes formatif. 

 Telah menyelesaikan dan lulus pada (sesuai dengan kriteria 

standar penilaian) setiap kinerja yang ditampilkan  

 

b. Penyelesaian pembelajaram 

 Setiap peserta diklat dapat dinyatakan telah menyelesaikan 

pemelajaran pada modul apabila : 

 Telah menyelesaikan seluruhnya tahapan belajar pada pada 

modul. 

 Telah melakukan seluruh tugas pemelajaran pada setiap kegiatan 
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belajar. 

 Telah menguasai seluruh kompetensi yang dipersyaratkan 

dengan mengisi daftar cek kemampuan pada setiap kegiatan 

belajar. 

 Dapat menyelesaikan dan mampu menjawab  semua pertanyaan 

soal teori yang disajikan dalam evaluasi akhir pemelajaran. 

 Telah menyelesaikan dan lulus pada evaluasi  kinerja yang 

ditampilkan (sesuai dengan kriteria standar penilaian)  

 

D. Tujuan Akhir 

Tujuan akhir dari kegiatan belajar pada modul ini adalah : 

1. Memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan tentang 

melakukan rutinitas  las busur manual. 

2. Sasarannya adalah segala macam pekerjaan yang berhubungan 

dengan melakukan rutinitas las busur manual, yang terdiri dari : 

a. menyiapkan bahan untuk pengelasan. 

b. menghubungkan dan mengeset peralatan pengelasan. 

c. menentukan peralatan las, pengesetan dan alat bantu yang 

digunakan. 

d. Melakukan rutinitas pengelasan. 

3. Penekanan pemelajaran adalah pada hal-hal praktik tentang melakukan 

rutinitas las busur manual. 

4. Pelatihan dilakukan di bengkel pelatihan atau industri yang relevan 

dengan persyaratan. 

5. Tersedia bengkel kerja dengan kelengkapan peralatan yang cukup 

memadai. 

6. Tersedia sumber-sumber belajar dan media pemelajaran. 

7. Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang selalu diperhatikan. 

8. Penggunaan alat-alat yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 

9. Bekerja berdasarkan prosedur operasi standar. 

10. Lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan sirkulasi tata udara 
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yang memadai. 
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E. Kompetensi 
 
KOMPETENSI      :   Melakukan rutinitas pengelasan menggunakan las busur manual 
KODE                   :   M.5.12A 
DURASI PEMBELAJARAN    :   180 Jam @ 45 menit 
 

LEVEL KOMPETENSI KUNCI 
A B C D E F G 

1 2 2 1 2 2 1 

 

KONDISI KINERJA Dalam melaksanakan unit kompetensi yang melipitu menerapkan pengelasan 
oksigen-asetilin yang ditujukan untuk penerapan dalam fabrikasi atau pemeliharaan 
lingkungan dimana penlasan tidak diharuskan untuk memenuhi standar, harus 
didukung oleh : 
1. Sumber Informasi meliputi, kode standar, buku-buku pedoman. 
2. K3 meliputi penerapan standar kualitas pekerjaan dan penerapan keselamatan 

kerja dan prosedur bengkel dipatuhi 
3. Sumber-sumber termasuk Peralatan pengelasan, alat-alat bantu tangan, logam 

karbon rendah,  logam cor dan bahan non logam 
4. Melakukan pekerjaan ditempat kerja meliputi : 
    a. Menyiapkan bahan 
    b. Mengeset peralatan las 
    c. Melakukan rutinitas pengelasan 
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SUB 
KOMPETENSI 

 KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Menentukan 
persya-
ratan 
pengelasan 

 

 Persyaratan         
pengelasan 
ditentukan 
berdasarkan 
spesialisasi 

 Spesifikasi  
pengelasan serta 
dengan busur 
manual 

 

 Memperhatikan 
persyarat-an 
pengelasan pada 
saat melakukan 
pengelasan 

 Prosedur dan 
syarat-syarat 
pengelasan 

 
 

 Menentukan 
prasyarat 
pengelasan 

 
 

 Lokasi dan ukuran 
perngelasan 
ditentukan 
berdasarkan 
prosedur operasi 
standar dan 
spesifikasi 
pekerjaan 
pengelasan 

 
 

 Kode-kode 
pengelasan 
dengan las busur 
manual yang 
meliputi jenis 
sambungan, 
ukuran 
sambungan, 
ukuran 
pengelasan dan 
posisi pengelasan   

 Menggunakan 
loksi dan ukuran 
pengelasan 
berdasarkan 
operasi standar 
dan spesifikasi 
pekerjaan 
pengelasan 

 Prosedur 
menentukan lokasi 
dan ukuran 
pengelasan 

 Menentukan 
lokasi dan ukuran 
pengelasan 

 
 
 
 

2. Menyiapkan 
bahan untuk 
pengelasan 

 

 Bahan 
dibersihkan 
dengan 
menggunakan 
perkakas dan 
teknik yang 
sesuai dengan 
prosedur operasi 
standar 

 Teknik 
mempersiapkan 
bahan  yang akan 
dilas 

 Persiapan 
kampuh 

 persiapan 
sambungan  

 Menggunakan 
perkakas dan 
teknik yang sesuai 
untuk 
mempersiapkan 
bahan 

 Perkakas untuk 
mempersiapkan 
material  

 Prosedur  
menyiapkan  
bahan las 

 Menyiapkan 
bahan yang akan 
di las 
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SUB 
KOMPETENSI 

 KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

3. Mengeset 
mesinlas, 
elektroda/ 
kawat las 
 

 Mesin las diset 
sesuai dengan 
benar sesuai 
dengan 
spesifikasi mesin 
las 

 Jenis mesin las  
 Teknik mengeset 

mesin las 
 Teknik 

mengoperasikan 
mesin las 

 Mengeset mesin 
las sesuai 
dengan jenis 
mesin las 

 
 
 

 Macam jenis 
mesin las 

 perosedur 
mengeset mesin 
las  

 

 Mengeset 
berbagai macam 
mesin las 

 
 

 Elektroda/kawat 
las ditentukan 
dengan benar 
sesuai dengan 
kondisi 
pengelasan yang 
dilkakukan 

 Macam-macam   
jenis elektroda 
las busur 
manual, 
spesifikasi dan 
penggunaannya 

 Menggunakan 
elektroda sesuai 
dengan kondisi 
pengelasan yang 
dilakukan 

 Macam jenis 
elektroda las  

 Memilih jenis 
elektroda pada 
pengeasan 

4.  Melakukan 
rutinitas 
pengelasan 

 Pengelasan 
dilakukan dengan 
aman dan sesuai 
dengan prosedur 

 
 
 
 
 
 
 

 Teknik  
pengelasan 
dengan  busur 
manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Melakukan 
pengelasan  
dengan aman 
dan sesuai 
dengan prosedur 
operasi standar 

 
 
 
 
 
 
 

 Prosedur 
pengelasan pelat 
baja karbon 
rendah dan 
karbon sedang 
dengan ber-
bagai macam 
bentuk 
sambungan dan 
posisi 
pengelasan 

 
 

 Pengelasan 
pelat baja 
karbon rendah 
dan  baja karbon 
sedang  dengan 
berbagai macam 
bentuk 
sambungan  dan 
posisi 
pengelasan 
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SUB 
KOMPETENSI 

 KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

 Hasil lasan 
dibersihkan 
sesuai dengan 
prosedur operasi 
standar 

 Macam-macam 
jenis alat bantu 
untuk 
membersihkan 
hasil lasan  

 Teknik 
membersihkan 
hasil lasan 

 Membersihkan 
hasil lasan 
sesuai prosedur 
operasi standar 

 Macam jenis alat 
bantu las untuk 
membersihkan 
hasil las  

 Prosedur 
membersihkan 
hasil lasan 

 Membersihkan 
hasil lasan 
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F. Cek Kemampuan 

Isi daftar cek kemampuan di bawah ini untuk mengukur sejauh mana 

siswa/peserta diklat telah menguasai kompetensi yang akan dipelajari  pada 

modul ini dan apabila siswa/peserta diklat telah mengusai kompetensi maka 

dapat mengajukan uji kompetensi kepada guru/pembimbing. 

 
1. Kegiatan Belajar I. Menentukan Persyaratan Pengelasan 

Tugas-tugas 
Dapat melaksanakan 

tugas dengan 
kompeten 

1. Memahami spesifikasi  pengelasan 

dengan las  busur manual   sesuai    

dengan  jenis dan spesifikasi 

pengelasan . 

2. Memahami prinsip pengelasan 

dengan las busur manual. 

3. Memahami standarisasi teknisi las 

sesuai dengan standar internasuional   

 

 
Catatan : 

Kriteria standar yang harus di capai oleh peserta diklat yang dianggap 

telah kompeten adalah : 

 Persyaratan pengelasan ditentukan berdasarkan spesifikasi 

pekerjaan pengelasan. 

 Prinsip-prinsip pengelasan dengan las busur manual dipahami 

sesuai dengan prosedur operasi standar. 

 Standarisasi teknisi las dipahami sesuai dengan standarisasi 

internasional yang berlaku. 

 
2. Tahap Belajar II.  Peralatan Utama Dalam  Pengelasan 

 

Tugas-tugas 
Dapat melaksanakan 

tugas dengan kompeten 
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1. Mengetahui macam-macam alat-alat 

utama dan alat bantu las busur manual  

sesuai dengan jenis peralatan dan 

macam peralatan yang digunakan. 

2. Memahami fungsi dan kegunaan alat-

alat utama dan alat bantu las oksigen-

asetilin  sesuai dengan macam dan 

jenis alat utama dan alat bantu. 

3. Menggunakan alat-alat utama dan alat 

bantu las gas   sesuai dengan fungsi 

dan kegunaan alat utama dan alat 

bantu. 

4. Mengeset alat-alat utama las oksigen-

asetilin  sesuai dengan prosedur 

operasi standar 

5. Mengetahui macam jenis elektroda dan 

penggunaannya serta memilih jenis 

elektroda dalam pengelasan busur 

manual 

 

 

Catatan : 

Kriteria standar yang harus di capai oleh peserta diklat yang dianggap 

telah kompeten adalah : 

 Peralatan pengelasan diidentifikasi berdasarkan spesifikasi peralatan 

pengelasan. 

 Menghubungkan dan mengeset peralatan las dengan 

memperhatikan tindakan pengamanan sesuai dengan prosedur 

operasi standar. 

 Memasang setiap unit peralatan las dengan benar. 

 Memilih elektroda dalam pengelasan sesuai dengan jenis dan 

spesifikasinya. 
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3. Tahap Belajar III.  Alat Bantu dan Keselamatan Kerja Pengelasan 
 

Tugas-tugas 
Dapat melaksanakan 

tugas dengan kompeten 

1. Mengetahui macam-macam jenis alat 

bantu las. 

2. Mengetahui macam-macam alat 

keselamatan kerja dalam proses 

pengelasan. 

3. Melakukan tindakan-tindakan 

pengamanan pada saat melaksanakan 

pengelasan. 

 

 

Catatan : 

Kriteria standar yang harus di capai oleh peserta diklat yang dianggap 

kompeten adalah : 

 Alat bantu las diidentifikasi sesuai dengan jenis dan fungsinya. 

 Alat keselamaan kerja las diidentifikasi sesuai dengan jenis dan 

fungsinya. 

 Tindakan pengamanan pada pengelasan diidentifikasi dan 

diterapkan dalam pengelasan. 

 
4. Tahap Belajar IV. Melakukan Rutinitas Pengelasan 
 

Tugas-tugas 
Dapat melaksanakan 

tugas dengan kompeten 
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1. Memahami teknik penyalaan busur las. 

2. Memahami teknik penarikan busur 

listrik pada pengelasan. 

3. Mengetahui jenis kesalahan las dan 

tanda-tandanya. 

4. Mengidentifikasi penyebab kesalahan 

las. 

5. Memahami teknik mengelas dengan 

berbagai  posisi pengelasan. 

6. Mengelas dengan berbagai posisi 

pengelasan. 

 

Catatan : 

Kriteria standar yang harus di capai oleh peserta diklat yang dianggap 

kompeten adalah : 

 Pengelasan dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prosedur. 

 Hasil lasan dibersihkan sesuai dengan prosedur operasi standar. 

 Peralatan las diamankan setelah digunakan sesuai dengan prosedur 

pengamanan peralatan las. 
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BAB II 

PEMELAJARAN 

 

A.  Rencana Belajar Peserta Diklat 

Buatlah rencana kegiatan belajar untuk mempermudah melakukan setiap 

tahapan kegiatan belajar yang berkaitan dengan jenis kegiatan yang harus 

dilakukan untuk mendapatkan kompetensi atau sub kompetensi tertentu, 

tanggal kegiatan dilaksanakan, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai kompetensi atau sub kompetensi tertentu, tempat kegiatan 

belajar yang mungkin dapat digunakan serta perubahan-perubahan 

kegiatan belajar yang dilaksanakan, untuk membuat rencana kegiatan 

belajar gunakan format isian di bawah ini, lakukanlah konsultasi secara 

kontinyu kepada guru/pembimbing. 

 Kompetensi  : Melakukan rutinitas pengelasan dengan las busur manual  

Alokasi Waktu : 180 Jam @ 45 menit 

Tahun Pelajaran : ………./………… 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu 
Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
guru 
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Menentukan 

Persya-ratan 

Pengelasan 

1. Memahami spesi-

fikasi pengelasan 

dengan las busur 

manual sesuai    

dengan jenis dan 

spesifikasi penge-

lasan . 

2. Memahami prinsip 

pengelasan 

dengan las busur 

manual. 

3. Memahami stan-

daraisasi teknisi 

las sesuai dengan 

standar interna-

sional.   
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Dalam Pengelasan 

Pengelasan 

1. Mengetahui 
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Alat Bantu dan Alat 

Keselamatan Kerja 

Dalam Pengelasan 

1. Mengetahui 

macam-macam 

jenis alat bantu 

las. 

2. Mengetahui 

macam-macam 

alat keselamatan 

kerja dalam 

proses 

pengelasan. 

3. Melakukan 

tindakan-tindakan 

pengama-nan 

pada saat 

melaksanakan pe-

ngelasan. 
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Melakukan 

Rutinitas 

Pengelasan 

1. Memahami teknik 

penyalaam busur 

las. 

2. Memahami teknik 

penarikan bsusur 

listrik pada 

pengelasan. 

3. Mengetahui jenis 

kesalahan las dan 

tanda-tandanya. 

4. Mengidentifikasi 

penyebab 

kesalahan las. 

5. Memahami teknik 

mengelas dengan 

berbagai posisi 

pengelasan. 

6. Mengelas dengan 

berbagai posisi 

pengelasan. 
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B. Kegiatan Belajar 

 

MENENTUKAN PERSYARATAN PENGELASAN 

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran 

  Mengetahui spesifikasi jenis pengelasan dengan las  busur 

manual   sesuai    dengan  jenis dan spesifikasi pengelasan. 

 Memahami prinsip pengelasan dengan busur manual.   

 Memahami standarisasi teknisi las sesuai dengan standar 

internasional yang berlaku. 

 

b.  Uraian Materi Pemelajaran 

     1.  Klasifikasi cara pengelasan 

Mengelas secara umum adalah suatu cara menyambung logam 

dengan menggunakan panas, tenaga panas pada proses 

pengelasan diperlukan untuk memanaskan bahan lasan sampai 

cair/leleh sehingga bahan las tersambung dengan atau tanpa 

kawat las sebagai bahan pengisi, karena pada kondisi 

pengelasan tertentu tidak memerlukan bahan pengisi pada 

proses pengelasan. 

Pada proses las patri bahan las tidak dipanaskan sampai 

cair/leleh tetapi panas diperlukan hanya untuk 

mencairkan/melelehkan bahan tambah, pada las tempa bahan 

las dipanaskan pada dapur tempa sampai pijar kemudian bahan 

diberikan sampai tersambung, pelapisan permukaan juga 

termasuk proses pengelasan dimana bahan pelapis dapat berupa 

kawat atau serbuk las. 

Banyak cara-cara pengelasan dilakukan untuk menyambungkan 

logam, karena banyaknya jenis proses pengelasan banyak pula  

cara-cara pengklasifikasian yang digunakan dalam bidang 

pengelasan, tetapi secara konvensional cara-cara 

pengklasifikasian tersebut dapat dibagi dalam dua golongan, 

1. KEGIATAN BELAJAR 1                 
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yaitu pengklasifikasian cara pengelasan berdasarkan cara kerja 

dan pengklasifikasian cara pengelasan berdasarkan sumber 

panas yang digunakan dalam proses pengelasan. 

Pada cara pengklasifikasian berdasarkan cara kerja dapat dibagi 

dalam tiga kelas utama, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan 

dan pematrian. 

a. Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana bahan 

dasar yang disambung dipanaskan sampai mencair dengan 

sumber panas dari busur listrik atau api gas yang terbakar. 

b. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana bahan 

yang disambung dipanaskan sampai pijar kemudian ditekan 

menjadi satu. 

c. Pematrian adalah cara pengelasan dimana logam diikat dan 

disatukan dengan menggunakan bahan paduan logam yang 

mempunyai titik cair rendah, dalam pematrian logam yang 

disambung tidak turut mencair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Klasifikasi Cara Pengelasan [6] 

 

Pengelompokan cara pengelasan berdasarkan sumber panas, 

yaitu: 

a. Pengelasan gas adalah cara pengelasan menggunakan 

Las busur

Las gas

Las terak listrik

Las listrik gas

Las thermit

Las sinar elektron

Las busur plasma

Pengelasan cair

Las resisten listrik

Las tekanan gas

Las tempa

Las gesek

Las ledakan

Las induksi

Las ultrasonik

Pengelasan tekan

Pembrasingan

Penyolderan

Pematrian

Cara pengelasan

Elektroda terumpan

Elektroda tak terumpan

Las busur gas

Las busur gas dan

fluksi

Las busur fluksi

Las busur  l og am

tanpa pelindung

Las MIG

Las busur CO 2

Las  busur  C O 2 deng an

elektroda berisikan fluksi

Las elektroda terbungkus

Las  deng an el ektr oda

berisi selaput

Las busur redam

Las TIG atau las wolf ram gas

Kawat las 
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pencampuran dua gas untuk mendapatkan panas pada 

pengelasan yang digunakan untuk mancairkan atau  bahan  

dengan atau tanpa bahan tambah, jenis gas yang digunakan : 

1. gas oksigen                               

2. gas asetilin  

3. gas hydrogen     

4. gas prophan (LPG)  

5. gas Methan 

(LNG) 

                                                           Gambar 1. Las gas [2]   

                           

b. Pengelasan busur listrik adalah cara pengelasan 

menggunakan busur listrik atau percikan bunga api listrik 

akibat hubungan singkat antara dua kutub listrik yang 

terionisasi dengan udara melalui penghantar batang elektroda 

yang sekaligus dapat digunakan pula sebagai bahan tambah 

atau bahan pengisi dalam pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Las busur listrik [2] 

 

c. Pengelasan tekan (las tahanan listrik) atau disebut juga las 

resisten listrik adalah cara pengelasan di mana bahan yang 

disambung dipanaskan dengan tahanan listrik melalui 

Lapisan las 

Bahan dasar 

Jatuhan logam cair 

Gas pelindung 

Busur cahaya Lapisan terak 
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elektroda tembaga sampai pijar kemudian ditekan menjadi 

satu, las tekan atau las tahanan listrik baik sekali digunakan 

untuk penyambungan pelat-pelat yang tipis. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 3. Las tekan [2] 

 

d. Pengelasan tempa 

adalah cara 

pengelasan dimana 

bahan yang 

disambung 

dipanaskan sampai 

pijar pada dapur 

tempa kemudian 

dengan 

menggunakan palu 

tempa bahan 

disatukan diatas 

paron pembentuk. 

Gambar 4. Las tempa [2] 

 

e. Pengelasan kimia adalah cara pengelasan dengan 

menggunakan reaksi kima sebagai sumber panas untuk 

menyambungkan bahan, jenis las kima pada penyambungan 

logam adalah las thermit dimana panas pada pengelasan 

ditimbulkan oleh reaksi kimia antara serbuk besi dan oksida 
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alumunium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 5. Las kimia [2] 

 

Pada modul ini hanya akan di bahas tentang pengelasan cair 

yang menggunakan las busur manual. 

Las busur manual  atau umumnya disebut dengan las listrik 

adalah termasuk suatu proses penyambungan logam dengan 

menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jenis 

sambungan dengan las listrik ini adalah merupakan sambungan 

tetap. Ada beberapa macam proses las yang dapat digolongkan 

kedalam proses las yang menggunakan tenaga listrik sebagai 

sumber panas listrik antara lain yaitu : 

a. Las busur dengan elektroda karbon, misalnya : 

1) Las busur dengan elektroda karbon tunggal. 

2) Las busur dengan elektroda karbon ganda. 

b. Las busur dengan elektroda logam, misalnya : 

1) Las busur dengan elektroda berselaput /SMAW 

2) Las TIG (Tungsten Inert Gas)/GTAW 

3) Las MIG/GMAW 

4) Las  submerged. 

Pada dasarnya las busur  menggunakan elektroda karbon 

maupun logam menggunakan tenaga listrik sebagai sumber 

panas. Busur listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan benda 

kerja dapat mencapai temperatur tinggi yang dapat melelehkan 

Reaktor thermit 

Bahan pengisi masuk 

Cetakan pasir 

Pengeluaran uadara 

Benda kerja yang 

dilas 
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sebagian bahan merupakan perkalian antara tegangan listrik (E) 

dengan kuat arus (I) dan waktu (t) yang dinyatakan dalam satuan 

panas joule atau kalori seperti rumus dibawah ini : 

H = E x I x t 

Dimana :   H = panas dalam satuan joule 

E = tegangan listrik dalam volt 

I = kuat arus dalam amper 

t = waktu dalam detik 

 

c. Las listrik dengan elektroda karbon  

Busur listrik yang terjadi antara ujung elektroda karbon dan 

logam atau diantara dua ujung elektroda karbon akan 

memanaskan dan mencairkan logam yang akan dilas. 

Sebagai bahan tambah dapat dipakai elektroda dengan fluksi 

atau elektroda yang berselaput fluksi. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) elektroda karbon tunggal  

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) elektroda karbon ganda 

Elektroda karbon 
Kawat las 
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Gambar 6. Las busur dengan elektroda karbon [2]  

 

d. Las busur dengan elektroda logam 

1. Las busur dengan elektroda berselaput (SMAW) 

Las busur dengan elektroda berselaput (Selded Metal Arc 

Welding)  proses las busur  ini menggunakan elektroda 

berselaput sebagai bahan tambah, busur listrik yang terjadi 

diantara ujung elektroda dan bahan dasar akan 

mencairkan ujung elektroda dan sebagian bahan dasar, 

selaput elektroda yang turut terbakar akan mencair dan 

menghasilkan gas yang melindungi ujung elektroda, kawah 

las, busur listrik dan daerah las di sekitar busur listrik 

terhadap pengaruh udara luar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Las busur dengan elektroda berselaput[11] 

 

Selaput elektroda atau fluksi mempunyai peranan penting 

pada pengelasan, dimana fungsi fluksi adalah : 

1) sebagai penstabil busur listrik. 

2) membentuk terak pelindung, yang akan melindungi 

logam las dari pengaruh udara luar. 

3) membentuk gas pelindung 

4) membersihkan permukaan logam las dari kotoran 

berupa oli dan lapisan oksida logam 

Elektroda Selaput 

Kawat inti 

Busur listrik 

Gas pelindung 

Kawah las 

Logam alasan 
 

Terak las 

Pemindahan cairan las 
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5) mempermudah penyalaan busur listrik 

6) memperbaiki struktur logam las yang berubah akibat 

proses pemanasan logam. 

2. Las TIG (GTAW) 

Las TIG/Tungsten Inert Gas (Gas Tungsten Arc Welding) 

menggunakan elektroda ujung wolfram yang bukan 

merupakan bahan tambah dimana busur listrik yang terjadi 

antara ujung elektroda wolfram dan bahan dasar adalah 

merupakan sumber panas untuk pengelasan, titik cair dari 

elektroda wolfram sedemikian tingginya sampai 3410° 

sehingga tidak ikut mencair pada saat terjadi busur listrik. 

Tangkai las dilengkapi dengan nosel keramik untuk 

penyembur gas pelindung yang melindungi daerah las dari 

pengaruh luar pada saat pengelasan. Sebagai bahan 

tambah dipakai elektroda tanpa selaput yang digerakkan 

dan didekatkan ke busur listrik yang terjadi antara 

elektroda wolfram dengan bahan dasar dengan  gas 

pelindung dipakai argon, helium atau campuran dari kedua 

gas tersebut yang pemakaiannya tergantung dari jenis 

logam yang akan dilas. 

Tangkai las TIG biasanya didinginkan dengan air yang 

bersirkulasi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Proses las listrik TIG[11] 

Elektroda tungsten 

Gas pelindung Aliran gas 

Kawat las 

Kawah las 
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3. Las  MIG (GMAW) 

Las MIG/ Metal Inert Gas (Gas Metal Arc Welding) adalah 

juga las busur dimana panas ditimbulkan oleh busur listrik 

antara ujung elektroda dan bahan dasar dengan elektoda 

adalah merupakan gulungan kawat yang berbentuk rol 

yang gerakannya diatur oleh pasangan roda gigi  

digerakkan oleh motor listrik, kecepatan gerakan elektroda 

dapat diatur sesuai dengan keperluan.  

Tangkai las dilengkapi dengan nosel logam untuk 

menyemburkan gas pelindung yang dialirkan dari botol gas 

melalui selang gas. 

Gas yang digunakan  adalah CO2 untuk pengelasan baja 

lunak dan baja, argon atau campuran argon dan helium 

untuk pengelasan aluminium dan baja tahan karat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Prinsip las MIG[11] 

Proses pengelasan MIG ini dapat secara semi otomatik 

atau otomatik, semi otomatik dimaksudkan pengelasan 

secara manual sedangkan otomatik adalah pengelasan 

dimana seluruh pekerjaan las dilaksanakan secara 

otomatis. 

 

 

 

 

 

Penghantar arus 

Saluran kawat las 

Gas pelindung 

Pengarah kawat las 

Nosel gas pelindung 
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Gambar 10. Pengelasan semi otomatik[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pengelasan otomatik[11] 

 

4. Las listrik submerged. 

Las listrik submerged yang umumnya otomatik atau semi 

otomatik menggunakan fluksi serbuk untuk pelindung dari 

pengaruh udara luar dengan busur yang terjadi pada saat 

pengelasan,  diantara ujung elektroda dan bahan dasar 

berada didalam timbunan fluksi serbuk sehingga tidak 

terjadi sinar las keluar seperti biasanya pada las listrik 

lainnya sehingga operator las tidak perlu menggunakan 

kaca pelindung mata (helem las). 

Pada waktu pengelasan fluksi serbuk akan mencair dan 

membeku menutup lapisan las sebagian fluksi serbuk, 

yang tidak mencair dapat dipakai lagi setelah dibersihkan 

dari terak-terak las, elektroda yang merupakan kawat 

tanpa selaput berbentuk gulungan (rol) digerakkan maju 

oleh pasangan roda gigi. Pasangan roda gigi yang diputar 

oleh motor listrik dapat diatur kecepatannya sesuai dengan 
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kebutuhan pengelasan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Pengelasan semi otomatik[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Pengelasan otomatik[11] 

2. Sambungan las dan kode pengelasan 

Sebelum melakukan pengelasan dengan menggunakan 

las  busur manual diperlukan pengetahuan tentang bentuk 

sambungan yang akan di buat, bentuk kampuh yang 

digunakan, posisi pengelasan yang akan dilakukan serta 

kode-kode  pengelasan yang digunakan pada gambar 

kostruksi las. 

a. Macam sambungan las. 

Ada beberapa bentuk sambungan yang dapat 

dilakukan pada penyambungan logam dengan 

menggunakan las busur manual, yaitu : 

1. Sambungan tumpul. 
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Sambungan tumpul adalah bentuk sambungan las 

dimana kedua bidang bahan yang akan 

disambungkan dipasang berhadapan pada ujung 

bahan, antara kedua ujung bahan yang 

disambungkan diberikan celah (gap) atau jarak 

antara yang dimaksudkan untuk mendapatkan 

penembusan yang baik pada saat pengelasan, 

selain diberikan celah pada bagian sambungan, 

pada sambungan tumpul biasanya di buat alur 

sambungan (groove) atau disebut juga kampuh las 

yang berbentuk lurus atau miring yang dikerjakan 

menggunakan kikir, pahat, gerinda, gergaji, 

pembakar potong atau mesin pemotong. 

Pembuatan kampuh pada sambungan las 

dimaksudkan untuk mendapatkan hasil lasan 

dengan penetrasi pada bahan dan sambungan lebih 

kuat, macam-macam bentuk kampuh pada 

sambungan tumpul adalah : 

 Kampuh I tertutup dan terbuka 

 Kampuh V dan ½ V 

 Kampuh X  dan ½  X atau K 

 Kampuh U dan ½  U atau J 

Gambar dibawah ini menunjukkan macam bentuk 

kampuh pada pengelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambungan I terbuka 

Sambungan X/dobel v 

Sambungan V 

Sambungan U 
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                       Gambar 14. Macam-macam bentuk kampuh las[6] 

 

2. Sambungan pinggir atau sambungan tepi 

Pada pengelasan sambungan pinggir atau 

sambungan tepi biasanya dilakukan tanpa 

menggunakan kampuh atau dengan menggunakan 

kampuh (alur las), jenis kampuh yang biasa 

digunakan pada pengelasan sambungan sudut 

adalah kampuh I terbuka atau kampuh V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. sambungan pinggir atau sambungan tepi[6] 

 
3. Sambungan sudut 

Pada sambungan sudut pengelasan dapat 

dilakukan pada satu sisi atau pada dua sisi bahan 

Sambungan ½ V 

Sambungan K 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

36 

yang dilas hal ini tergantung dari kekuatan las yang 

diharapkan. 

Pada penggunaan sambungan sudut untuk pelat-

pelat yang tebal diperlukan kampuh untuk 

memungkinkan penetrasi yang sempurna pada 

bahan yang dilas, adapun bentuk-bentuk kampuh 

yang dapat digunakan untuk persiapan pengelasan 

sambungan sudut sama dengan jenis kampuh yang 

dibuat pada sambungan tumpul 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 16. Macam bentuk sambungan sudut[6] 

4. Sambungan tumpang 

Pada pengelasan sambungan tumpang kedua bilah 

bahan yang disambungkan diikatkan dengan cara 

menumpangkan bagian ujung bahan kemudian dilas 

pada salah satu sisi ujung bahan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Sambungan tumpang[6] 
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b. Posisi Pengelasan 

Bahan yang dilas tidak selamanya terletak pada 

bidang datar, tetapi ada juga yang berdiri tegak 

misalnya pada konstruksi rangka baja bangunan 

bahkan kadang-kadang bagian yang akan di las 

terletak pada bagian atas pengelas, sehingga 

pengelasan harus dilakukan pada posisi di atas 

pengelas untuk itu ada pengelompokkan posisi 

pengelasan yang sudah lumrah digunakan yaitu : 

1. Posisi bawah tangan 

 Pada pengelasan posisi bawah tangan bahan 

yang di las diletakkan pada bidang datar dan 

proses pengelasan dilakukan di bawah tangan. 

2. Posisi mendatar 

 Bahan yang dilas diletakkan  di depan pengelas 

dan pengelasan dilakukan mendatar sejajar 

dengan bahu pengelas. 

3. Posisi tegak 

 Pengelasan posisi tegak dilakukan dengan 

meletakkan bahan yang di las pada posisi tegak 

di depan pengelas dan arah pengelasan 

berjalan tegak arah naik atau arah turun. 

4. Posisi atas kepala 

 Pada pengelasan posisi atas kepala bahan yang 

di las diletakkan  berada di atas pengelas dan 

pembakar diposisikan menghadap ke atas. 

 

c. Lambang dan kode pengelasan 

Penggunaan lambang dan kode pengelasan sangat 

diperlukan untuk membantu perakitan bahan yang 

akan dilas, pada gambar di bawah ini ditunjukkan  

penggunaan lambang dan kode pengelasan. 
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Gambar 18. Penunjukkan las lengkap[6] 

 

Penempatan lambang sambungan las ditentukan 

oleh metode proyeksi yang digunakan pada 

gambar, dibawah ini dicontohkan perbedaan antara 

metode E (eropa) dan metode A (amerika) yang 

dapat digunakan sebagai acuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 19. Ukuran penampang las[9] 

Apabila pengelasan dilakukan sekeliling bahan 

maka digunakan tanda lingkaran pada garis 

penunjuk pengelasan, seperti pada contoh gambar 

di bawah. 

 

 

panah 

Garis penunjuk 

Tanda pengerjaan 

di lapangan 
Spesifikasi, proses atau 

lainnya 

(N) Jumlah titik las 

bawah 

Tanda dilas seluruh 

keliling 

Ukuran atau kekuatan 

Celah akar 

Gais tnda 

Kontur alur Tanda penyelesaian 

Sudut alur 

Panjang manik lasan 

Jarak manik lasan 

Ujung akhir dapat dihilangkan 

bila tidak diperlukan 
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Gambar 20. Contoh pengelasan keliling[9] 

Apabila pada pengelasan diinginkan hasil rigi las 

yang rata, cembung atau cekung, maka pada  

gambar penampang potong lasan dicantumkan 

gambar pelengkap seperti pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 2. Lambang-lambang pelengkap[9] 
 

Untuk pengelasan yang dilakukan di lapangan 

dicantumkan gambar bendera yang ditempatkan 

pada garis penunjuk pengelasan seperti gambar 

dibawah. 

 
 

 

 
Gambar 21. Lambang pengelasan dilapangan[9] 

 
Untuk menunjukkan proses pengelasan yang harus 

digunakan pada pelaksanaan pengelasan 

ditunjukkan dengan nomor indeks, dalam SII 203-86 

tiap proses diberikan nomor indeks yang digunakan 

juga untuk menyajikan pengelasan logam dalam 

bentuk lambang pada gambar. 

Nomor 
Indeks 

Proses pengelasan 
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1 

11 

111 

112 

113 

114 

115 

118 

12 

121 

122 

13 

131 

135 

 

136 

 

14 

141 

 

149 

15 

18 

181 

185 

Las busur listrik 

Las busur-logam tanpa pelindung 

Las busur-logam dengan elektroda 

terbungkus 

Las busur gravitasi dengan elektroda 

terbungkus 

Las busur-logam dengan kawat telanjang 

Las busur-logam dengan fliksi di tengah 

Las busur-logam kawat terbungkus 

Las ledakan 

Las busur redam 

Las busur redam dengan elektroda kawat 

Las busur redam dengan elektroda pota 

logam 

Las busur-logam dengan pelindung gas 

Las MIG (las logam gas mulia) 

Las MAG (las busur-logam dengan 

pelindung gas bukan gas mulia) 

Las busur-logam fuksi di tengah dengan 

pelindung gas mulia 

Las pelindung gas dengan elektroda anti 

habis 

Las TIG (las wolfram gas mulia), Gas 

Tungsten Arc Weldung (GTAW) 

Las atom-hidrogen 

Las busur plasma 

Las busur lain 

Las busur karbon 

Las busur berputar 

 

Tabel 3. Nomor indeks pada pengelasan dengan las gas 

 

Contoh pemakaian lambang dan kode pengelasan secara 

lengkap dalam sebuah konstruksi yang dikerjakan dengan 

proses las busur dapat dilihat pada contoh gambar di bawah 

ini. 
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Gambar 22. Contoh pemakaian lambang dan kode las[9] 

 
3. Persiapan kampuh dan sambungan 

a. Persiapan kampuh las 

Selain alat-alat pembentuk kampuh yang digunakan 

untuk pembuatan kampuh las seperti kikir,  pahat, 

gerinda, gergaji, pembakar potong dan mesin potong  

serta alat pembentuk lainnya juga diperlukan ukuran-

ukuran kemiringan dan ukuran kaki lasan yang harus di 

buat untuk memungkinkan kampuh yang dibuat sesuai 

dengan tebal bahan serta standar yang berlaku, pada 

gambar di bawah ini menunjukkan contoh ukuran-

ukuran kampuh las yang dibuat untuk berbagai macam 

bentuk sambungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 23. Ukuran kampuh las[2] 

b. Persiapan sambungan las 

Sebelum melakukan pengelasan dengan 

menggunakan sambungan las terlebih dahulu 
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dilakukan pengikatan terhadap bahan yang dilas 

dengan menggunakan pengikat berupa  klem atau 

dengan menggunakan las catat, pengikatan dengan 

klem atau  las catat sangat penting digunakan untuk 

mempertahankan bentuk sambungan yang di buat juga 

digunakan untuk menghindarkan bahan yang dilas dari 

perubahan bentuk yang besar pada benda kerja   

waktu dilakukan pengelasan, penggunaan las catat 

pada persiapan sambungan harus memperhatikan jenis 

bahan, tebal bahan yang akan di las dan kemungkinan 

perubahan bentuk yang terjadi akibat perises 

pengelasan serta bentuk konstruksi sambungan serta 

kondisi pengelasan yang akan dilakukan ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan pada penggunaan las catat 

sebagai pengikatan sambungan sebelum di lakukan 

pengelasan, yaitu : 

1. Ukuran las catat. 

 Panjang las catat pada bagian ujung bahan yang 

disambung 3-4 kali tebal bahan yang digunakan, 

maksimum  35 mm. 

 Las catat yang dibuat pada bagian tengah bahan 

yang dilas panjangnya 2-3 kali tebal bahan, 

maksimum 35 mm. 

 Las catat pada penyambungan pelat tipis dibuat 

lebih kecil tetapi jumlah las catat yang dibuat 

lebih banyak. 

 

 

 

2. Jarak las catat. 

Jarak las catat pada sambungan harus sama antara 

satu dengan yang lainnya, panjang jarak las catat 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

44 

yang dibuat adalah sebagai berikut : 

 Untuk persiapan sambungan bahan yang 

ketebalannya diatas 3 mm dibuat jarak antara 

las catat ± 150 mm dengan ketentuan setiap 

penambahan tebal bahan 1 mm, jarak las catat 

ditambah   25 mm dengan jarak maksimum tidak 

lebih dari 600 mm. 

 Untuk pelat yang tebalnya sampai 1,5 mm jarak 

las catat dibuat    ± 40 mm. 

 Untuk pelat yang tebalnya berkisar 1,5 – 3 mm 

jarak las cacat yang dibuat ± 50 mm. 

 Untuk sambungan sudut jarak las catat yang 

dapat dibuat dua kali ketentuan jarak las catat di 

atas. 

Pada gambar di bawah ini akan ditunjukkan 

beberapa contoh teknik pengikatan sambungan las 

yang dilakukan sebagai cara mempersiapkan 

sambungan sebelum dilakukan pengerjaan 

pengelasan lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celah sambungan 
haurs sejajar 
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Gambar 24. Teknik pengikatan sambungan las[2] 

 

4. Standarisasi teknisi las 

Untuk menjamin kualitas hasil lasan pada setiap 

pelaksanaan pengelasan maka diperlukan teknisi las yang 

mempunyai kualifikasi dengan pekerjaan pengelasan yang 

dolakukan, hal ini dilakukan dengan cara 

menstandarisasikan teknisi las berdasarkan posisi las. 

Lembaga-lembaga tertentu yang telah membuat 

standarisasi teknisi las diantaranya adalah AWS (American 

Welding Society), ASME (American Siciety of Mechanical 

Engineers), IIW (International Institute of Welding), 

dibawah ini ditunjukkan tabel batasan posisi las untuk 

kualifikasi teknisi las. 

Uji Kualifikasi 
Tipe dan posisi las yang dikualifikasi 

Las tumpul                             Las fillet 

Las                  Posisi       Pelat dan pipa                Pipa                           Pelat 
                                  diatas  diameter 24 in                                        dan pipa 

Celah sambungan 
sejajar 

Biarkan udara bebas 

Jarak tiap las catat 

usahakan sama 

Bila pelat melengkung palulah las catat dengan pukulan-
pukulan ringan sehingga celah las terbuka 

Las catat harus 
kecil dan baik 
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Pelat tumpul 1G  F  F, (catatan 2)  F  
 2G  F,H F,H  (catatan2) F,H  
 3G F,V F  (catatan 2) F,H,V  
 4G F,O F  (catatan 2) F,H,O 
 3G dan 4G F,H,O F (catatan 2) semua 
 2G,3G dan 4G semua F,H (catatan 2) semua  

Pelat-Fillet 1F - - F, (catatan 2)    
 2F - - F,H (catatan 2)    
 3F - - F,H,V (catatan 2)            
 4F - - F,H,O (catatan 2)   
 3F dan 4F - - semua (catatan 2)   

Pipa-tumpul 1G F F F 
 2G F,H F,H F,H 
 5G F,V,O F,V,O semua 
 6G semua semua semua 
 2G dan 5G semua semua semua 

Pipa-fillet 1F - - F 
 2F - - F,H 
 2FR - - F,H 
 4F - - F,H,O 
 5F - - semua 

 
Catatan : 

1. Posisi pengelasan seperti tertera pada QW-46.1 dan QW-46.2 

F = flat (bawah tangan) 

H = horizontal (datar tegak) 

V = vertical (tegak lurus) 

O = overhead (di atas kepala) 

2. Pipa dengan garis tengah luar 2 7/8 in. ke atas 

 

 

 

Tabel 4. kualifkasi teknisi las[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tumpul (kampuh) pada pelat 
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Gambar 25. Benda uji untuk kualifikasi teknisi las[10] 

c.   Rangkuman Materi Pemelajaran 

1.  Klasifikasi cara pengelasan 

Mengelas secara umum adalah suatu cara menyambung logam 

dengan menggunakan panas, tenaga panas pada proses 

pengelasan diperlukan untuk memanaskan bahan lasan sampai 

cair/leleh sehingga bahan las tersambung dengan atau tanpa 

kawat las sebagai bahan pengisi, karena pada kondisi 

pengelasan tertentu tidak memerlukan bahan pengisi pada 

proses pengelasan. 

Banyak cara-cara pengelasan dilakukan untuk menyambungkan 

logam, karena banyaknya jenis proses pengelasan banyak pula  

Las sudut (filet) pada pipa 

Las sudut (filet) pada pelat 

Las tumpul (kampuh) pada pipa 
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cara-cara pengklasifikasian yang digunakan : 

a. Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana bahan 

dasar yang disambung dipanaskan sampai mencair dengan 

sumber panas dari busur listrik atau api gas yang terbakar. 

b. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana bahan 

yang disambung dipanaskan sampai pijar kemudian ditekan 

menjadi satu. 

c. Pematrian adalah cara pengelasan dimana logam diikat dan 

disatukan dengan menggunakan bahan paduan logam yang 

mempunyai titik cair rendah, dalam pematrian logam yang 

disambung tidak turut mencair. 

Pengelompokan cara pengelasan berdasarkan sumber panas, 

yaitu: 

a. Pengelasan gas adalah cara pengelasan menggunakan 

pencampuran dua gas untuk medapatkan panas pada 

pengelasan yang digunakan untuk mancairkan atau  bahan  

dengan atau tanpa bahan tambah, jenis gas yang digunakan . 

b. Pengelasan busur listrik adalah cara pengelasan 

menggunakan busur listrik atau percikan bunga api listrik 

akibat hubungan singkat antara dua kutub listrik yang 

terionisasi dengan udara melalui penghantar batang elektroda 

yang sekaligus dapat digunakan pula sebagai bahan tambah 

atau bahan pengisi dalam pengelasan. 

c. Pengelasan tekan (las tahanan listrik)  atau disebut juga las 

resisten listrik adalah cara pengelasan di mana bahan yang 

disambung dipanaskan dengan tahanan listrik melalui 

elektroda tembaga sampai pijar kemudian ditekan menjadi 

satu. 

d. Pengelasan tempa adalah cara pengelasan dimana bahan 

yang disambung dipanaskan sampai pijar pada dapur tempa 

kemudian dengan menggunakan palu tempa bahan disatukan 

diatas paron pembentuk. 
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e. Pengelasan kimia adalah cara pengelasan dengan 

menggunakan reaksi kima sebagai sumber panas untuk 

menyambungkan bahan, jenis las kima pada penyambungan 

logam adalah las thermit dimana panas pada pengelasan 

ditimbulkan oleh reaksi kimia antara serbuk besi dan oksida 

alumunium. 

Las busur manual  atau umumnya disebut dengan las listrik 

adalah termasuk suatu proses penyambungan logam dengan 

menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. yaitu : 

a. Las busur dengan elektroda karbon, misalnya : 

b. Las busur dengan elektroda logam, misalnya : 

Pada dasarnya las busur  menggunakan elektroda karbon 

maupun logam menggunakan tenaga listrik sebagai sumber 

panas. Busur listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan benda 

kerja dapat mencapai temperatur tinggi yang dapat melelehkan 

sebagai bahan merupakan perkalian antara tegangan listrik (E) 

dengan kuat arus (I) dan waktu (t) dalam satuan panas joule atau 

kalori seperti rumus H = E x I x t 

 

a. Las busur dengan elektroda berselaput (SMAW) 

Las busur dengan elektroda berselaput (Selded Metal Arc 

Welding)  proses las busur  ini menggunakan elektroda 

berselaput sebagai bahan tambah, busur listrik yang terjadi 

diantara ujung elektroda dan bahan dasar akan mencairkan 

ujung elektroda dan sebagian bahan dasar, selaput elektroda 

yang turut terbakar akan mencair dan menghasilkan gas yang 

melindungi ujung elektroda, kawah las, busur listrik dan 

daerah las di sekitar busur listrik terhadap pengaruh udara 

luar.  

Selaput elektroda atau fluksi mempunyai peranan penting 

pada pengelasan, dimana fungsi fluksi adalah : 

1) sebagai penstabil busur listrik. 
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2) membentuk terak pelindung, yang akan melindungi logam 

las dari pengaruh udara luar. 

3) membentuk gas pelindung 

4) membersihkan permukaan logam las dari kotoran berupa 

oli dan lapisan oksida logam 

5) mempermudah penyalaan busur listrik 

6) memperbaiki struktur logam las yang berubah akibat 

proses pemanasan logam. 

b. Las TIG (GTAW) 

Las TIG/Tungsten Inert Gas (Gas Tungsten Arc Welding) 

menggunakan elektroda ujung wolfram yang bukan 

merupakan bahan tambah dimana busur listrik yang terjadi 

antara ujung elektroda wolfram dan bahan dasar adalah 

merupakan sumber panas untuk pengelasan, sebagai bahan 

tambah dipakai elektroda tanpa selaput yang digerakkan dan 

didekatkan ke busur listrik yang terjadi antara elektroda 

wolfram dengan bahan dasar dengan  gas pelindung dipakai 

argon, helium atau campuran dari kedua gas tersebut yang 

pemakaiannya tergantung dari jenis logam yang akan dilas. 

c. Las  MIG (GMAW) 

Las MIG/ Metal Inert Gas (Gas Metal Arc Welding) adalah 

juga las busur dimana panas ditimbulkan oleh busur listrik 

antara ujung elektroda dan bahan dasar dengan elektoda 

adalah merupakan gulungan kawat yang berbentuk rol yang 

gerakannya diatur oleh pasangan roda gigi  digerakkan oleh 

motor listrik, kecepatan gerakan elektroda dapat diatur sesuai 

dengan keperluan.  

Gas yang digunakan  adalah CO2 untuk pengelasan baja 

lunak dan baja, argon atau campuran argon dan helium untuk 

pengelasan aluminium dan baja tahan karat. 

Proses pengelasan MIG ini dapat secara semi otomatik atau 

otomatik, semi otomatik dimaksudkan pengelasan secara 
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manual sedangkan otomatik adalah pengelasan dimana 

seluruh pekerjaan las dilaksanakan secara otomatis. 

d. Las listrik submerged. 

Las listrik submerged menggunakan fluksi serbuk untuk 

pelindung dari pengaruh udara luar dengan busur yang terjadi 

pada saat pengelasan  diantara ujung elektroda dan bahan 

dasar berada didalam timbunan fluksi serbuk sehingga tidak 

terjadi sinar las keluar, pada waktu pengelasan fluksi serbuk 

akan mencair dan membeku menutup lapisan las sebagian 

fluksi serbuk yang tidak mencair dapat dipakai lagi setelah 

dibersihkan dari terak-terak las, elektroda yang merupakan 

kawat tanpa selaput berbentuk gulungan (rol) digerakkan maju 

oleh pasangan roda gigi. Pasangan roda gigi yang diputar 

oleh motor listrik dapat diatur kecepatannya sesuai dengan 

kebutuhan pengelasan.  

 

2. Persiapan pengelasan 

a. Sambungan tumpul. 

macam-macam bentuk kampuh pada sambungan tumpul 

adalah : 

 Kampuh I tertutup dan terbuka 

 Kampuh V dan ½ V 

 Kampuh X  dan ½  X atau K 

 Kampuh U dan ½  U atau J 

b. Sambungan pinggir atau sambungan tepi 

c. Sambungan tumpang 

d. Sambungan sudut 

Untuk mempermudah komunikasi antara perencana pengelasan 

dengan pelaksana pengelasan dibuat simbol-simbol las yang 

menggambarkan jenis sambungan dan performan hasil las yang 

diinginkan, sehingga diharapkan dengan bahasa simbol tersebut 

pesan yang disampaikan oleh perencana dapat dimengerti oleh 
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pelaksana, begitu pula dengan posisi bahan yang dilas tidak 

selamanya terletak pada bidang datar tetapi ada juga yang berdiri 

tegak, misalnya, pada konstruksi rangka baja bangunan bahkan 

kadang-kadang bagian yang akan di las terletak pada bagai atas 

pengelas sehingga pengelasan harus dilakukan pada posisi di 

atas pengelas untuk itu ada pengelompokkan posisi pengelasan 

yang sudah lumrah digunanakan yaitu : 

 Posisi bawah tangan 

 Posisi mendatar 

 Posisi tegak 

 Posisi atas kepala 

Selain pembentuk kampuh yang digunakan pada pengelasan 

juga diperlukan ukuran-ukuran kemiringan dan ukuran kaki lasan 

yang harus di buat untuk memungkinkan kampuh yang dibuat 

sesuai dengan tebal bahan serta standar yang berlaku karena 

dengan ukuran kampuh yang dibuat disesuaikan dengan ukuran 

standar maka diharapkan hasil lasan yang didapat akan 

sempurna. 

Sebelum melakukan pengelasan dengan menggunakan 

sambungan las terlebih dahulu dilakukan pengikatan terhadap 

bahan yang dilas dengan menggunakan pengikat berupa  klem 

atau dengan menggunakan las catat, pengikatan dengan klem 

atau  las catat sangat penting digunakan untuk mempertahankan 

bentuk sambungan yang di buat juga digunakan untuk 

menghindarkan bahan yang dilas dari perubahan bentuk yang 

besar pada benda kerja waktu dilakukan pengelasan, 

penggunaan las catat pada persiapan sambungan harus 

memperhatikan jenis bahan, tebal bahan yang akan di las dan 

kemungkinan perubahan bentuk yang terjadi akibat proses 

pengelasan serta bentuk konstruksi sambungan serta kondisi 

pengelasan yang akan dilakukan ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan pada penggunaan las catat sebagai pengikatan 
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sambungan sebelum di lakukan pengelasan, yaitu  

 ukuran las catat. 

 jarak las catat. 

Untuk mempermudah pelaksanaan pengelasan maka pada 

gambar rencana pengelasan di cantumkan lambang dan kode 

pengelasan yang menjelaskan   tentang : 

 tempat dimana proses pengelasan dilakukan. 

 kondisi pengelasan yang dilakukan. 

 ukuran penampang potong las. 

 jenis sambungan yang digunakan. 

 kontur hasil rigi las yang diinginkan. 

3. Standarisasi teknisi las 

Untuk menjamin kualitas hasil lasan pada setiap pelaksanaan 

pengelasan maka diperlukan teknisi las yang mempunyai 

kualifikasi dengan pekerjaan pengelasan yang dilakukan, hal ini 

dilakukan dengan cara menstandari sasikan teknisi las 

berdasarkan posisilas. 

d.  Tugas Pemelajaran 

Pada penilaian kinerja yang akan dilakukan peserta diklat 

dipersyaratkan menampilkan kemampuan sesuai dengan urutan 

tugas yang disusun dalam analisis pokok bahasan,  untuk itu 

disarankan kepada peserta diklat selalu berkonsultasi dengan 

guru/pembimbing dalam melaksanakan suatu tugas dan revisi 

terhadap teori yang dipelajari. 

Untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan kriteria 

standar yang harus di capai oleh peserta diklat yang dianggap 

kompeten adalah : 

1. Persyaratan pengelasan ditentukan berdasarkan spesifikasi 

pekerjaan pengelasan. 

2. Kode dan lambang pengelasan untuk setiap kondisi pengelasan 

dipahami sesuai dengan gambar perencanaan konstruksi las. 

3. Standarisasi teknisi las dipahami sesuai dengan standar. 
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Lakukanlah tugas-tugas belajar di bawah ini : 

1. Pahami spesifikasi pengelasan yang meliputi cara-cara 

pengelasan dan pengelompokkan cara-cara pengelasan. 

2. Pahami  jenis sambungan dan kode pengelasan yang meliputi 

macam jenis sambungan las dan jenis kampuh las serta macam 

posisi pengelasan. 

3. Identifikasi  bentuk-bentuk sambungan, jenis kampuh las dan 

ukuran kampuh las. 

4. Identifikasi standarisasi teknisi las yang berlaku secara 

internasioal.  

 

 

 

e.  Tes Foramatif 

1. Sebutkan macam-macam jenis pengelasan yang dibedakan 

berdasarkan jenis panas yang digunakan dalam pengelasan! 

2. Sebutkan macam-macam bentuk pengelasan dengan busur listrik! 

3. Sebutkan macam-macam jenis sambungan yang dapat digunakan pada 

pengelasan! 

4. Sebutkan macam-macam jenis kampuh las yang dapat dibuat pada 

penggunaan sambungan tumpul! 

5. Jelaskan alasan penggunaan kampuh las pada pegelasan pelat tebal 

dengan menggunakan sambungan tumpul! 

6. Jelaskan penggunaan gap pada pengelasan menggunakan kampuh las! 

7. Sebutkan macam-macam posisi pengelasan! 

8. Gambar kampuh las yang harus disiapkan pada pelaksanaan 

pengelasan, berapakah ukuran-ukuran kampuh las yang harus dibuat! 

9. Sebutkan fungsi las catat pada pengikatan sambungan las! 

10. Berapakah ukuran las catat yang harus di buat pada bagian ujung 

bahan yang disambung! 

11. Berapakah ukuran las catat yang harus di buat pada bagian tengah 

bahan yang disambung! 

12. Berapakah ukuran jarak las catat yang harus di buat pada  bahan yang 
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disambung, apabila bahan yang digunakan di atas 3 mm! 

13. Gambarkan lambang pengelasan untuk pengelasan sudut yang 

dilakukan di lapangan! 

14. Buat deskripsi pengelasan yang dilakukan seperti gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

15. Sebutkan nomor indeks untuk proses pengelasan las busur elektroda 

berselaput ! 

16. Mengapa teknisi las perlu distandarisasi ! 

f.   Kunci Jawaban Formatif 

1. a.  las gas 

b. las busur listrik 

c. las tekan (tahanan listrik) 

d. las tempa 

e. las kimia 

2. a.  Las busur elektroda berselaput (SMAW) 

b. Las TIG (GTAW) 

c. Las MIG (GMAW) 

d. Las sumberged 

3. a.  sambungan tumpul 

b.  sambungan pinggir atau tepi 

c.  sambungan sudut 

4.  a.   Kampuh I tertutup dan terbuka 

b.   Kampuh V dan ½ V 

c.   Kampuh X  dan ½  X atau K 

d. Kampuh U dan ½  U atau J 

5. penetrasi pada sambungan kuat 

6. memungkinkan adanya penembusan pada kampuh las 

7. a.  Posisi bawah tangan 
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b.  Posisi mendatar 

c.  Posisi tegak 

d.  Posisi atas kepala 

8. a.   

 

 

b.   

 

 

c.         

 

9. a.   mempertahankan bentuk sambungan 

b.   menghindarkan perubahan bentuk 

10. 2-4 kali tebal bahan 

11. 2-3 kali tebal bahan 

12. ± 150 mm 

13.     

 

 

14. 311 

15. a. dilas sekeliling 

 b. dilas dilapangan 

 c. menggunakan sambungan kampuh V 

 d. hasil lasan terdapat penembusan 

 e. penampang potong sambungan rata 

e. menggunakan las oksigen-asetilin 

16. Untuk menjamin kualitas hasil lasan yang terstandar 
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PERALATAN UTAMA DALAM PENGELASAN 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 

 Mengetahui macam-macam alat-alat utama dan alat bantu las 

busur manual  sesuai dengan jenis peralatan dan macam 

peralatan yang digunakan. 

 Memahami fungsi dan kegunaan alat-alat utama dan alat bantu 

las oksigen-asetilin  sesuai dengan macam dan jenis alat utama 

dan alat bantu. 

 Menggunakan alat-alat utama dan alat bantu las gas   sesuai 

dengan fungsi dan kegunaan alat utama dan alat bantu. 

 Mengeset alat-alat utama las oksigen-asetilin  sesuai dengan 

prosedur operasi standar 

 Mengetahui macam jenis elektroda dan penggunaannya serta 

memilih jenis elektroda dalam pengelasan busur manual 

 
b. Uraian Materi Pemelajaran   

1. Peralatan las busur manual 

a. Pesawat Las. 

Pesawat-pesawat las yang digunakan pada pengelasan busur 

manual  bermacam-macam, tapi bila ditinjau dari jenis arus 

yang keluar dari mesin las dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Pesawat las arus bolak-balik (AC). 

Macam-macam pesawat las dari jenis pesawat las arus 

bolak balik ini dapat berupa transformator las, pembangkit 

listrik motor disel atau motor bensin tetapi yang paling 

banyak digunakan adalah berupa transformator las yang 

mempunyai kapasitas 200 sampai 500 amper, pesawat las 

jenis ini sangat banyak digunakan karena biaya operasinya 

yang rendah disamping harganya yang relatif murah 

2. KEGIATAN BELAJAR 2                 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

58 

dengan voltase yang keluar  dari pesawat transformator ini 

antara 36 sampai 70 volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  26. Pesawat las arus bolak-balik trafo las[11] 

 

2)  Pesawat las arus searah (DC). 

Pesawat las arus searah ini dapat berupa pesawat 

transformator rectifier, pembangkit listrik motor disel 

atau motor bensin, maupun pesawat pembangkit listrik 

yang digerakkan oleh motor listrik. 

Salah satu jenis dari pesawat las arus searah yaitu 

pesawat pembangkit listrik yang digerakkan oleh motor 

listrik (motor generator). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengatur arus las 

Pengatur arus las 

Saklar mesin las 

Kabel tenaga 

Kabel elektroda 
Kabel massa 

Saklar pengutuban 

Pengatur tegangan Pengatur arus 

Kabel elektroda 

Kabel massa 
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Gambar 27. Pesawat las arus searah. 

3) Pesawat las AC-DC. 

Pesawat las ini merupakan gabungan dari pesawat las 

arus bolak-balik dan arus searah. Dengan pesawat ini 

akan lebih banyak kemungkinan pemakaiannya karena 

arus yang keluar dapat arus searah maupun arus 

bolak-balik. Pesawat las jenis ini misalnya 

transformator-rectifier maupun pembangkit listrik motor 

disel.    

Arus listrik pada pengelasan busur manual sangat penting 

diketahui karena untuk membangkitkan busur pada pengelasan 

dengan menggunakan berbagai bentuk mesin las. Diperlukan 

aliran arus listrik baik yang didapat dari instalasi listrik berupa 

arus listrk bolak balik maupun dapat melalui pembangkit 

generator listrik berupa arus listrik searah, yang keduanya akan 

mempengaruhi proses pengelasan yang dilakukan baik itu jenis 

pengelasan yang digunakan maupun hasil pengelasan yang 

didapatkan dari pemakaian kedua arus listrik di atas. 

a. Arus searah (arus AC) 

Arus searah diperlukan untuk melakukan pengelasan dengan 

menggunakan mesin AC atau travo las. Pada jenis arus ini 

electron-elektron bergerak sepanjang penghantar hanya 

dalam satu arah. 

b. Arus bolak balik (arus DC) 

Arah aliran dari arus bolak-balik adalah merupakan 

gelombang sinusoida yang memotong garis nol pada interval 

waktu 1/100 detik untuk mesin dengan frekwensi 50 Hz. Tiap 

siklus gelombang terdiri dari setengah gelombang positif dan 

setengah gelombang negatif. 

Arus bola-balik dapat diubah menjadi arus searah dengan 

menggunakan pengubah arus (rectifier).  

Pada penggunaan arus searah dalam pengelasan dapat 
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dilakukan dengan dua cara pengkutuban yang akan 

mempengaruhi terhadap hasil lasan yang ingin didapatkan. 

1. Pengkutuban langsung 

Pada pengkutuban langsung, kabel elektroda dipasang 

pada terminal negatif dan  masa pada terminal positif. 

Pengkutuban langsung sering disebut sebagai sirkuit las 

listrik dengan elektroda negatif atau DCSP (Direct Current 

Straight Polarity). 

 

2. Pengkutuban terbalik 

Untuk pengkutuban terbalik, kabel elektroda di pasang 

pada terminal positif dan kabel masa dipasang pada 

terminal negatif pengkutuban terbalik sering disebut sirkuit 

las listrik dengan elektroda positif atau DCRP (Direct 

Current Reserve Polarity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Pengutuban pada pengelasan[2] 

 

Pemilihan jenis arus maupun pengkutuban pada pengelasan 

bergantung kepada : 

 Jenis bahan dasar yang akan dilas. 

 Jenis elektroda yang dipergunakan. 

Pengaruh pengkutuban pada hasil las adalah pada 

Kabel 
tenaga 

Elektroda 

Klem 
massa 

Kutub (-) 

Elektroda 
kutub (+) 

Klem massa (-) 

Pesawat DC 
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penembusan lasnya. Pengkutuban langsung akan 

menghasilkan penembusan yang dangkal sedangkan pada 

pengkutuban terbalik akan terjadi sebaliknya. Pada arus 

bolak-balik penembusan yang dihasilkan antara keduanya.  

 

 

 

 

 

Gambar 29. Hasil lasan[2] 

 
b. Kabel Las  

Kabel las biasanya dibuat dari tembaga yang dipilih dan 

dibungkus dengan karet isolasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Kabel las 

 
Yang disebut kabel las ada tiga macam yaitu : 

1. Kabel elektroda 

Kabel elektroda adalah kabel yang menghubungkan 

pesawat las dengan elektroda melalui penjepit elektroda 

(holder). 

2. Kabel masa 

Kabel masa menghubungkan pesawat las dengan benda 

kerja melalui penghantar klem massa. 

 

3. Kabel tenaga 

Kabel tenaga adalah kabel yang menghubungkan sumber 

Pengutuban langsung                                                         Pengutuban terbalik 
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tenaga atau jaringan listrik dengan pesawat las. Kabel ini 

biasanya terdapat pada pesawat las AC atau AC – DC. 

 

Dalam tabel  ditunjukkan ukuran luas penampang kabel las 

(kabel elektroda atau kabel masa) untuk panjang tertentu 

pada kapasitas arus pesawat las. 

 

Kapasitas 
arus 

pesawat las 
(amper) 

Jumlah panjang kabel elektroda dan 
kabel masa (meter) 

Sampai 

20 m 
35 m 50 m 70 m 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 

21 
33 
33 
33 
43 
53 
53 
67 
67 
67 
85 

21 
33 
33 
33 
43 
53 
53 
67 
67 
85 
85 

21 
33 
43 
53 
67 
85 
85 

107 
107 
107 
107 

33 
43 
53 
67 
85 

107 

 

Tabel  5.Ukuran kabel las (mm²)[2]    

Ukuran kabel tenaga untuk 3 kabel konduktor adalah seperti 

pada table dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran 
kabel 

tenaga 
(mm²) 

Kuat arus masuk pesawat 

Pesawat asal motor 
generator atau 

transformator atau 
transformator 3 phase 

Pesawat las 
transformato 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

63 

6 

10 

13 

21 

33 

43 

53 

67 

107 

Sampai 24 A 

24 –  31 A 

32 –  44 A 

44 –  64 A 

64 –  76 A 

76 –  88 A 

88 – 100 A 

100 – 130 A 

130 – 155 A 

Sampai 30 A 

30 –  40 A 

40 –  55 A 

55 –  70 A 

70 –  95 A 

95 – 110 A 

110 – 125 A 

125 – 165 A 

165 – 195 A 

 
Catatan: untuk 4 kabel konduktor, jumlah kuat arus yang 

masuk   pesawat dikurangi 20% 
 

Tabel  6.Ukuran kabel tenaga untuk 3 kabel konduktor[2]. 
 

c. Pemegang elektroda (holder) 

Ujung yang tidak berselaput dari elektroda dijepit dengan 

pemegang elektroda, pemegang elektroda terdiri dari mulut 

penjepit dan pegangan yang dibungkus oleh bahan penyekat. 

Pada waktu berhenti atau selesai mengelas, bagian pegangan 

yang tidak berhubungan dengan kabel digantungkan pada 

gantungan dari bahan fiber atau kayu. Salah satu tipe 

pemegang elektroda ditunjukan pada Gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Pemegang elektroda 

2. Memasang dan melayani peralatan las 

Sebelum melakukan pengelasan terlebih dahulu yang harus 

dipahami adalah pemasangan kabel las pada mesin las untuk 

jenis pengkutuban tertentu dan pemasangan kabel las pada 
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penjepit elektroda serta klem massa, menyalakan mesin las dan 

mengatur arus las yang sesuai dengan tebal bahan yang dilas 

dan diameter elektroda yang digunakan dalam pengelasan  

a. Memasang Kabel  Pada Mesin  Las 

Ada beberapa bentuk mesin las yang digunakan pada 

pengelasan busur manual, perbedaan bentuk mesin las 

tergantung dari pabrik pembuat mesin las. 

Dari perbedaan bentuk ini berbeda pula cara pemasangan 

kabel  pada mesin las yaitu menggunakan socket 

penyambung atau adapula yang menggunakan baut pengikat 

yang digunakan untuk memasangkan kabel pada mesin las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 32. Macam bentu mesin las busur manual 
 

1. Pemasangan kabel pada mesin las yang menggunakan 

penyambung socket. 

Untuk jenis mesin las seperti ini sangat mudah 

menyambungkan kabel pada mesin las yaitu dengan 

langkah sebagai berikut : 

a. masukkan ujung kabel pada rumah kabel lakukan 

penyambungan kabel dengan menggunakan kunci elen. 

b. tutup kembali sambungan kabel pada rumah kabel las 

dengan isolator yang telah merupakan bagian dari 
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penyambung kabel. 

c. masukkan pen penyambung kabel pada socket yang 

ada pada mesin las degan memperhatikan alur pada 

cocket mesin las. 

d. Putar searah jarum jam untuk menetapkan kedudukan 

sambungan kabel terikat dengan kuat. 

    

                                                                                                 a,b 

 

 

 

 

 

 

                                                   c, d 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 33. Langkah pemasangan kabel las 
 

2. Pesangan kabel pada mesin las yang menggunakan baut  

pengikat. 

Untuk jenis mesin las seperti perlu disiapkan kunci 

pemutar baut dengan ukuran sesuai dengan baut yang 

digunakan untuk pengikatan terminal kabel las, 

pemasangan  kabel pada mesin las yaitu dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. siapkan terminal kabel yang terbuat dari pelat tembaga 

untuk menjepitkan kabel las. 
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b. Jepitkan kabel las pada terminal kabel dengan kuat. 

c. Pasangkan terminal kabel pada terminal kabel yang 

ada pada mesin las dengan menggunakan baut yang 

tersedia. 

d. Ikatkan baut pengikat dengan kuat dengan 

menggunakan kunci pas. 

e. Balut sambungan kabel dengan menggunakan isolasi 

khusus untuk listrik tegangan tinggi. 

                                                        a, b, c  

 

 

 

 

 

 

 

d, e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 34. Langkah pemasangan kabel las 

b. Memasang Kabel  Las Pada Penjepit Elektroda dan Klem 

Massa 

Pemasangan kabel las pada penjepit elektroda (holder) dan 

klem massa  menggunakan terminal kabel  terbuat dari pelat 

tembaga yang diikatkan dengan menggunakan baut pengikat 

atau ada jenis penjepit elektroda kedalam lubang penjepit 
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dengan menggunakan pengganjal pipa tembaga. 

1. jepitkan kabel las pada terminal kabel dengan kuat. 

2. ikat terminal kabel yang telah terpasang pada kabel las 

dengan menggunakan baut pengikat dengan kuat. 

3. pasangkan pemegang bagian luar untuk penjepit elektroda 

serta pasangkan baut pengikat dengan memutar baut 

pengikat dengan kuat. 

4. untuk pemasangan kabel pada klem massa sebaiknya 

dilakukan pembalutan dengan isolasi pada bagian 

sambungan kabel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Cara menyambung kabel pada penjepit las 
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Gambar 36. Cara memasang kabel pada klem massa 

 
c. Melayani Peralatan Las Busur Manual 

Untuk memudahkan memahami cara mengoperasikan mesin 

las di bawah ini ditunjukkan macam-macam bentuk mesin las 

baik untuk mesin las AC maupun mesin las DC yang 

menggunakan generator pembangkit las 
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Gambar 38. Mengatur arus las 

Gambar 37. Mesin las busur manual 
 
Pada bagian ini hanya akan di jelaskan cara melayani 

peralatan las salah satu bentuk mesin las AC dan mesin las 

DC dengan menggunakan generator pembangkit 

a. Melayani mesin las AC 

Secara prinsip dari berbagai macam bentuk mesin las AC 

mempunyai kesamaan pada langkah pengoperasiannya 

dari mulai menghidupkan mesin las sampai pada 

pengaturan amper yang digunakan dalam pengelasan dan 

hanya berbeda pada cara mesin tersebut dihidupkan dan 

amper mesin diatur karena ada yang menggunakan hendel 

atau tombol untuk menyalakan mesin serta ada yang 

menggunakan piringan, hendel pemutar atau salkar untuk 

mengatur amper mesin las, adapun langkah-langkah yang 

umum adalah : 

1. Aturlah besarnya arus 

mesin las dengan 

memutar hendel 

pengatur arus, dengan 

memutarkannya 

searah jarum jam 

untuk menambah 

besar dan kearah 

berlawanan untuk 

memperkecil sebelum 

mesin las dihidupkan. 

2. lihat pada indicator ukuran arus las untuk memastikan 

besarnya arus las yang diatur yang ada pada bagian 

mesin las.  

     
3. Pasangkan klem 

massa pada meja las 

dan elektroda pada 

penjepit elektroda 
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untuk melakukan 

persiapan mengelas. 

    Gambar  39. Memasang klem dan elektroda 
 
4. Nyalakan mesin las 

dengan memutar 

saklar atau hendel 

mesin las, salah satu 

tanda yang dapat 

dikenali apabila mesin 

las dalam keadaan 

hidup yaitu mesin las 

terdengar bergetar. 

               Gambar 40. Menghidupkan mesin las 
 

b. Melayani mesin las DC 

Ada perbedaan yang sangat prinsip untuk melayani mesin 

las DC dibandingkan dengan mesin las AC, hal ini 

dikarenakan untuk mendapatkan arus las dilakukan 

dengan membangkitkan generator baik generator motor 

bensin maupun motor disel, pada bagain ini hanya akan 

dijelaskan untuk generator dengan motor disel : 

1. lakukanlah pengecekan terlebih dahulu terhadap 

ketersediaan bahan bakar apabila menggunakan 

generator yang digerakkan oleh motor bensin atau 

diesel. 

2. Lakukanlah pemutaran tombol untuk menghidupkan 

motor dengan memperhatikan hendel pemasukan gas 

pada motor disel. 

3. apabila motor telah hidup lakukan penyetelan 

generator sehingga  normal. 

4. lakukan pengturan amper dengan memutarkan saklar 

arus.  

5. Pasangkan klem massa pada meja las dan elektroda 
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pada penjepit elektroda untuk melakukan persiapan 

mengelas. 

6. lakukan pengelasan dengan aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 41. Melayani mesin las DC 

3. Elektroda las  

a. Elektroda berselaput 

Elektroda berselaput yang digunakan  pada las busur manual 

mempunyai perbedaan komposisi selaput maupun kawat inti. 

Pelapisan fluksi  kawat inti dapat dengan cara destrusi, 

semprot atau celup, ukuran standar diameter kawat inti 

elektroda dari 1,5 mm sampai 7 mm dengan panjang antara 

350 sampai 450 mm.  

Jenis-jenis selaput fluksi pada elektroda misalnya selulosa, 

kalsium karbonat (CaCO3), titanium dioksida (rutil), kaolin, 

kalium oksida mangan, oksida besi, serbuk besi, besi silicon, 

besi mangan dan sebagainya dengan persentase yang 

berbeda-beda, untuk tiap jenis elektroda dengan tebal selaput 

elektroda berkisar antara 10% sampai 50% dari diameter 

elektroda tergantung dari jenis selaput. Pada waktu 

pengelasan, selaput elektroda ini akan turut mencair dan 
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menghasilkan gas CO2 yang melindungi cairan las, busur 

listrik dan sebagian benda kerja terhadap udara luar. Udara 

luar yang mengandung O2 dan N akan dapat mempengaruhi 

sifat mekanik dari logam las, Cairan selaput yang disebut 

terak akan terapung dan membeku melapisi permukaan las 

yang masih panas, adapun fungsi utamanya adalah : 

1) sebagai penstabil busur listrik. 

2) membentuk terak pelindung, yang akan melindungi logam 

las dari pengaruh udara luar. 

3) membentuk gas pelindung. 

4) membersihkan permukaan logam las dari kotoran berupa 

oli dan lapisan oksida logam. 

5) mempermudah penyalaan busur listrik. 

6) memperbaiki struktur logam las yang berubah akibat 

proses pemanasan logam. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 42. Elektroda las 
 

b. Klasifikasi elektroda. 

Elektroda baja lunak dan baja paduan rendah untuk las busur 
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manual menurut klasifikasi AWS (American Welding Society) 

dinyatakan dengan tanda E yang artinya sebagai berikut : 

E menyatakan elektroda 

xx (dua angka) sesudah E dinyatakan kekuatan tarik deposit 

las dalam ribuan lb/in². 

x (angka ketiga) menyatakan posisi pengelasan. 

 angka 1 untuk pengelasan segala posisi. 

 Angka 2 untuk pengelasan posisi datar dan bawah tangan.  

x (angka keempat) menyatakan jenis selaput dan jenis arus 

yang cocok dipakai untuk pengelasan  

 

Kekuatan tarik 
Klasifikasi 

 lb/inchi² kg/mm² 

E  60xx 

E  70xx 

E  80xx 

E  90xx 

E 100xx 

E 110xx 

E 120xx 

60.000,- 

70.000,- 

80.000,- 

90.000,- 

100.000,- 

110.000,- 

120.000,- 

42 

49 

56 

63 

70 

77 

84 

 

Tabel  7. Kekuatan tarik menurut AWS[2] 

Angka keempat Jenis selaput Pemakaian arus 
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0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Selulosa-Natrium 

Selulosa-Kalium 

Rutil-Natrium 

Rutil-Kalium 

Rutil-serbuk besi 

Natrium—

Hydrogen rendah 

Kalium-Hydrogen 

rendah 

Serbuk besi-

oksida besi 

Serbuk besi-

Hydrogen rendah  

DC + 

AC, DC + 

AC, DC  – 

AC, DC + atau – 

AC, DC + atau – 

AC, DC + 

 

AC, DC + 

 

AC, DC + atau – 

 

AC, DC + 

 

 
Tabel  8. Jenis selaput dan pemakaian arus[2] 

 
Contoh : E 6013 

Artinya :  

 Kekuatan tarik minimum dari deposit las adalah 

60.000 lb/in° atau 42 kg/mm°. 

 Dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi. 

 Jenis selaput elektroda Rutil-Kalium dan pengelasan 

dengan arus AC atau DC + atau DC – . 

c. Elektroda baja lunak. 

Dari bermacam-macam jenis elektroda baja lunak 

perbedaannya hanyalah pada jenis selaputnya. Sedangkan 

kawat intinya sama. 

1. E 6010 dan E 6011. 

Elektroda ini adalah jenis elektroda selaput selulosa yang 

dapat dipakai untuk pengelasan dengan pemenbusan 

yang dalam. Pengelasan dapat pada segala posisi dan 

terak yang tipis dapat dengan mudah dibersihkan. Deposit 

las biasanya mempunyai sifat-sifat mekanik yang baik dan 
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dapat dipakai untuk pekerjaan dengan pengujian 

Radiografi. Selaput selulosa dengan kebasahan 5% pada 

waktu pengelasan akan menghasilkan gas pelindung. 

 E 6011 mengandung Kalium untuk membantu 

menstabilkan busur listrik bila dipakai arus AC. 

2. E 6012 dan E 6013. 

Kedua elektroda ini termasuk jenis selaput rutil yang dapat 

menghasilkan penembusan sedang. Keduanya dapat 

dipakai untuk pengelasan segala posisi. Tetapi 

kebanyakan jenis E 6013 sangat baik untuk posisi 

pengelasan tegak arah ke bawah. Jenis E 6012 umumnya 

dapat dipakai pada amper yang relatif lebih tinggi dari E 

6013. E 6013 yang mengandung lebih banyak Kalium 

memudahkan pemakaian pada voltase mesin yang 

rendah. Elektroda dengan diameter kecil kebanyakan 

dipakai untuk pengelasan pelat tipis.  

3. E 6020. 

Elektroda jenis ini dapat menghasilkan penembusan las 

sedang dan teraknya mudah dilepas dari lapisan las. 

Selaput elektroda terutama mengandung oksida besi dan 

mangan. Cairan terak yang terlalu cair dan mudah 

mengalir menyulitkan pada pengelasan dengan posisi lain 

dari pada bawah tangan atau datar pada las sudut. 

4. Elektroda dengan selaput serbuk besi. 

Selaput elektroda jenis E 6027, E 7014, E 7018, E 7024 

dan E 7028 mengandung serbuk besi untuk meningkatkan 

efisiensi pengelasan. Umumnya selaput elektroda akan 

lebih tebal dengan bertambahnya persentase serbuk besi. 

Dengan adanya serbuk besi dan bertambah tebalnya 

selaput akan memerlukan amper yang lebih tinggi. 

5. Elektroda hydrogen rendah. 

Selaput elektroda jenis ini mengandung hydrogen yang 
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rendah (kurang dari 0,5%), sehingga deposit las juga 

dapat bebas dari porositas. Elektroda ini dipakai untuk 

pengelasan yang memerlukan mutu tinggi, bebas 

porositas, misalnya untuk pengelasan bejana dan pipa 

yang akan mengalami tekanan. 

Jenis-jenis elektroda hydrogen rendah misalnya E 7015,    

E 7016 dan E 7018. 

Berikut ini diberikan daftar kondisi pengelasan untuk elektroda 

Philips baja lunak dan baja paduan rendah. 

 

 

 

 

 

Klasifikasi 
AWS 

Jenis 
elektroda 

Ukuran 
(mm) diam x 

panjang 

Kuat arus 
amper 

E 6010 

E 6011 

PHILIPS 31 

DC + 

3,25 x 350 

4      x 350 

5       x 350 

90 – 130 

120 – 160 

160 – 210 

E 6012 PHILIPS 48 s 

 

 

 

AC atau DC – 

 

 

 

1,6 x 250 

2    x 300 

2,5  x 350 

3,25 x 350 

3,25 x 450 

4      x 450 

5      x 450 

6      x 450 

30 – 45 

40 – 60 

60 – 100 

80 – 140 

110 – 160 

160 – 210 

220 – 290 

250 – 340 

E 6013 PHILIPS 28 

 

 

AC atau DC – 

 

2    x 300 

2,5  x 350 

3,25 x 350 

4      x 350 

5     x 450 

25 – 60 

60 – 100 

85 – 145 

170 – 190 

200 – 260 
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E 6013 PHILIPS 68 

 

AC atau DC 

2,5  x 350 

3,25 x 350 

4      x 350 

5      x 350 

65 – 75 

90 – 100 

125 – 170 

170 – 240 

E 6020 PHILIPS 50 

 

 

AC atau DC – 

 

1,6  x 250 

2     x 300 

2,5   x 350 

3,25 x 450 

4      x 450 

5      x 450 

25 – 40 

40 – 70 

60 –120 

90 – 155 

160 – 220 

220 – 290 

E 7014 PHILIPS C 18 

 

AC atau DC + 

2,5  x 350 

3,25 x 350 

4      x 350 

5      x 450 

80 – 100 

130 – 150 

180 – 220 

220 – 300 

E 70 15 PHILIPS 55 

 

 

DC + 

2     x 300 

2,5  x 350 

3,25 x 450 

4      x 450 

5      x 450 

50 – 70 

55 – 95 

80 – 135 

110 – 170 

170 – 230 

E 7016 PHILIPS 36 S 

 

 

AC atau DC – 

 

2,5  x 300 

3,25 x 350 

3,25 x 450 

4     x 350 

4     x 450 

5     x 450 

65 – 100 

85 – 140 

85 – 130 

110 – 180 

110 – 170 

180 – 250 

E 7018 PHILIPS 35 

 

AC atau DC + 

3, 25 x 350 

4       x 350 

5       x 450 

6       x 450 

90 – 140 

110 – 170 

180 – 250 

235 – 325 

E 7024 PHILIPS C 23 

S 

AC atau DC – 

4    x 450 

5    x 450 

6     x 450 

170 – 210 

230 – 300 

320 – 430 
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E 7028 PHILIPS C 6 

 

AC atau DC + 

4    x 350 

5    x 450 

6    x 450 

6,3  x 450 

7   x 450 

190 – 220 

260 – 320 

330 – 380 

360 – 420 

400 – 450 

 
Tabel 9. Elektroda baja lunak[2] 
 

d.  Elektroda untuk besi tuang. 

Elektroda yang dipakai untuk mengelas besi tuang tidak 

dibuat dari besi tuang. Besi tuang dilas listrik dengan 

elektroda yang dibuat dari beberapa jenis logam yang 

berlainan, antara lain : 

1. Elektroda nikel. 

Elektroda jenis ini dipakai untuk mengelas besi tuang, bila 

hasil las masih dikerjakan lagi dengan mesin. Elektroda 

nikel dapat dipakai dalam segala posisi pengelasan, rigi-

rigi las yang dihasilkan elektroda ini pada besi tuang 

adalah rata dan halus bila dipakai pada pesawat las DC 

kutub terbalik. 

Karakter elektroda nikel  dengan berbagai komposisi kimia 

didalam elektroda dapat dilihat pada table dibawah ini. 

 
Kelas 

Elektroda 
Analisa kimia (%) Diameter 

Elektroda 
mm 

Kuat arus amper 

Nikel Besi Karbon AC DC 

 

 

E 

Nikel 

 

E 

 

 

92,9 

 

 

53,4 

 

 

3,16 

 

 

43,6 

 

 

1,24 

 

 

1,83 

2,5 

3,2 

4 

5 

2,5 

3,2 

4 

5 

50 – 70 

90 –110 

120-140 

130-160 

50 – 90 

90 –120 

120-150 

130-170 

40-70 

80-100 

100-130 

120-150 

40-80 

80 - 110 

100-140 

120-160 

 
Tabel 10. Karakteristik elektroda nikel untuk mengelas  
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    listrik besi tuang[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

80 

 

 

6. Elektroda baja. 

Elektroda jenis ini bila dipakai untuk mengelas besi tuang 

akan menghasilkan deposit las yang kuat sehingga tidak 

dapat dikerjakan dengan mesin. Dengan demikian 

elektroda ini dipakai bila hasil las tidak dikerjakan lagi. 

Untuk mengelas besi tuang dengan elektroda baja dapat 

dipakai pesawat las AC atau DC kutub terbalik.  

7. Elektroda perunggu. 

Hasil las dengan memakai elektroda ini tahan terhadap 

retak, sehingga panjang las dapat ditambah. Kawat inti 

dari elektroda dibuat dari perunggu fosfor dan diberi 

selaput yang menghasilkan busur stabil.  

8. Elektroda dengan Hydrogen rendah. 

Elektroda jenis ini pada dasarnya dipakai untuk baja yang 

mengandung karbon kurang dari 1,5%. Tetapi dapat juga 

dipakai pada pengelasan besi tuang dengan hasil yang 

baik. Hasil lasnya tidak dapat dikerjakan dengan mesin. 

 
e.   Elektroda Untuk Aluminium. 

Aluminum dapat dilas listrik dengan elektroda yang dibuat dari 

logam yang sama, pemilihan elektroda aluminium yang sesuai 

dengan pekerjaan didasarkan pada tabel keterangan dari 

pabrik yang membuatnya. Pada tabel  diperlihatkan beberapa 

elektroda aluminium dengan selaput fluksi. Sebagai contoh 

dari spesifikasi pabrik untuk elektroda aluminium AWS-ASTM 

Al-43 untuk las busur manual adalah dengan pesawat las DC 

kutub terbalik  

Diameter Kuat arus (amper) 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

81 

1,5 

2,5 

3,2 

4 

5 

6 

20 – 40 

30 – 60 

75 – 125 

125 – 150 

140 – 174 

170 – 225 

 
Tabel  11. Pemakaian arus untuk elektroda aluminium[2] 

f. Elektroda Untuk Pelapis Keras. 

Tujuan pelapis keras dari segi kondisi pemakaian yaitu agar 

alat atau bahan tahan terhadap kikisan, pukulan dan tahan 

karat. Untuk tujuan itu maka elektroda untuk pelapis keras 

dapat diklasifikasikan dalam tiga macam  yaitu : 

1. Elektroda tahan kikisan. 

Elektroda jenis ini dibuat dari tabung chrom karbida yang 

diisi dengan serbuk-serbuk karbida. Elektroda dengan 

diameter 3,25 mm – 6,5 mm dipakai pada pesawat las AC 

atau DC kutub terbalik. 

Elektroda ini dapat dipakai untuk pelapis keras permukaan 

pada sisi potong yang tipis, peluas lubang dan beberapa 

tipe pisau. 

2. Elektroda tahan pukulan. 

Elektroda ini dapat dipakai pada pesawat las AC atau DC 

kutub terbalik. Dipakai untuk pelapis keras bagian 

pemecah dan palu. 

3. Elektroda tahan karat. 

Elektroda ini dibuat dari paduan-paduan non ferro yang 

mengandung Cobalt, Wolfram dan Chrom. Biasanya 

dipakai untuk pelapis keras permukaan katup buang dan 

dudukan katup dimana temperatur dan keausan sangat 

tinggi. 

 

c. Rangkuman Materi Pemelajaran 
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1. Pesawat las 

Pesawat-pesawat las yang digunakan pada pengelasan busur 

manual  bermacam-macam, tapi bila ditinjau dari jenis arus yang 

keluar dari mesin las dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Pesawat las arus bolak-balik (AC). 

Macam-macam pesawat las dari jenis pesawat las arus bolak 

balik ini dapat berupa transformator las, pembangkit listrik 

motor disel atau motor bensin tetapi yang paling banyak 

digunakan adalah berupa transformator.  

b. Pesawat las arus searah (DC). 

Pesawat las arus searah ini dapat berupa pesawat 

transformator rectifier, pembangkit listrik motor disel atau 

motor bensin, maupun pesawat pembangkit listrik yang 

digerakkan oleh motor listrik. 

c. Pesawat las AC-DC. 

Pesawat las ini merupakan gabungan dari pesawat las arus 

bolak-balik dan arus searah.  

2. Arus listrik pada pengelasan busur manual  

a. Arus searah (arus AC) 

Arus searah diperlukan untuk melakukan pengelasan dengan 

menggunakan mesin AC atau travo las. pada jenis arus ini 

electron-elektron bergerak sepanjang penghantar hanya 

dalam satu arah. 

b. Arus bolak balik (arus DC) 

 Arah aliran dari arus bolak-balik adalah merupakan 

gelombang sinusoida yang memotong garis nol pada interval 

waktu 1/100 detik untuk mesin dengan frekwensi 50 Hz. Tiap 

siklis gelombang terdiri dari setengah gelombang positif dan 

setengah gelombang negatif. 

Pada penggunaan arus searah dalam pengelasan dapat 

dilakukan dengan dua cara pengutuban yang akan 

mempengaruhi terhadap hasil lasan yang ingin didapatkan. 
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a. Pengkutuban langsung 

Pada pengkutuban langsung, kabel elektroda dipasang pada 

terminal negatif dan  masa pada terminal positif. 

b. Pengkutuban terbalik 

Untuk pengkutuban terbalik, kabel elektroda di pasang pada 

terminal positif dan kabel masa dipasang pada terminal 

negatif.  

Pemilihan jenis arus maupun pengkutuban pada pengelasan 

bergantung pada pengelasan bergantung kepada : 

a. Jenis bahan dasar yang akan dilas. 

b. Jenis elektroda yang dipergunakan. 

3. Kabel Las  

Kabel las biasanya dibuat dari tembaga yang dipilih dan 

dibungkus dengan karet isolasi. 

Yang disebut kabel las ada tiga macam yaitu : 

a. Kabel elektroda. 

b. Kabel masa. 

c. Kabel tenaga. 

4. Pemegang elektroda (holder) 

Ujung yang tidak berselaput dari elektroda dijepit dengan 

pemegang elektroda, pemegang elektroda terdiri dari mulut 

penjepit dan pegangan yang dibungkus oleh bahan penyekat. 

Pada waktu berhenti atau selesai mengelas, bagian pegangan 

yang tidak berhubungan dengan kabel digantungkan pada 

gantungan dari bahan fiber atau kayu.  

Sebelum melakukan pengelasan terlebih dahulu harus dipahami 

adalah pemasangan kabel las pada mesin las untuk jenis 

pengkutuban tertentu dan pemasangan kabel las pada penjepit 

elektroda serta klem massa, menyalakan mesin las dan mengatur 

arus las yang sesuai dengan tebal bahan yang dilas dan diameter 

elektroda yang digunakan dalam pengelasan.  

1. Memasang Kabel  Pada Mesin  Las 
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a. Pemasangan kabel pada mesin las yang menggunakan 

penyambung socket. 

Untuk jenis mesin las seperti ini sangat mudah 

menyambungkan kabel pada mesin las yaitu dengan langkah 

sebagai berikut : 

 masukkan ujung kabel pada rumah kabel lakukan pen 

penyambungan kabel dengan menggunakan kunci elen. 

 tutup kembali sambungan kabel pada rumah kabel las 

dengan isolator yang telah merupakan bagian dari 

penyambung kabel. 

 masukkan pen penyambung kabel pada socket yang ada 

pada mesin las dengan memperhatikan alur pada socket 

mesin las. 

 Putar searah jarum jam untuk menetapkan kedudukan 

sambungan kabel terikat dengan kuat. 

b. Pemasangan kabel pada mesin las yang menggunakan baut 

pengikat. 

Untuk jenis mesin las seperti perlu disiapkan kunci pemutar 

baut dengan ukuran sesuai dengan baut yang digunakan 

untuk pengikatan terminal kabel las, pemasangan  kabel pada 

mesin las yaitu dengan langkah sebagai berikut : 

 siapkan terminal kabel yang terbuat dari pelat tembaga 

untuk menjepitkan kabel las. 

 Jepitkan kabel las pada terminal kabel dengan kuat. 

 Pasangkan terminal kabel pada terminal kabel yang ada 

pada mesin las dengan menggunakan baut yang tersedia. 

 Ikatkan baut pengikat dengan kuat dengan menggunakan 

kunci pas. 

 Balut sambungan kabel dengan menggunakan isolasi 

khusus untuk listrik tegangan tinggi. 

c.   Pemasangan Kabel  Las Pada Penjepit Elektroda dan Klem 

Massa 
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Pemasangan kabel las pada penjepit elektroda (holder) dan 

klem massa  menggunakan terminal kabel  terbuat dari pelat 

tembaga yang diikatkan dengan menggunakan baut pengikat 

atau ada jenis penjepit elektroda dengan pemasangan kabel 

memasukkan kabel kedalam lubang penjepit dengan 

menggunakan pengganjal pipa tembaga 

 jepitkan kabel las pada terminal kabel dengan kuat. 

 ikat terminal kabel yang telah terpasang pada kabel las 

dengan menggunakan baut pengikat dengan kuat. 

 pasangkan pemegang bagia luar untuk penjepit elektroda 

serta pasangkan baut pengikat dengan memutar baut 

pengikat dengan kuat. 

 untuk pemasangan kabel pada klem massa sebaiknya 

dilakukan pembalutan dengan isolasi pada bagian 

sambungan kabel. 

 

2. Melayani Peralatan Las Busur Manual 

a. Melayani mesin las AC 

 Secara prinsip dari berbagai macam bentuk mesin las AC 

mempunyai kesamaan pada langkah pengoperasiannya dari 

mulai menghidupkan mesin las sampai pada pengaturan 

amper: 

 Aturlah besarnya arus mesin las dengan memutar hendel 

pengatur arus, dengan memutarkannya searah jarum jam 

untuk menambah besar dan kearah berlawanan untuk 

memperkecil sebelum mesin las dihidupkan. 

 Lihat pada indikator ukuran arus las untuk memastikan 

besarnya arus las yang diatur yang ada pada bagian 

mesin las  

 Pasangkan klem massa pada meja las dan elektroda pada 

penjepit elektroda untuk melakukan persiapan mengelas. 

 Nyalakan mesin las dengan memutar saklar atau hendel 
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mesin las, salah satu tanda yang dapat dikenali apabila 

mesin las dalam keadaan hidup yaitu mesin las terdengar 

bergetar    

b. Melayani mesin las DC 

Ada perbedaan yang sangat prinsip untuk melayani mesin las 

DC dibandingkan dengan mesin las AC, hal ini dikarenakan 

untuk mendapatkan arus las dilakukan dengan 

membangkitkan generator baik generator motor bensin 

maupun motor disel : 

 Lakukanlah pengecekan terlebih dahulu terhadap 

ketersediaan bahan bakar dan air pendingin generator 

sebelum menghidupkan generator.  

 Lakukanlah pemutaran engkol untuk menghidupkan motor 

dengan memperhatikan hendel pemasukan gas pada 

motor disel. 

 Apabila motor telah hidup lakukan penyetelan gas 

sehingga terdengar normal. 

 Lakukan pengaturan amper dengan memutarkan saklar 

arus.  

  Pasangkan klem massa pada meja las dan elektroda pada 

penjepit elektroda untuk melakukan persiapan mengelas. 

 Lakukan pengelasan dengan aman. 

 

Electroda berselaput yang digunakan  pada las busur manual 

mempunyai perbedaan komposisi selaput maupun kawat inti, ukuran 

standar diameter kawat inti elektroda dari 1,5 mm sampai 7 mm 

dengan panjang antara 350 sampai 450 mm.  

Jenis-jenis selaput fluksi pada elektroda misalnya selulosa, kalsium 

karbonat (CaCO3), titanium dioksida (rutil), kaolin, kalium oksida 

mangan, oksida besi, serbuk besi, besi silicon, besi mangan dan 

sebagainya dengan persentase yang berbeda-beda, untuk tiap jenis 

elektroda dengan tebal selaput elektroda berkisar antara 10% 
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sampai 50% dari diameter elektroda tergantung dari jenis selaput, 

adapun fungsi utamanya adalah : 

1.   Sebagai penstabil busur listrik. 

2. Membentuk terak pelindung, yang akan melindungi logam las dari 

pengaruh udara luar. 

3. Membentuk gas pelindung. 

4. Membersihkan permukaan logam las dari kotoran berupa oli dan 

lapisan oksida logam. 

5. Mempermudah penyalaan busur listrik. 

6. Memperbaiki struktur logam las yang berubah akibat proses 

pemanasan logam. 

Elektroda baja lunak dan baja paduan rendah untuk las busur 

manual menurut klasifikasi AWS (American Welding Society) 

dinyatakan dengan tanda E yang artinya sebagai berikut : 

E menyatakan elektroda 

xx (dua angka) sesudah E dinyatakan kekuatan tarik deposit las 

dalam ribuan lb/in². 

x (angka ketiga) menyatakan posisi pengelasan. 

 Angka 1 untuk pengelasan segala posisi. 

 Angka 2 untuk pengelasan posisi datar dan bawah tangan.  

x (angka keempat) menyatakan jenis selaput dan jenis arus yang 

cocok dipakai untuk pengelasan.  

Macam-macam jenis elektroda adalah : 

1. Elektroda baja lunak. 

Yang termasuk pada kelompok elektroda baja lunak adalah E 

6010 dan E 6011, E 6012 dan E 6013, E 6020. 

2. Elektroda dengan selaput serbuk besi. 

Selaput elektroda jenis E 6027, E 7014, E 7018, E 7024 dan E 

7028 mengandung serbuk besi untuk meningkatkan efisiensi 

pengelasan. 

3. Elektroda hydrogen rendah. 

Selaput elektroda jenis ini mengandung hydrogen yang rendah 
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(kurang dari 0,5%), sehingga deposit las juga dapat bebas dari 

porositas. Elektroda ini dipakai untuk pengelasan yang 

memerlukan mutu tinggi, bebas porositas, misalnya untuk 

pengelasan bejana dan pipa yang akan mengalami tekanan. 

 

 

4.  Elektroda untuk besi tuang. 

Elektroda yang dipakai untuk mengelas besi tuang tidak dibuat 

dari besi tuang. Besi tuang dilas listrik dengan elektroda yang 

dibuat dari beberapa jenis logam yang berlainan, antara lain : 

a. Elektroda nikel. 

b. Elektroda baja. 

c. Elektroda perunggu. 

d. Elektroda dengan Hydrogen rendah. 

 5.  Elektroda Untuk Aluminium. 

Aluminum dapat dilas listrik dengan elektroda yang dibuat dari 

logam yang sama. 

6.  Elektroda Untuk Pelapis Keras. 

Tujuan pelapis keras dari segi kondisi pemakaian yaitu agar alat 

atau bahan tahan terhadap kikisan, pukulan dan tahan karat. 

Untuk tujuan itu maka elektroda untuk pelapis keras dapat 

diklasifikasikan dalam tiga macam  yaitu : 

a. Elektroda tahan kikisan. 

b. Elektroda tahan pukulan. 

c. Elektroda tahan karat. 

 

d.  Tugas Pemelajaran 

Pada penilaian kinerja yang akan dilakukan peserta diklat 

dipersyaratkan menampilkan kemampuan sesuai dengan urutan 

tugas yang disusun dalam analisis pokok bahasan,  untuk itu 

disarankan kepada peserta diklat selalu berkonsultasi dengan 

guru/pembimbing dalam melaksanakan suatu tugas dan revisi 
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terhadap teori yang dipelajari. 

Untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan kriteria 

standar yang harus di capai oleh peserta diklat yang dianggap 

kompeten adalah : 

1. Macam jenis pesawat las diidentfikasi berdasarkan sumber arus 

listrik yang digunakan untuk membangkitkan busur listrik. 

2. Alat bantu las diketahui jenis dan macamnya serta 

penggunaannya sesuai dengan spesifikasinya. 

3. Peralatan las dipasang sesuai dengan jenis dan spesifikasinya. 

4. Peralatan las dilayani dan dioperasikan sesuai dengan prosedur 

operasi standar. 

5. Macam elektroda diidentifikasi sesuai  dengan jenis dan 

spesifikasinya. 

Lakukanlah tugas-tugas belajar di bawah ini: 

1. Identfikasi macam jenis mesin las berdasarkan sumber arus listrik 

yang digunakan untuk membangkitkan busur listrik. 

2. Pahami jenis dan macamnya serta penggunaan alat bantu las 

sesuai dengan spesifikasinya. 

3. Lakukan pemasangan peralatan las sesuai dengan jenis dan 

spesifikasinya. 

4. Lakukan latihan untuk mengoperasikan Peralatan las sesuai 

dengan prosedur operasi standar. 

5. Macam elektroda diidentifikasi sesuia  dengan jenis dan 

spesifikasinya. 

 

e. Tes Foramatif 

1. Sebutkan macam-macam jenis mesin las yang digunakan pada 

pengelasan busur manual ! 

2. Sebutkan jenis arus listrik yang digunakan untuk membangkitkan 

busur pada pengelasan ! 

3. Sebutkan jenis pengutuban yang dilakukan pada penggunaan 

mesin las DC ! 
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4. Sebutkan alasan pemilihan jenis pengutuban pada pengelasan 

dengan menggunakan mesin las DC ! 

5. Sebutkan jenis kabel las yang merupakan unit perlengkapan 

mesin las ! 

6. Sebutkan langkah-langkah pemasangan kabel las mapa mesin 

las AC ! 

7. Sebutkan langkah pengoperaian mesin las AC ! 

8. Sebutkan langkah pengoperaian mesin las DC ! 

9. Sebutkan fungsi elektroda pada pengelasan ! 

10. Sebutkan fungsi selaput (flix) elektroda ! 

11. Sebutkan arti kode elektroda E6013 menurut AWS ! 

12. Sebutkan macam jenis elektroda las bususr manual ! 

 
f. Kunci Jawaban 

1. a. mesin las arus bolak balik (AC) 

b. mesin las arus serah (DC 

c. mesin las AC/DC 

2. a. arus bolak balik 

 b. arus searah 

3. a. pengkutuban langsung 

 b. pengkutuban terbalik 

4. a. jenis bahan yang dilas 

 b. jenis elektroda yang digunakan 

5. a. kalbel tenaga 

b. kabel elektroda 

c. kabel massa 

6. a. masukkan ujung kabel pada rumah kabel lakukan pen 

penyambungan kabel dengan menggunakan kunci elen. 

b. tutup kembali sambungan kabel pada rumah kabel las dengan 

isolator yang telah merupakan bagian dari penyambung kabel. 

c. masukkan pen penyambung kabel pada socket yang ada pada 

mesin las dengan memperhatikan alur pada socket mesin las. 

d. Putar searah jarum jam untuk menetapkan kedudukan 
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sambungan kabel terikat dengan kuat. 

7. a. aturlah besarnya arus mesin las dengan memutar hendel 

pengatur  

arus, dengan memutarkannya searah jarum jam untuk 

menambah besar dan kearah berlawanan untuk memperkecil 

sebelum mesin las dihidupkan. 

b. lihat pada indikator ukuran arus las untuk memastikan 

besarnya arus las yang diatur yang ada pada bagian mesin 

las.  

c. Pasangkan klem massa pada meja las dan elektroda pada 

penjepit elektroda untuk melakukan persiapan mengelas. 

d. Nyalakan mesin las dengan memutar saklar atau hendel mesin 

las, salah satu tanda yang dapat dikenali apabila mesin las 

dalam keadaan hidup yaitu mesin las terdengar bergetar.  

8. a. lakukanlah pengecekan terlebih dahulu terhadap ketersediaan 

bahan bakar dan air pendingin generator sebelum 

menghidupkan generator.  

b. Lakukanlah pemutaran engkol untuk menghidupkan motor 

dengan memperhatikan hendel pemasukan gas pada motor 

disel. 

c. apabila motor telah hidup lakukan penyetelan gas sehingga 

terdengar normal. 

d.  lakukan pengaturan amper dengan memutarkan saklar arus.  

e. Pasangkan klem massa pada meja las dan elektroda pada 

penjepit elektroda untuk melakukan persiapan mengelas. 

f. lakukan pengelasan dengan aman. 

9. a. sebagai penerus arus klistrik. 

 b. sebagai bahan tambah/bahan pengisi. 

10. a. sebagai penstabil busur listrik. 

b. membentuk terak pelindung, yang akan melindungi logam las 

dari pengaruh udara luar. 

c.  membentuk gas pelindung. 
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d. membersihkan permukaan logam las dari kotoran berupa oli 

dan lapisan oksida logam. 

e. mempermudah penyalaan busur listrik. 

f. memperbaiki struktur logam las yang berubah akibat proses 

pemanasan logam. 

 

11. a. E   = elkrtoda. 

b. 60 = kekatan tarik minimum logam lasan dikali 1000 lb/inchi2. 

c. 1   = elektroda digunakan untuk segala posisi pengelasan. 

d. 3   = jenis elektroda rutil kalium. 

12. a. Elektroda baja lunak.                              

 b. Elektroda dengan selaput serbuk besi.  

c. Elektroda hydrogen rendah. 

d. Elektroda untuk besi tuang. 

e. Elektroda alimunium. 

f. Elektroda pelapis keras. 
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ALAT BANTU DAN KESELAMATAN KERJA PENGELASAN 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 

 Mengetahui macam-macam jenis alat bantu las 

 Mengetahui macam-macam alat keselamatan kerja dalam proses 

pengelasan 

 Melakukan tindakan-tindakan pengamanan pada saat 

melaksanakan pengelasan 

 

b. Uraian Materi Pemelajaran 

1. Alat bantu las busur manual 

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelasan, 

diperlukan berbagai alat bantu yang berguna untuk menunjang 

kelancaran proses pengelasan. 

a. Pemegang Elektroda (Holder) 

Pemegang  elektroda atau disebut juga holder berfungsi untuk 

menjepit elektroda yang digunakan dalam pengelasan, cara 

pemasangan elektroda pada pemegang elektroda mempunyai 

cara yang berbeda tergantung dari jenis pemegang  elektroda 

yang digunakan, tetapi secara prinsip pemasangan elektroda 

pada pemegang elektroda dengan cara, ujung yang tidak 

berselaput dari elektroda dijepit dengan pemegang elektroda.  

Pemegang elektroda terdiri dari mulut penjepit dan pegangan 

yang dibungkus oleh bahan penyekat. Pada waktu berhenti 

atau selesai mengelas, bagian pegangan yang tidak 

berhubungan dengan kabel digantungkan pada gantungan 

3. KEGIATAN BELAJAR 3                 
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dari bahan fiber atau kayu, salah satu bentuk pemegang 

elektroda ditunjukan pada gambar di bawah ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 43. Pemegang elektroda 

b. Klem Massa 

Klem massa adalah salah satu alat bantu las yang berfungsi 

untuk menghubungkan kabel masa ke benda kerja, biasanya 

klem massa dibuat dari bahan dengan penghantar listrik yang 

baik seperti tembaga  agar arus listrik dapat mengalir dengan 

baik, klem massa ini dilengkapi dengan pegas yang kuat 

sehingga dapat menjepit dengan baik, walaupun demikian 

permukaan benda kerja yang akan dijepit dengan klem massa 

harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran seperti 

karat, cat dan minyak sehingga arus yang keluar dari mesin 

las dapat diteruskan dengan sempurna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44.  Klem massa 

 

c. Palu Las 

Palu las digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan 
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terak las pada jalur las dengan jalan memukulkan atau 

menggoreskan pada daerah las. 

Pada saat melepaskan terak las dengan menggunakan palu 

las hendaknya berhati-hati karena memungkinkan akan 

memercik ke mata atau kebagian badan lainnya, Gambar 

dibawah adalah gambar palu las dengan salah satu ujungnya 

runcing dan ujung yang lain pipih. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 45. Palu las[14] 

d.  Penjepit 

Penjepit pada pengelasan sangat bermanfaat, untuk menjepit 

benda pekerjaan yang panas akibat pengelasan. Oleh karena 

bentuk benda yang dilas bermacam-macam. Misal bentuk 

datar dan bulat, maka hal ini memerlukan bentuk mulut 

penjepit yang berbeda.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  46.  Tang Penjempit [13] 

 

Bentuk mulut penjepit ada 3 macam yaitu: 

1. Mulut bulat yang berfungsi untuk menjepit benda-benda 

yang bulat 
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2. Mulut datar untuk menjepit benda-benda yang berbentuk 

datar 

3. Mulut serigala untuk benda datar maupun bentuk lainnya, 

kerena daya cekamnya lebih kuat dibandingkan dengan 

penjepit diatas. 

e.  Sikat Baja 

Sikat baja adalah alat yang terbuat dari kayu yang dilengkapi 

dengan  kawat baja karbon fungsinya adalah untuk 

membersihkan kotoran yang ada pada permukaan benda 

kerja. Kotoran yang berada di permukaan benda kerja adalah 

karat, lapisan oksida dan terak yang dihasilkan dari 

pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Sikat baja [2] 

2. Alat keselamatan kerja 

a. Pelindung mata 

Di dalam proses pengelasan terdapat sinar yang 

membahayakan terhadap anggota badan terutama pada 

bagian mata dan kulit muka, hal ini diakibatkan oleh beberapa 

jenis sinar yang timbul dalam pengelasan. 

1. Jenis-jenis sinar pada pengelasan 

a. Sinar ultraviolet 

Adalah pancaran yang mudah teresap, tetapi sinar ini 

mempunyai pengaruh besar terhadap reaksi kimia yang 

ada pada tubuh. Bila sinar ultraviolet terserap oleh 

lensa dan kornea mata melebihi jumlah tertentu maka 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

97 

pada mata akan terasa seakan-akan ada benda asing 

di dalamnya. Dalam waktu antara 6 sampai 12 jam, 

kemudian mata akan sakit selama 6 sampai 24 jam dan 

rasa sakitnya akan hilang setelah 24 jam. 

 

b. Sinar cahaya tampak 

 Semua cahaya tampak yang masuk ke mata diteruskan 

oleh lensa dan kornea ke retina mata. Bila cahaya ini 

terlalu kuat, maka mata akan segera menjadi lelah dan 

kalau terlalu lama mungkin akan terjadi sakit, rasa lelah 

ini sifatnya hanya sementara. 

c. Sinar infra merah 

 Adanya sinar ini tidak segera terasa oleh mata, oleh 

karena itu sinar ini lebih berbahaya sebab tidak di 

ketahui, tidak terlihat dan tidak terasa. Pengaruh sinar 

inframerah terhadap mata sama dengan pengaruh 

panas, yaitu mengakibatkan pembengkakan pada 

kelopak mata, terjadinya penyakit kornea, dan terjadi 

kerabunan. 

2. Fungsi pelindung mata 

a. Untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet, 

inframerah, cahaya tampak yang dipancarkan oleh 

nyala. 

b. Untuk melindungi mata dari percikan api. 

 

3. Bagian-bagian kacamata las 

a. Rumah kaca, tempat untuk menyimpan kaca 

b. Kaca las, terdiri dari dua macam yaitu : 

 Kaca penyaring yang berwarna hijau dan cokelat 

 Kaca bening sebagai pelindung kaca penyaring  

 

4. Syarat-syarat kaca penyaring 
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a. Harus mempunyai daya penerus yang tepat terhadap 

cahaya tampak 

b. Harus mampu menahan cahaya dan sinar yang 

berbahaya 

c. Harus mempunyai sifat-sifat yang tidak melelahkan 

mata 

d. Harus tahan lama dan tidak mudah berubah sifat 

e. Harus memberikan rasa nyaman kepada pemakai 

 

Nomor 
warna 

Pengelasan ataum 
pemotongan dengan 

busur listrik 

Pengelasan atau 
pemotongan 
dengan gas 

1,5 

1,7 

2 

Untuk sinar bias atau 

sinar samping 
- 

2,5 

3 

4 

 

- 
Untuk cahaya 

rendah 

5 

6 

Untuk cahaya busur di 

bawah 30 amper 

Untuk cahaya 

sedang 

7 

8 

Untuk cahaya busur 

antara 30  – 75 amper 

Untuk cahaya 

kuat 

9 

10 

11 

Untuk cahaya busur 

antara 75 – 200 amper 
- 

12 

13 

Untuk cahaya busur 

antara 200 – 400 amper 
- 

14 
Untuk cahaya busur 

lebih dari 400 amper  
- 

 

Tabel 12. Kriteria penggunaan kaca las[2] 
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Gambar 48. Susunan kaca las[14] 

 

b. Pelindung muka 

Pelindung muka digunakan untuk melindungi kulit  muka dari 

tersengat panas akibat dari busur listrik yang terjadi pada 

proses pengelasan, pelindung muka dapat berupa topeng 

yang dipegang tangan atau berupa topeng yang di pakaikan 

pada kepala operator las. 
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Gambar 49. Pelindung muka[6] 

c. Pelindung pernafasan 

Alat pernafasan pelindung debu berfungsi untuk melindungi 

pernafasan dari debu las, alat pelindung pernafasan harus 

memenuhi persyaratan seperti hal-hal berikut ini : 

1. mempunyai daya tampung yang tinggi 

2. sesuai dengan bentuk muka 

3. tidak mengganggu pernafasan 

4. tidak mengganggu pekerjaan 

5. kuat, ringan dan mudah di rawat 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 50. Alat pelindung debu[6] 

 
d. Baju Las (Apron) 

Fungsi apron menghindari 

terbakarnya pakaian kerja 

karena percikan cairan 

logam, goresan benda-

benda panas dan cahaya 

yang timbul dari lasan. 

Bahan apron harus terbuat 

dari kulit campur asbes. 

Bahan ini paling baik untuk 

Helem las 

Jaket kulit 

Sarung 

tangan l 

Apron kulit 

 

Sepatu las 
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alat pelindung akibat 

panas, karena mempunyai 

daya serap panas yang 

lambat. 

                       Gambar 51. baju las (Apron)  [2] 

e.  Sepatu Las 

Bengkel las bukan hanya tempat mengerjakan las, melainkan 

juga alat seperti pemotong dan alat mekanik lainnya. Dengan 

demikian bukan hanya benda-benda panas saja yang terdapat 

dibengkel las, akan tetapi juga banyak benda tajam yang kecil 

atau serpihan-serpihan terak yang berbahaya bila kena injak 

kaki. Oleh karena itu perlu alat khusus untuk melindungi kaki 

yaitu sepatu las. Sepatu las harus terbuat dari bahan yang 

baik kualitasnya dan alasnya harus terbuat dari karet pejal 

yang kuat.  

 

 

 

 

 

Gambar  52.  Sepatu Las [13] 
 

f.   Sarung Tangan Las 

Sarung tangan sangat penting digunakan dalam pengelasan. 

Bahan sarung tangan harus berkualitas baik sebab harus 

mampu meredam panas pada proses pengelasan akibat 

cipratan cairan las dan terkelupasnya terak yang ada pada 

bagian luar logam.  

Sarung tangan harus 

terbebas dari oli atau bahan 

pelumas, karena dapat terjadi 

persenyawaan dengan 

oksigen pada tekanan rendah 

sehingga menimbulkan 
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ledakan keras. Bahan sarung 

tangan terbuat dari kulit 

dicampur asbes atau bahan 

anti panas. 

                        Gambar 53.   Sarung Tangan [6] 

f. Kamar Las 

Kamar las dibuat dari bahan tahan api.  Kamar las penting 

agar orang yang ada disekitarnya tidak terganggu oleh cahaya 

las. 

Untuk mengeluarkan gas, sebaiknya kamar las dilengkapi 

dengan sistim ventilasi. 

Didalam kamar las ditempatkan meja las. Meja las harus 

bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar agar terhindar 

dari kemungkinan terjadinya kebakaran oleh percikan terak 

las dan bunga api. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 54.  Kamar las[6] 

 
g. Ventilator 

Pada kamar las perlu dipasang ventilator yang berfungsi untuk 

membuang debu asap gas sehingga di dalam ruang las udara 

tetap bersih, pemasangan ventilator pada ruangan kerja las 

dilakukan pada dua tempat yang memungkinkan debu di 
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dalam ruangan tersebut dapat dikelarkan, yaitu pada kamar 

las yang dapat menggunakan kelengkapan ducting untuk 

menyalurkan udara ke luar dan di pasang pada bagian atap 

ruang kerja agar debu asap yang tidak tersedot oleh ventilator 

pada kamar las dapat dikeluarkan 

 

3. Pencegahan kecelakaan  

a. Pencegahan Bahaya Akibat Dari Cahaya Las 

Selama proses pengelasan akan timbul cahaya dan sinar las 

yang dapat membahayakan pengelas dan pekerja lain yang 

berada disekelilingnya, yaitu 

1. Sinar ultraviolet 

 Sinar ultraviolet yang terjadi akibat dari proses pengelasan 

dapat mengakibatkan iritasi pada lensa dan kornea mata 

sehingga pada bagian selaput mata seolah-olah ada 

benda asing di dalamnya. 

2. Cahaya tampak 

 Cahaya tampak adalah cahaya yang kuat yang ditimbulkan 

oleh bunga api listrik dalam pengelasan apabila diserap 

oleh mata maka mata akan terasa cepat lelah dan apabila 

terlalu lama maka mata akan terasa sakit. 

3. Sinar infra merah 

 Sinar inframerah tidak segera terasa oleh mata karena itu 

sinar ini lebih berbahaya sebab tidak terlihat dan tidak 

terasa, pengaruh sinar infamerah pada mata sama dengan 

pengaruh panas yang mengakibatkan pembengkakan 

pada kelopak mata. 

 Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan akibat dari sinar 

ini diperlukan alat keselamatan kerja yang digunakan oleh 

pekerja berupa kedok las dan dan ruang las agar dapat 

melindungi dari pekerja disekelilingnya digunakan tabir las. 
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  b.  Pencegahan Bahaya Kecelakaan Karena Listrik 

Pada proses pengelasan busur manual yang menggunakan 

arus listrik sebagai pembangkit busur dapat menimbulkan 

terjadinya kecelakaan akibat dari sengatan listrik yang dapat 

mengakibatkan kematian, untuk itu perlu diketahui hal-hal 

yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan  tersebut : 

Hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan akibat arus listrik pada pengelasan busur manual 

adalah dengan penghindaran seminimal mungkin terhadap 

kecelakaan listrik pada proses pengelasan melalui cara : 

1. Menggunakan sarung tangan, sepatu dan baju las yang 

berisolasi. 

2. Apabila berkeringat hendaknya menghentikan proses 

pengelasan. 

3. Mesin las yang terpasang harus dilengkapi dengan 

penurun tegangan otomatis. 

4. Harus menggunakan pemegang elektroda (holder) dan 

kabel las yang berisolator sempurna. 

5. Pemegang elektroda (holder) harus diletakkan pada 

tempat yang berisolator. 

6. Penggunaan groun untuk setiap pemasangan mesin las. 

7. Penggantian elektroda pada saat melakukan pengelasan 

harus dilakukan secara hati-hati. 

8. Dalam keadaan tidak terpakai mesin las harus dimatikan. 

 c.  Pencegahan Bahaya Debu dan Gas 

Pada saat melakukan pengelasan dengan las busur manual 

akan timbul gas dan debu sisa pembakaran dimana besaran 

debu dan gas yang terjadi ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini dengan ukuran berkisar antara 0,2 µm sampai dengan 3µm 

yang apabila terhisap masuk ke dalam paru paru akan 

mengakibatkan sesak napas dan penyakit paru-paru. 

Untuk menghindari dari terhisapnya debu dan gas pada saat 
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melakukan pengelasan maka seorang pengelas harus 

memperhatikan hal-hal berikut ini : 

1. Menggunakan ventilator pada ruang las 

2. Selalu menggunakan pelindung pernapasan pada saat 

melakukan  

 

c.   Rangkuman Materi Pemelajaran 

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelasan, diperlukan 

berbagai alat bantu yang berguna untuk menunjang kelancaran 

proses pengelasan. 

1. Pemegang Elektroda (Holder) 

Pemegang  elektroda atau disebut juga holder berfungsi untuk 

menjepit elektroda yang digunakan dalam pengelasan, cara 

pemasangan elektroda pada pemegang elektroda mempunyai 

cara yang berbeda tergantung dari jenis pemegang  elektroda 

yang digunakan, tetapi secara prinsip pemasangan elektroda 

pada pemegang elektroda dengan cara, ujung yang tidak 

berselaput dari elektroda dijepit dengan pemegang elektroda.  

2. Klem Massa 

Klem massa adalah salah satu alat bantu las yang berfungsi 

untuk menghubungkan kabel masa ke benda kerja. 

3. Palu Las 

Palu las digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan terak 

las pada jalur las dengan jalan memukulkan atau menggoreskan 

pada daerah las. 

4.   Penjepit 

Penjepit pada pengelasan sangat bermanfaat, untuk menjepit 

benda pekerjaan yang panas akibat pengelasan 

Bentuk mulut penjepit ada 3 macam yaitu: 

a. Mulut bulat yang berfungsi untuk menjepit benda-benda yang 

bulat 

b. Mulut datar untuk menjepit benda-benda yang berbentuk datar 
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c. Mulut serigala untuk benda datar maupun bentuk lainnya, 

kerena daya cekamnya lebih kuat dibandingkan dengan 

penjepit diatas. 

5. Sikat Baja 

Sikat baja adalah alat yang terbuat dari kayu yang dilengkapi 

dengan  kawat baja karbon fungsinya adalah untuk 

membersihkan kotoran yang ada pada permukaan benda kerja.  

Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pada pengelasan 

maka harus diperhatikan penggunaan alat keselamatan kerja 

pengelasan dan pencegahan bahaya pada waktu mengelas 

1. Pelindung mata 

 Fungsi pelindung mata 

a. Untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet, inframerah, 

cahaya tampak yang dipancarkan oleh nyala 

b. Untuk melindungi mata dari percikan api. 

2. Pelindung muka 

Pelindung muka digunakan untuk melindungi kulit  muka dari 

tersengat panas akibat dari busur listrik yang terjadi pada proses 

pengelasan, pelindung muka dapat berupa topeng yang dipegang 

tangan atau berupa topeng yang di pakaikan pada kepala 

operator las. 

3. Pelindung pernafasan 

Alat pernafasan pelindung debu berfungsi untuk melindungi 

pernafasan dari debu las.  

4. Baju Las (Apron) 

 Fungsi apron menghindari terbakarnya pakaian kerja karena 

percikan cairan logam, goresan benda-benda panas dan cahaya 

yang timbul dari lasan.  

5.  Sepatu Las 

 Bengkel las bukan hanya tempat mengerjakan las, melainkan 

juga alat seperti pemotong dan alat mekanik lainnya. Dengan 

demikian bukan hanya benda-benda panas saja yang terdapat 
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dibengkel las, akan tetapi juga banyak benda tajam yang kecil 

atau serpihan-serpihan terak yang berbahaya bila kena injak kaki. 

Oleh karena itu perlu alat khusus untuk melindungi kaki yaitu 

sepatu las.  

6.   Sarung Tangan Las 

 Sarung tangan sangat penting digunakan dalam pengelasan. 

Bahan sarung tangan harus berkualitas baik sebab harus mampu 

meredam panas pada proses pengelasan akibat cipratan cairan 

las dan terkelupasnya terak yang ada pada bagian luar logam.  

7.   Kamar Las 

 Kamar las dibuat dari bahan tahan api. Kamar las penting agar 

orang yang ada disekitarnya tidak terganggu oleh cahaya las, 

untuk mengeluarkan gas, sebaiknya kamar las dilengkapi dengan 

sistem ventilasi. 

 Didalam kamar las ditempatkan meja las. Meja las harus bersih 

dari bahan-bahan yang mudah terbakar agar terhindar dari 

kemungkinan terjadinya kebakaran oleh percikan terak las dan 

bunga api. 

8. Ventilator 

Pada kamar las perlu dipasang ventilator yang berfungsi untuk 

membuang debu asap gas sehingga di dalam ruang las udara 

tetap bersih.  

Pencegahan bahaya las yang harus dilakukan yang diakibatan oleh 

beberapa hal pada proses pengelasan yaitu : 

1.  Pencegahan Bahaya Akibat Dari Cahaya Las 

Selama proses pengelasan akan timbul cahaya dan sinar las 

yang dapat membahayakan pengelas dan pekerja lain yang 

berada disekelilingnya, yaitu : 

a. Sinar ultraviolet 

  Sinar ultraviolet yang terjadi akibat dari proses pengelasan 

dapat mengakibatkan iritasi pada lensa dan kornea mata 

sehingga pada bagian selaput mata seolah-olah ada benda 
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asing di dalamnya. 

b. Cahaya tampak 

  Cahaya tampak adalah cahaya yang kuat yang ditimbulkan 

oleh bunga api listrik dalam pengelasan apabila diserap oleh 

mata maka mata akan terasa cepat lelah dan apabila terlalu 

lama maka mata akan terasa sakit. 

c. Sinar infra merah 

  Sinar inframerah tidak segera terasa oleh mata karena itu 

sinar ini lebih berbahaya sebab tidak terlihat dan tidak 

terasa, pengaruh sinar infamerah pada mata sama dengan 

pengaruh panas yang mengakibatkan pembengkakan pada 

kelopak mata. 

2.   Pencegahan Bahaya Kecelakaan Karena Listrik 

Pada proses pengelasan busur manual yang menggunakan 

arus listrik sebagai pembangkit busur dapat menimbulkan 

terjadinya kecelakaan akibat dari sengatan listrik yang dapat 

mengakibatkan kematian, untuk itu perlu diketahui hal-hal yang 

dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan  tersebut : 

a. Menggunakan sarung tangan, sepatu dan baju las yang 

berisolasi. 

b. Apabila berkeringat hendaknya menghentikan proses 

pengelasan. 

c. Mesin las yang terpasang harus dilengkapi dengan penurun 

tegangan otomatis. 

d. Harus menggunakan pemegang elektroda (holder) dan 

kabel las yang berisolator sempurna. 

e. Pemegang elektroda (holder) harus diletakkan pada tempat 

yang berisolator. 

f. Penggunaan ground untuk setiap pemasangan mesin las. 

g. Penggantian elektroda pada saat melakukan pengelasan 

harus dilakukan secara hati-hati. 

h. Dalam keadaan tidak terpakai mesin las harus dimatikan. 

3.   Pencegahan Bahaya Debu dan Gas 
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Pada saat melakukan pengelasan dengan las busur manual 

akan timbul gas dan debu sisa, untuk menghindari dari 

terhisapnya debu dan gas pada saat melakukan pengelasan 

maka seorang pengelas harus memperhatikan hal-hal berukut 

ini : 

a. Menggunakan ventilator pada ruang las. 

b. Selalu menggunakan pelindung pernapasan pada saat 

melakukan pengelasan. 

d.  Tugas Pemelajaran 

Pada penilaian kinerja yang akan dilakukan peserta diklat 

dipersyaratkan menampilkan kemampuan sesuai dengan urutan 

tugas yang disusun dalam analisis pokok bahasan,  untuk itu 

disarankan kepada peserta diklat selalu berkonsultasi dengan 

guru/pembimbing dalam melaksanakan suatu tugas dan revisi 

terhadap teori yang dipelajari. 

Untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan kriteria 

standar yang harus di capai oleh peserta diklat yang dianggap 

kompeten adalah : 

1. Macam jenis alat bantu las diidentfikasi berdasarkan fungsi dan 

kegunaannya. 

2. Alat keselamtan kerja  las diketahui jenis dan macam serta 

penggunaan sesuai dengan spesifikasinya. 

3. Teknik mencegah dan menghindari  kecelakaan pada saat 

pengelasan dipahami serta diidentifikasi sesuai dengan jenis dan 

spesifikasinya sumber kecelakaan . 

Lakukanlah tugas-tugas belajar di bawah ini: 

1. Identfikasi macam jenis alat bantu las berdasarkan fungsi dan 

kegunaannya. 

2. Identifikasi alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan jenis dan 

penggunaan serta spesifikasinya. 

3. Terapkan cara-cara pencegahan kecelakaan las pada saat 

melakukan pengelasan busur manual sesuai dengan prosedur 
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standar. 

 

e.  Tes Foramatif 

1. Sebutkan macam-macam alat bantu las yang digunakan pada 

pengelasan busur manual ! 

2. Sebutkan macam jenis alat keselamatan kerja yang digunakan 

pada pengelasan ! 

3. Sebutkan fungsi pelindung mata ! 

4. Sebutkan fungsi pelindung muka ! 

5. Sebutkan fungsi pelindung pernafasan ! 

6. Sebutkan kegunaan penggunaan baju las pada pengelasan ! 

7. Sebutkan kegunaan penggunaan sepatu las pada pengelasan ! 

8. Sebutkan kegunaan penggunaan sarung tangan las pada 

pengelasan !  

9. Jelaskan alasan penggunaan kedok las pada pengengelasan ! 

10. Sebutkan jenis-jenis sinar las akan timbul pada pengelasan ! 

11. Sebutkan langkah pencegahan bahaya akibat listrik ! 

12. Sebutkan langkah pencegahan akibat bahaya debu las ! 

 

f.  Kunci Jawaban  

1. a. pemegang elektroda     d. penjepit 

b. klem massa e. sikat baja 

c. palu terak 

2. a. pelindung muka e. sepatu las  

b. pelindung mata f. sarung tangan las 

c. pelindung pernafasan g. kamar las 

d. baju las (apron) h. ventilator 

3. a. Untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet, inframerah, 

cahaya tampak   yang dipancarkan oleh nyala 

b. Untuk melindungi mata dari percikan api. 

4. Pelindung muka digunakan untuk melindungi kulit  muka dari 

tersengat panas akibat dari busur listrik yang terjadi pada proses 
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pengelasan. 

5. Alat pernafasan pelindung debu berfungsi untuk melindungi 

pernafasan dari debu las.  

6. Fungsi apron menghindari terbakarnya pakaian kerja karena 

percikan cairan logam, goresan benda-benda panas dan cahaya 

yang timbul dari lasan.  

7.  Melindungi kaki dari benda-benda panas, benda tajam yang kecil 

atau serpihan-serpihan terak yang berbahaya.  

8. Melindungi tangan dari panas pada proses pengelasan akibat 

cipratan    cairan las dan terkelupasnya terak yang ada pada 

bagian luar logam.  

9. Melindungi muka dari percikan dan panas lasan. 

10. a.  Sinar ultraviolet 

b.  Cahaya tampak 

c. Sinar infra merah 

11. a. Menggunakan sarung tangan, sepatu dan baju las yang 

berisolasi. 

b. Apabila berkeringat hendaknya menghentikan proses 

pengelasan. 

a. Mesin las yang terpasang harus dilengkapi dengan penurun 

tegangan otomatis. 

b. Harus menggunakan pemegang elektroda (holder) dan kabel 

las yang berisolator sempurna. 

c. Pemegang elektroda (holder) harus diletakkan pada tempat 

yang berisolator. 

d. Penggunaan ground untuk setiap pemasangan mesin las. 

e. Penggantian elektroda pada saat melakukan pengelasan 

harus dilakukan secara hati-hati. 

f. Dalam keadaan tidak terpakai mesin las harus dimatikan. 

12. a. Menggunakan ventilator pada ruang las. 

b. Selalu menggunakan pelindung pernapasan pada saat 

melakukan pengelasan. 
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MELAKUKAN RUTINITAS PENGELASAN 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 

 Memahami teknik penyalaan busur las 

 Memahami teknik penarikan busur listrik pada pengelasan 

 Mengetahui jenis kesalahan las dan tanda-tandanya 

 Mengidentifikasi penyebab kesalahan las 

 Memahami teknik mengelas dengan berbagai  posisi 

pengelasan 

 Mengelas dengan berbagai posisi pengelasan 

 

b. Uraian Materi Pemelajaran 

1. Penyalaan busur listrik pada pengelasan 

Di dalam permulaan belajar mengelas hendaknya anda 

mendapatkan banyak pengalaman praktis. Oleh karena itu 

gunakan macam-macam jenis elektroda yang sudah 

disediakan. Karakteristik busur, bentuk rigi dan penembusan 

setiap jenis elektroda hendaknya dicatat dengan teliti, karena 

informasi ini akan diterapkan kembali bila ada kesesuaian pada 

latihan mengelas berikutnya. 

a.  Pengaturan Mesin Las. 

1. Mesin las AC, periksa apakah kabel elektroda sudah 

dihubungkan  pada terminal yang bertanda elektroda. 

4. KEGIATAN BELAJAR 4                 
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Demikian juga dengan terminal yang lain. Pilih voltase 

yang sesuai. 

2. Periksa bahwa handel polaritas telah menunjukkan 

pengkutuban yang sesuai dengan jenis elektroda yang 

dipakai, apabila mesin las tidak memiliki handel polaritas, 

yakinkan bahwa elektroda dan benda kerja telah 

disambung dengan terminal yang benar dan cukup kuat. 

 

b. Arus Listrik. 

Arus yang terlalu rendah akan menyebabakan tidak terjadi 

penembusan dan perpaduan yang baik antara kawat dengan 

kerja dan kawah las sulit dikontrol. 

Pada arus yang terlalu tinggi akan menghasilkan banyak 

percikan terak, rigi las lebar dan penembusan dalam, di 

bawah ini adalah table penggunaan arus untuk elektroda E 

6013 dan E 6012. 

Tipe Diameter Arus 

E 6012 

dan 

E 6013 

2,6 mm 

3,25 mm 

4,00 mm 

60 – 90 A 

90 – 120 A 

120 – 160 A 

  

Selanjutnya untuk menentukan besarnya arus listrik yang 

dipergunakan harus disesuaikan dengan tabel pemakaian 

arus yang terdapat pada setiap bungkus elektoda.  

c. Persiapan Mengelas. 

Tempatkan benda kerja pada meja dengan kedudukan yang 

rata, bagian pelat yang panjang melintang pada badan anda, 

dengan maksud agar anda dapat melihat dengan jelas, 

dimana anda akan memulai dan menghentikan elektroda. 

Pakailah alat-alat pelindung dan kemudian hidupkan mesin 

las.  

d. Penyalaan Busur. 
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Untuk latihan pertama gunakan elektroda E 6013, dengan 

diameter 3,25 mm, jepitlah ujung elektroda yang tidak 

berselaput pada penjepit elektroda. Sekarang elektroda 

sudah dialiri arus listrik, hati-hatilah terhadap sentuhan 

elektroda dengan meja, bisa terjadi penyalaan. 

Berdirilah pada posisi yang nyaman untuk dapat mengikuti 

gerakan elektroda. Jangan memegang pemegang elektroda 

terlalu kuat atau kaku. Dengan pemegang yang rilek akan 

lebih memudahkan dalam penyalaan dan penarikan busur. 

Aturlah letak kabel las sehingga tidak membebani anda, bisa 

diletakkan pada lengan atau diletakkan pada bahu. 

Arahkan ujung elektroda ke benda kerja dan agak jauh dari 

badan anda, sudut elektroda kurang lebih 70° terhadap 

permukaan benda kerja. Turunkan ujung elektroda yang 

akan dinyalakan sehingga mencapai 30 mm di atas 

permukaan benda kerja. Sekarang turunkan pelindung muka 

(helm las) anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 55.  Penyalaan Busur Las[14] 

Nyalakan busur las dengan menggoreskan ujung elektroda 

pada permukaan benda kerja seperti menggoreskan korek 

api, muka dan mata tetap harus dilindungi oleh helm las. 

Ketika sudah mulai nampak busur, tarik elektroda hingga 

kurang lebih 6 mm, kembalikan elektroda ke posisi 

penyalaan kemudian kurangi tinggi busur sampai jaraknya 
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sebesar diameter kawat inti elektroda. 

Ulangi latihan ini sampai menghasilkan gerakan penyalaan 

busur yang baik dan tinggi busur yang tetap. 

Selanjutnya untuk mematikan busur, elektroda harus 

diangkat dengan cepat, ini dimaksudkan untuk mencegah 

menempelnya ujung elektroda pada permukaan benda kerja. 

Bila elektroda menempel pada benda kerja, mesin las 

supaya dimatikan sebelum penjepit elektroda kemudian 

elektroda dapat dilepas dengan dipahat. 

 

c.  Penarikan busur listrik 

a. Pengelasan. 

Dengan tinggi busur kira-kira sama dengan diameter elektroda 

tunggu hingga lebar kawah las mencapai ± 2 kali diameter 

elektroda sebelum menarik busur. 

 

 

 

 
 

Gambar 56. Penarikan Busur Las[14] 

 
Untuk yang biasa menggunakan tangan kanan penarikan 

busur dilakukan dari kiri ke kanan, sedangkan untuk yang 

menggunakan tangan kiri penarikannya dari kanan ke kiri. 

Elektroda membentuk sudut 70° - 80° ke arah gerakan 

pengelasan dan ini dinamakan sudut elektroda. Untuk 

mengontrol jalur pertahankan lebar kawah las ± 2 kali 

diameter elektroda. 
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Gambar 57. Batas Penetrasi[14] 

 

Apabila diperhatikan di dalam kawah las dapat dilihat dua 

bentuk cairan, yaitu cairan terak dan cairan logam. Cairan 

terak terlihat lebih gelap dari pada cairan logam. 

Observasi mengenai cairan ini penting, hal ini untuk 

menghindari terjadinya cairan terak mendahului cairan 

logam, karena apabila ini terjadi akan menyebabkan terak 

terperangkap dalam lasan, dan mengurangi penembusan. 

Kerusakan ini akan menyulitkan pada pengelasan 

berikutnya. 

b. Tinggi Busur.  

Tinggi busur yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan 

dalam mengelas dan untuk ini memerlukan beberapa kali 

latihan. 

Kesalahan tinggi busur dapat berakibat sebagai berikut : 

1. Busur terlalu tinggi. 

 

 

 

 

 

Gambar 58. Akibat Busur terlalu Tinggi[2] 

Penembusan dangkal, sekitar rigi banyak percikan, 

terjadi pemakanan pada kaki lasan, rigi las tidak rata 

atau kasar. 

2. Busur terlalu rendah. 

Rigi sempit, ada resiko ujung elektroda menempel pada 

permukaan benda kerja. 

 

L>D 
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Gambar 59. Akibat Busur terlalu rendah[2] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 60.  Jarak Busur Normal[2] 

 

Sekarang bandingkan dengan tinggi busur yang benar, yaitu 

satu kali diameter kawat inti elektroda. Penembusan balik, 

rigi las rata dan bersih. 

Untuk memperoleh pengalaman mengenai akibat tinggi 

busur ini maka latihlah menyalakan dan menarik busur 

dengan tinggi busur terlalu rendah, terlalu tinggi dengan 

tinggi busur yang benar. 

Selanjutnya latihlah dengan jenis elekroda yang lain. 

b. Kecepatan Pengelasan. 

Dengan kecepatan penarikan elektroda yang benar akan 

dihasilkan rigi las dengan penembusan, lebar dan tinggi rigi 

yang sesuai dengan standar. 

Para pemula pada umumnya cenderung menarik elektroda 

terlalu cepat. 

Tidak ada ketentuan angka yang pasti untuk kecepatan 

menarik elektroda, sebagai petunjuk apabila kawah las 

sudah mencapai lebar atau diameter 2 x diameter salutan 

L<D 

L=D 
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elektroda, penarikan elektroda dapat dilaksanakan. 

Kecepatan pengelasan tergantung dari : Ukuran elektroda, 

besarnya arus, tebal bahan dan ukuran rigi yang diperlukan. 

Rigi las sempit , tipis, penembusan dan perpaduan tidak 

cukup, ini diakibatkan oleh penarikan elektroda yang terlalu 

cepat. 

Penarikan elektroda yang terlalu lambat akan menghasilkan 

rigi las yang lebar dan tebal ada kemungkinan kawah las 

akan mengalir di bawah busur sehingga penembusan 

berkurang dan overlap. 

 

b. Mematikan busur listrik 

Pada akhir rigi angkatlah elektroda dengan cepat dalam rangka 

mematikan busur. Pengangkatan busur secara perlahan akan 

menyebabkan banyak percikan. Pada akhir rigi ada kalanya 

berlobang karena teroksidasi (porositas) untuk menghindari 

terjadinya oksidasi dapat dilakukan dengan 2 cara : 

a. Pada akhir rigi elektroda ditekankan untuk mengisi kawah, 

kemudian angkat dengan cepat. 

b. Sebelum mematikan busur dorong kembali elektroda kira-

kira 5 mm dengan sudut elektroda dinaikkan dan busur 

pendek. Apabila jalur akan disambung lagi pengisian ujung 

rigi tidak diperlukan. 

c. Pembersih terak. 

 Setelah selesai mengelas tunggu terak hingga menjadi 

dingin sebelum dibuang dengan menggunakan pahat atau 

palu terak. 

 Dalam pembersihan terak gunakan kaca mata pengaman 

dan pembersih terak dilakukan dengan arah menjauhi 

badan, selanjutnya gunakan sikat kawat. 

  

c. Jenis kesalahan las dan penyebabnya 
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Bagi seorang teknisi las, yang paling diperhatikan adalah ada 

atau tidaknya kesalahan di dalam suatu sambungan las. Cara 

mendeteksi/ menemukannya. 

Cara mengatasi/ memperbaikinya dan cara mencegah jangan 

sampai terjadi kesalahan atau terulangnya kesalahan yang 

serupa. Adapun kesalahan-kesalahan las dapat dibagi sebagai 

berikut : 

a. Kesalahan yang supervisial (dapat dilihat dengan mata) 

Jenis-jenis kesalahan ini adalah : 

1. Undercutting (terkikis) 

Sisi-sisi las mencair dan masuk kedalam rigi las, 

sehingga terjadi parit dikanan kiri alur las yang 

mengurangi ketebalan bahan. Hal ini disebabkan oleh 

terlalu tingginya temperatur sewaktu mengelas yang 

diakibatkan karena pemakaian arus yang terlalu besar 

dan ayunan elektroda yang terlalu pendek. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 61. Undercutting[10] 

 

2. Weaving fault (bentuk rigi las tidak rata) 

Bentuk rigi bergelombang sehingga ketebalannya tidak 

merata. Hal ini disebabkan karena cara pengelasan 

terlalu digoyang (gerakan elektroda terlalu besar). 

 

 

 

 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

120 

 

 

 

Gambar 62. Weaving fault[10] 

 

3. Surface porosity. 

Berupa lubang-lubang gas pada permukaan lasan yang 

biasanya disebabkan oleh : 

a. Elektroda basah. 

b. Kampuh kotor. 

c. Udara sewaktu mengelas terlalu basah. 

d. Gas yang berasal dari galvanisasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 63. Surface porosity[10] 

 

4. Fault of electrode change (kesalahan penggantian 

elektroda). 

Bentuk rigi las menebal pada jarak tertentu yang 

diakibatkan oleh pergantian elektroda. 

Operator las yang belum ahli pada permulaan 

pengelasan, umumnya pada setiap mulai mengelas, 

gerakan elektroda terlalu pelan. 
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Gambar 64. Fault of elecrode change[10] 

 

5. Weld spatter (percikan-percikan las). 

Rigi las kasar dan penuh dengan percikan-percikan slag/ 

las 

Hal ini disebabkan oleh : 

a. Arus terlalu besar. 

b. Salah jenis arus. 

c. Salah polaritas. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 65. Weld spatter[10] 

 

6. Rigi las terlalu tinggi (overlap) 

Biasanya bentuknya sempit dan menonjol ke atas. 

Hal ini disebabkan oleh : 

a. Arus terlalu rendah. 

b. Elektroda terlalu dekat dengan bahan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 66. Rigi las terlalu tinggi[10] 
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7. Rigi las terlalu lebar. 

Jika dibanding dengan tebal pelat, alur las terlalu lebar. 

Hal ini disebabkan oleh kecepatan mengelasnya terlalu 

lamban. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 67. Rigi las terlalu lebar[10] 

 

8. Rigi las tidak beraturan. 

Disebabkan oleh orang yang mencoba mengelas tanpa 

dasar keterampilan dan pengetahuan tentang las, 

sehingga letak elektroda kadang-kadang terlalu tinggi, 

kadang-kadang terlalu menempel bahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 68. Rigi las tidak beraturan[10] 

 

9. Rigi las terlalu tipis (cekung). 

Akibat kecepatan mengelas terlalu tinggi. 
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Gambar 69. Rigi las terlalu tipis[10] 

 

10. Retak longitudinal permukaan. 

Keretakan biasanya terletak di sumbu alur dan 

memanjang sumbu. Keretakan disebabkan oleh : 

a. Perbedaan material yang menyebabkan pertumbuhan 

kristal dalam bahan las atau karena terjadinya air 

hardening sewaktu las mendingin (kerapuhan). 

b. Disebabkan oleh besarnya tegangan di dalam bahan 

akibat jenis bahan atau sisa tegangan sebelum 

pengelasan , serta tegangan akibat pengkerutan.   

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 70. Retak longitudinal permukaan [10] 

 

11. Retak transversal (melihat sumbu)  

Disebabkan oleh hal serupa pada j hanya arah 

tegangan yang berbeda, juga karena stress corrosin 

(korosi tegangan). 

 

 

 

 

 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

124 

 

 

Gambar 71. Retak transversal [10] 

 

b. Kesalahan yang tidak dapat dilihat dengan mata (internal 

defect). 

1. Dasar concave (cekung). 

Pada pengelasan pertama terjadi pencekungan. Hal ini 

disebabkan karena arus terlalu besar, sehingga sebagian 

bahan jatuh ke bawah, atau juga karena kecepatan las 

terlalu tinggi pada pengelasan pertama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 72. Dasar cekung [10] 

 
2.  Dasar berlubang-lubang. 

Pada pengelasan pertama. Hal ini disebabkan karena 

posisi elektroda terlalu dalam sewaktu mengelas pertama 

dan arus terlalu besar. 

 

 

 

 

 

Gambar 73. Dasar berlubang-lubang [10] 

 

3.   Lelehan dasar . 

Pada dasar las tampak bahan las berlebihan sehingga 
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menyerupai lelehan, juga pada las overhead dapat terjadi 

hal yang sama. Untuk hal yang terdahulu disebabkan 

oleh letak elektroda yang terlalu dalam pada pengelasan 

pertama sementara weld travel terlalu lamban. Untuk hal 

yang kedua disebabkan karena pergerakan elektroda 

yang salah dan travel lambat. 

 

 

 

 

  

Gambar 74. Leleh dasar [10] 

 

4.   Incomplete penetration. 

Adalah pengelasan pertama yang tidak tembus ke 

bawah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni : 

a. Letak elektroda sewaktu pengelasan pertama terlalu 

tinggi. 

b. Sewaktu pengelasan pertama, arus yang dipakai 

terlalu lemah. 

c. Jarak sisi-sisi kampuh terlalu rapat. 

 

 

 

 

 

Gambar 75. Incomplete penetration [10] 

 

13. High low (tinggi rendah). 

Berupa pengelasan yang sisi-sisi kampuh tidak dalam 

satu bidang datar. Hal ini disebabkan karena dua hal 

yakni : 
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a. Letak bahan yang tidak sama rata. 

b. Tebal atau ukuran bahan yang berbeda. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 76. High low [10] 

 

14. Retak kaki burung (bird claw crack). 

Berupa keretakan yang menyerupai bentuk jari-jari pada 

kaki burung. 

Hal ini biasa terjadi pada pengelasan pelat tipis, di sini 

akhir elektroda (sewaktu pengelasan dihentikan) tidak 

dipertebal lagi/ ditambah bahan. Akibatnya sewaktu 

mendingin terjadi pengerutan yang mengakibatkan 

bentuk retak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 77. Retak kaki burung [10] 

 

5.  Teknik mengelas busur manual 

a. Mengelas dengan posisi datar (flat). 

Langkah-langkah pengelasan pada posisi datar adalah : 
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a. Menentukan polaritas pengelasan. 

b. Mengatur besarnya arus las, misalnya  antara 85 dan 

110 Amp. 

c. Menghubungkan penjepit las dengan bahan dan kutub 

positif (straight polaryti). 

d. Menghubungkan tangkai las dengan kutub negatif. 

e. Menyiapkan bahan yang akan di las. 

f. Membersihkan kampuh. 

g. Menyetel bahan dengan alat bantu sesuai yang 

dikehendaki gambar konstruksi. 

h. Memasang elektroda pada tangkai las, dan 

memanaskannya dengan cara tapping, yakni meletakkan 

elektroda tegak lurus pada pelat dan menggerakkannya 

naik turun, kemudian tarik elektroda tersebut secepatnya 

untuk menjaga jarak nyala dan mencegah elektroda 

lengket dengan bahan pelat. 

i. Scratching, yakni memegang elektroda pada sudut 

tertentu dan menggoreskannya pada permukaan pelat. 

Tarik elektroda tersebut secepatnya segera setelah 

menyinggung pelat dan menghasilkan nyala untuk 

menjaga jarak nyala dan mencegah lengketnya elektroda 

pada pelat . 

j. Setelah nyala dihasilkan, pertahankan jarak ujung 

elektroda dengan pelat (jarak nyala) kira-kira sebesar 

satu diameter elektroda dan bergerak ke arah ujung 

kampuh yang akan dilas. 

k. Perpanjangan jarak nyala sebesar 2x jarak semula 

selama satu detik untuk memanaskan pelat dasar 

kemudian kembali pada posisi jarak nyala semula dan 

membuat sudut kemiringan elektroda antara 5 hingga 

10° untuk mengelas selanjutnya. 
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Gambar 78. Berbagai bentuk gerakan/ayunan elektroda [2] 

 
b. Manipulasi sudut elktroda pada berbagai posisi pengelasan. 

Pada gambar di bawah ini ditunjukkan teknik memanipulasi 

sudut elektroda pada berbagai jenis posisi dan bentuk 

pengelasan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 79. Posisi Datar (Flat) [10] 
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Gambar 80. Posisi Horisontal [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 81. Posisi Vertikal [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 82. Posisi di Atas Kepala (Overhead) [10] 
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Gambar 83. Cara penempatan elektroda  
pada posisi pengelasan flat [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 84. Cara penempatan elektroda pada posisi 
pengelasan  

fillet horizontal overlap (kampuh bertumpu) [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 85. Posisi horizontal posisi 2 G [10]       
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          Gambar 86.  Posisi vertical posisi 3 G [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 87. Posisi di atas kepala (overhead) posisi 4 G [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 88. Pengelasan pipa [10] 
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Gambar 89. Cara penempatan elektroda pada posisi  
    flat las fillet sambungan T [10] 
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Gambar 90. Cara menempatkan elektroda pada  
  posisi vertikal ke atas [10] 

c. Pengelasan Pada Beberapa Jenis Logam. 

1. Pengelasan baja karbon 

a. Pengelasan baja karbon rendah. 

Baja karbon rendah yang termasuk pada kelompok 

baja karbon rendah adalah jenis bahan baja yang 

mempunyai kadar karbon 0,08 – 0,30 dapat dilas 

dengan semua cara pengelasan dan hasilnya akan 

baik apabila dilakukan dengan persiapan yang 

sempurna dan pada hakekatnya baja karbon rendah 

adalah baja yang mudah dilas.  

b. Pengelasan baja karbon sedang dan karbon 

tinggi. 

Baja karbon sedang dan karbon tinggi mengandung 

banyak unsur karbon, untuk baja karbon sedang 

antara 0,3 – 0,4 dan baja karbon tinggi antara 0,4 – 

0,8, dan unsur lain yang dapat memperkeras baja, 

karena ini daerah pengaruh panas pada baja ini 

mudah menjadi keras, sifat mudah menjadi keras 

ditambah dengan adanya hidrogen menyebabkan 

baja ini apabila dilas peka terhadap retak las, hala ini 

dapat dihindari dengan pemanasan mula dengan 

suhu tergantung dari kadar karbon yang dilas dan 

menggunakan elektroda hidrogen rendah 

 

Kadar karbon (%) Suhu pemanas mula (°c) 
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0,20  maks 

0,20 – 0,30 

0,30 – 0,45 

0,45 – 0,80 

90  (maks) 

90 – 150 

150 – 260 

200 – 420 

Tabel 13.  suhu pemanasan mula [6] 

 

 

 

2. Pengelasan baja cor 

Pengelasan baja cor dapat dilakukan seperti pengelasan 

baja karbon atau baja campuran rendah. 

Cara yang umum digunakan untuk mengelas baja cor 

adalah menggunakan las burus pelindung dengan 

menggunakan elektroda hidrogen rendah, sedangkan 

untuk pengelasan jenis sambungan yang sederhana 

dapat menggunakan las busur redam dengan elektroda 

baja karbon rendah. 

Untuk menghindari pengerasan pada daerah pengaruh 

panas dan untuk menghilangkan tegangan sisa pada 

pengelasan pelat tebal dilakukan pemanasan mula. 

 

Kadar karbon c (%) Suhu pemanasan mula (°c) 

0,28 – 0,38 

0,35 – 0,45 

0,45 – 0,55 

0,50 – 0,60 

120 – 200 

150 – 260 

260 – 370 

260 – 370 

Tabel 14   suhu pemanasan mula [6] 

 

3. Pengelasan besi cor 

Sifat mampu las besi cor dibandingkan dengan bahan 

besi lainnya dan baja termasuk yang paling rendah hal ini 

disebabkan oleh : 
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a. Bila terjadi pendinginan yang cepat akan keras, getas 

dan mudah patah. 

b. Akan mudah terjadi porositas (lubang halus) karena 

unsur CO yang terbentuk dalam pengelasan. 

c. Akan terjadi mudah retak akibat tegangan sisa yang 

besar. 

d. Elektroda tidak mudah berpadu karena lubang-lubang 

halus yang terjadi. 

Pemilihan elektroda untuk pengelasan besi cor 

didasarkan pada jenis dan sifat logam induk serta 

kegunaan sambungan 

 

Klasifikasi 
Komposisi Kimia (%) 

C Mn Si P S Ni Fe Cu 

DFC Ni 

DFC NiFe 

DFC NiCu 

DFC CI 

DFC Fe 

1,8 

maks 

2,0 

maks 

1,7 

maks 

1,0 – 

5,0 

0,15 

maks 

1,0 

maks 

2,5 

maks 

2,0 

maks 

1,9 

maks 

0,8 

maks 

2,5 

maks 

2,5 

maks 

1,0 

maks 

2,5 – 

9,5 

1,0 

maks 

0,04 

maks 

0,04 

maks 

0,04 

maks 

0,20 

maks 

0,03 

maks 

0,04 

maks 

0,04 

maks 

0,04 

maks 

0,04 

maks 

0,03 

maks 

92 

min 

40 

– 

60 

60 

min 

- 

- 

- 

sisa 

2,5 

maks 

sisa 

sisa 

- 

- 

25– 

35 

- 

- 

 
Tabel 15. klasifikasi elektroda untuk pengelasan besi tuang [6] 

 
Bentuk-bentuk kampuh las yang dibuat untuk pengelasan 

besi cor adalah : 
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Gambar 91. bentuk kampuh sambungan las [6] 

 

Untuk menghindari tegangan sisa pada setiap langkah 

pengelasan akibat penyusutan dapat dilakukan pemukulan 

permukaan rigi las dengan menggunakan palu terak tumpul 

atau pahat tumpul. 

 

 

Cacat Sebab Cara Penghindaran 

Peng
elasa
n 
daer
ah 
lasan 

Penger
asan 
logam 
lasan 

1. Karena tingginya 
kadar karbon pada 
logam induk 

2.  Arus 
3.  Arus las yang tidak 
sesuai 
4. Elektroda yang tidak 

sesuai 

5. Menggunakan 
elektroda paduan Ni 
atau elektroda yang 
tidak dapat mengeras. 
Laksanakan 
pemanasan mula dan 
pendinginan lambat 

6. Gunakan arus yang 
sesuai 

7. Gunakan elektroda 
yang sesuai 

Penger
asan 
daerah 
HAZ 

1.  Arus las terlalu tinggi 
2. Pengelasan yang 

terlalu lama 
3. Pembekuan yang 

terlalu cepat 
4.  Elektroda yang tidak 

sesuai 

1.  Kurangi arus las  
2. Gunakan langkah 

loncat atau 
pengelasan terputus    
dengan manik pendek 

3. Laksanakan 
pemanasan mula dan 
pendinginan lambat. 

15. Gunakan 
elektroda paduan Ni 

Retak 1.  Pembekuan yang 
terlalu cepat 

2.  Tegangan 
penyusutan yang 
terlalu tinggi 

3.  Prosedur 
pengelasan yang 
salah 

4.  Penahan yang 
terlalu kaku 

5.  Elektroda yang tidak 
sesuai 

1. Laksanakan 
pemanasan mula dan 
pendinginan lambat 

2. Gunakan elektroda 
paduan Ni 

3. Gunakan langkah 
loncat atau 
pengelasan terputus 
dengan manik pendek 

4. Gunakan gabungan 
dari 1, 2 dan 3. 

5. Gunakan elektroda 
jenis DFC NiFe atau 
DFC Ni 
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Lubang halus 1. Uap air dalam 
elektroda 

2. Minyak pada logam 
induk 

3. Terjadi pembakaran 
karbon dalam logam 
induk 

4. Elektroda yang tidak 
Sesuai 

1. Keringkan atau 
panggang lebih 
dahulu elektroda yang 
akan dipakai. 

2. (a) Bersihkan 
permulaan logam 
induk 
(b) Bakar minyak yang 
ada di logam induk 
(c) Gunakan elektroda 
jenis DFC NiFe. 

3. Kurangi penenbusan 
pada pemanasan 
mula. 

4. Gunakan elektroda 
anti lubang halus 

Kurangnya 
peleburan 

1. Geometri 
sambungan yang 
salah. 

2. Elektroda yang tidak 
sesuai 

3. Logam induk yang 
terlalu sering 
mengalami siklus 
panas 

4. Logam induk yang 
kurang baik 

1. Perbaiki geometri 
sambungan 

2. Gunakan elektroda 
yang sesuai 

3. (a) Gunakan elektroda 
dengan sifat lebur 
yang baik 
(b) Laksanakan 
pemanasan mula. 

4. Sama dengan 3.   

 
Tabel 16. Cara menghindari cacat las pada pengelasan besi cor [6] 

 
4.   Pengelasan baja paduan rendah 

Baja paduan rendah adalah kelompok baja paduan yang 

mempunyai kadar karbon sama dengan baja lunak 

ditambah dengan sedikit unsur paduan. 

Cara pengelasan yang digunakan pada baja paduan 

rendah adalah las busur elektroda terbungkus, las busur 

redam dan MIG, yang harus diperhatikan pada 

pengelasan baja paduan rendah adalah : 

a. Perubahan struktur pada daerah las. 

 Selama pengelasan karena pemanasan dan 

pendinginan yang cepat sehingga bahan menjadi 

keras akibat dari penambahan karbon. 

b. Retak las. 

 Retak las dapat diakibatkan tiga hal yaitu : 

1. Pengerasan pada daerah pengaruh panas. 
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2. penambahan unsur hidrogen pada daerah 

pengaruh panas. 

3. tegangan sisa pada sambungan 

Hal diatas dapat dicegah dengan langkah : 

1. Pengelasan dilakukan pada suhu kamar. 

2. Menggunakan elektroda hidroden rendah. 

3. Mengurangi tegangan sisa dengan langkah 

pengelasan yang tepat. 

Untuk menghindari penggetasan pada daerah las 

dilakukan dengan pembatasan masukan panas. 

 

 

5.   Pengelasan baja tahan karat 

baja tahan karat termasuk pada baja paduan tinggi yang 

tahan terhadap korosi, suhu tinggi dan suhu rendah, 

mempunyai ketangguhan dan sifat mampu potong yang 

tinggi. 

Cara pengelasan yang banyak digunakan pada bahan 

baja tahan karat adalah las elektroda terbungkus, las 

MIG dan las TIG. 

Baja tahan karat mempunyai berbagai jenis yang 

mempengaruhi sifat mampu lasnya. 

a. Baja tahan karat martensit. 

Pada pengelasan bahan tahan karat jenis ini harus 

diperhatikan hal-hal berikut ini: 

1. harus dilakukan pemanasan awal sampai suhu 

antara 200°c dan 400°c. 

2. suhu pengelasan harus mencapai 700° - 800°. 

b. Baja tahan karat jenis ferit 

Baja tahan karat jenis ini sulit mengeras, tetapi 

butirannya mudah menjadi kasar yang menyebabkan 

ketangguhan dan keuletannya menurun, hal yang 
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harus diperhatikannya untuk menghindari 

penggetasan maka diperlukan langkah sbb : 

1. dilakukan pemanasan awal antara 70°c - 100°c. 

2. dilakukan pendinginan cepat dari suhu 

pengelasan 600°c ke 400°c. 

c. Baja tahan karat jenis austenit 

Baja tahan karat jenis ini mempunyai sifat mampu las 

yang baik tetapi pada pengelasan harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut 

1. jangan dilakukan pemanasan mula. 

2. Hindarkan bahan menerima panas yang tinggi. 

3. Sebaiknya digunakan elektroda jenis Nb, Ti atau 

karbon rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 92.  Retak las yang terjadi pada pengelasan [6] 

 

6.  Pengelasan Alumunium. 

Alumunium adalah termasuk logam ringan yang 

mempunyai keluaran yang tinggi, tahan terhadap karat 

dan merupakan penghantar listrik yang baik, hal-hal 

umum yang harus diperhatikan pada pengelasan 

alumunium adalah 

a. sangat sukar memanaskan dan mencairkan sebagian 

saja. 

b. Terdapat lapisan oksida yang mempunyai titik cair 
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yang tinggi sehingga pencairan logam pada 

pengelasan cukup sulit. 

c. Mudah sekali terjadinya detormasi. 

d. Mudah terpengaruhi hydrogen yang akan membentuk 

lubang halus (porositas). 

e. Mempunyai berat jenis yang rendah sehingga mudah 

terpengaruh zat-zat lain yang terbentuk pada proses 

pengelasan yang tidak dikehendaki. 

f. Karena titik cair yang rendah, maka daerah yang 

terkena panas mudah mencair dan terjatuh. 

Pengelasan alumunium dilakukan dengan jenis las : 

a. Las wolfram Gas Mulia (TIG) 

 Las TIG sangat baik digunakan untuk mengelas pelat 

alumunium yang tipis. 

b. Las Logam Gas Mulia (MIG) 

 Las MIG dilakukan secara otomatis atau semi 

otomatis dengan arus searah polaritas terbalik dan 

menggunakan kawat las antara 1,2 – 2,4 mm.  

 
6.   Perubahan bentuk pada pengelasan 

Perubahan bentuk (distorsi) pada hasil lasan terjadi karena 

adanya pencairan, pembekuan, pengembangan termal, 

perpendekan dan penyusutan dari konstruksi yang dilas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan bentuk 

adalah: 

a. Karena masukan panas yang ditentukan oleh 

 Jumlah pemasukan panas  

 Cara pengelasan 

 Suhu pemanasan mula 

 Tebal pelat 

 Geometri sambungan 

b. Karena penahan atau penghalang pada sambungan las 
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yang ditentukan oleh : 

 Bentuk konstruksi sambungan 

 Ukuran pengelasan 

 Susunan batang pengaman 

 Urutan pengelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 93. Perubahan bentuk pada lasan [6] 

  

Perubahan bentuk yang terjadi pada pengelasan tidak hanya 

mengurangi ketelitian ukuran dan penampakan tetapi juga akan 

menurunkan kekuatan untuk itu diperlukan langkah-langkah 

pencegahan dan penanganan perubahan bentuk pada hasil 

lasan dengan awal meluruskan semua bagian las yang akan 

dilas, serta langkah-langkah berikut ini : 

a. Pengurangan masukan panas pada logam lasan dengan 

mengurangi panjang lasan, memilih bentuk kampuh 
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b. Menentukan urutan pengelasan yang tepat 

c. Proses pengelasan dengan menggunakan alat bantu 

pemegang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 94. Penahanan pada pengelasan [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 95. Teknik pelurusan perubahan bentuk [6] 

 

c.   Rangkuman Materi Pemelajaran 

Langkah-langkah pengelasan adalah sebagai berikut : 

1.   Pengaturan Mesin Las. 

a. Periksa apakah kabel elektroda sudah dihubungkan  pada 

terminal yang bertanda elektroda. Demikian juga dengan 
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terminal yang lain.  

b. Periksa bahwa handel polaritas telah menunjukkan 

pengkutuban yang sesuai dengan jenis elektroda yang 

dipakai, apabila mesin las tidak memiliki handel polaritas, 

yakinkan bahwa elektroda dan benda kerja telah disambung 

dengan terminal yang benar dan cukup kuat. 

2. Pengaturan Arus Listrik. 

Arus yang terlalu rendah akan menyebabkan tidak terjadi 

penembusan dan perpaduan yang baik antara kawat dengan 

kerja dan kawah las sulit dikontrol. 

Pada arus yang terlalu tinggi akan menghasilkan banyak 

percikan terak, rigi las lebar dan penembusan dalam.  

Selanjutnya untuk menentukan besarnya arus listrik yang 

dipergunakan harus disesuaikan dengan tabel pemakaian arus 

yang terdapat pada setiap bungkus elektroda.  

3. Persiapan Mengelas. 

Tempatkan benda kerja pada meja dengan kedudukan yang 

rata, bagian pelat yang panjang melintang pada badan anda, 

dengan maksud agar anda dapat melihat dengan jelas, dimana 

anda akan memulai dan menghentikan elektroda. 

Pakailah alat-alat pelindung dan kemudian hidupkan mesin las.

  

4. Penyalaan Busur. 

Aturlah letak kabel las sehingga tidak membebani anda, bisa 

diletakkan pada lengan atau diletakkan pada bahu. 

Arahkan ujung elektroda ke benda kerja dan agak jauh dari 

badan anda, sudut elektroda kurang lebih 70° terhadap 

permukaan benda kerja. Turunkan ujung elektroda yang akan 

dinyalakan sehingga mencapai 3 mm di atas permukaan benda 

kerja. Sekarang turunkan pelindung muka (helm las) anda. 

Nyalakan busur las dengan menggoreskan ujung elektroda 

pada permukaan benda kerja seperti menggoreskan korek api, 
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muka dan mata tetap harus dilindungi oleh helm las. Ketika 

sudah mulai nampak busur, tarik elektroda hingga kurang lebih 

6 mm, kembalikan elektroda ke posisi penyalaan kemudian 

kurangi tinggi busur sampai jaraknya sebesar diameter kawat 

inti elektroda. 

Ulangi latihan ini sampai menghasilkan gerakan penyalaan 

busur yang baik dan tinggi busur yang tetap. 

Selanjutnya untuk mematikan busur, elektroda harus diangkat 

dengan cepat, ini dimaksudkan untuk mencegah menempelnya 

ujung elektroda pada permukaan benda kerja. 

Bila elektroda menempel pada benda kerja, mesin las supaya 

dimatikan sebelum penjepit elektroda kemudian elektroda dapat 

dilepas dengan dipahat. 

5. Pengelasan. 

Dengan tinggi busur kira-kira sama dengan diameter elektroda 

tunggu hingga lebar kawah las mencapai ± 2 kali diameter 

elektroda sebelum menarik busur. 

Apabila diperhatikan di dalam kawah las dapat dilihat dua 

bentuk cairan, yaitu cairan terak dan cairan logam. Cairan terak 

terlihat lebih gelap dari pada cairan logam. 

a. Tinggi Busur.  

Tinggi busur yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan 

dalam mengelas dan untuk ini memerlukan beberapa kali 

latihan. 

Kesalahan tinggi busur dapat berakibat sebagai berikut : 

1. Busur terlalu tinggi. 

Penembusan dangkal, sekitar rigi banyak percikan, 

terjadi pemakanan pada kaki lasan, rigi las tidak rata 

atau kasar. 

2. Busur terlalu rendah. 

 Rigi sempit, ada resiko ujung elektroda menempel pada 

permukaan benda kerja. 
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b. Kecepatan Pengelasan. 

Dengan kecepatan penarikan elektroda yang benar akan 

dihasilkan rigi las dengan penembusan, lebar dan tinggi rigi 

yang sesuai dengan standar, kecepatan pengelasan 

tergantung dari : Ukuran elektroda, besarnya arus, tebal 

bahan dan ukuran rigi yang diperlukan. 

Rigi las sempit , tipis, penembusan dan perpaduan tidak 

cukup, ini diakibatkan oleh penarikan elektroda yang terlalu 

cepat. 

Penarikan elektroda yang terlalu lambat akan menghasilkan 

rigi las yang lebar dan tebal ada kemungkinan kawah las 

akan mengalir di bawah busur sehingga penembusan 

berkurang dan overlap. 

c. Mematiakan busur 

Pada akhir rigi angkatlah elektroda dengan cepat dalam 

rangka mematikan busur. Pengangkatan busur secara 

perlahan akan menyebabkan banyak percikan. Pada akhir 

rigi ada kalanya berlobang karena teroksidasi (porositas) 

untuk menghindari terjadinya oksidasi dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu pada akhir rigi elektroda ditekankan 

untuk mengisi kawah, kemudian angkat dengan cepat atau 

sebelum mematikan busur dorong kembali elektroda kira-

kira 5 mm dengan sudut elektroda dinaikkan dan busur 

pendek. Apabila jalur akan disambung lagi pengisian ujung 

rigi tidak diperlukan. 

d. Pembersih terak. 

 Setelah selesai mengelas tunggu terak hingga menjadi 

dingin sebelum dibuang dengan menggunakan pahat atau 

palu terak. 

 Dalam pembersihan terak gunakan kaca mata pengaman 

dan pembersih terak dilakukan dengan arah menjauhi 

badan, selanjutnya gunakan sikat kawat. 
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Bagi seorang teknisi las, yang paling diperhatikan adalah ada atau 

tidaknya kesalahan di dalam suatu sambungan las, cara 

mengatasi/ memperbaikinya dan cara mencegah jangan sampai 

terjadi kesalahan atau terulangnya kesalahan yang serupa. Adapun 

kesalahan-kesalahan las dapat dibagi sebagai berikut : 

a. Kesalahan yang supervisial (dapat dilihat dengan mata) 

1. Undercutting (trkikis) 

2. Weaving fault (bentuk rigi las tidak rata) 

3. Surface porosity. 

4. Fault of electrode change (kesalahan penggantian 

elektroda). 

5. Weld spatter (percikan-percikan las). 

6. Rigi las terlalu tinggi (overlap) 

7. Rigi las terlalu lebar. 

8. Rigi las tidak beraturan. 

9. Rigi las terlalu tipis (cekung). 

10. Retak longitudinal permukaan. 

11. Retak transversal (melihat sumbu)  

b.  Kesalahan yang tidak dapat dilihat dengan mata (internal 

defect). 

1. Dasar concave (cekung). 

2. Dasar berlubang-lubang. 

3. Lelehan dasar . 

4. Incomplete penetration. 

5. High low (tinggi rendah). 

6. Retak kaki burung (bird claw crack). 

Pada pengelasan konstruksi sering posisi bahan yang dilas tidak 

selamanya berada di bawah tangan operator las untuk itu perlu 

teknik tertentu untuk melakukan pengelasan pada berbagai posisi 

pengelasan hal khusus yang harus diperhatikan pada pengelasan  

adalah manipulasi sudut elektroda pada berbagai posisi 

pengelasan. 
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Disamping posisi pengelasan yang menjadi perhatian khusus juga 

bahan yang dilas harus diperhatikan karena akan mempengaruhi 

proses pengelasan yang dilaksanakan 

a. Pengelasan baja karbon rendah. 

Baja karbon rendah yang termasuk pada kelompok baja karbon 

rendah adalah jenis bahan baja yang mempunyai kadar karbon 

0,08 – 0,30 dapat dapat dilas dengan semua cara pengelasan 

dan hasilnya akan baik apabila dilakukan dengan persiapan 

yang sempurna.  

b. Pengelasan baja karbon sedang dan karbon tinggi. 

Baja karbon sedang dan karbon tinggi mengandung banyak 

unsure karbon, untuk baja karbon sedang antara 0,3 – 0,4 dan 

baja karbon tinggi antara 0,4 – 0,8, dan unsur lain yang 

memperkeras baja, yang dapat dilas menggunakan elektroda 

hidrogen rendah. 

c. Pengelasan baja cor 

Pengelasan baja cor dapat dilakukan seperti pengelasan baja 

karbon atau baja campuran rendah, cara yang umum digunakan 

untuk mengelas baja cor adalah menggunakan las busur 

pelindung dengan menggunakan elektroda hidrogen rendah, 

sedangkan untuk pengelasan jenis sambungan yang sederhana 

dapat menggunakan las busur redam dengan elektroda baja 

karbon rendah. 

d. Pengelasan besi cor 

Pemilihan elektroda untuk pengelasan besi cor didasarkan pada 

jenis dan sifat logam induk serta kegunaan sambungan. 

Untuk menghindari tegangan sisa pada setiap langkah 

pengelasan akibat penyusutan dapat dilakukan pemukulan 

permukaan rigi las dengan menggunakan palu terak tumpul 

atau pahat tumpul. 

e. Pengelasan baja paduan rendah 

Cara pengelasan yang digunakan pada baja paduan rendah 
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adalah las busur elektroda terbungkus, las busur redam dan 

MIG, yang harus diperhatikan pada pengelasan baja paduan 

rendah adalah : 

1. Perubahan struktur pada daerah las. 

2. Retak las. 

f. Pengelasan baja tahan karat 

baja tahan karat termasuk pada baja paduan tinggi yang tahan 

terhadap korosi, suhu tinggi dan suhu rendah, mempunyai 

ketangguhan dan sifat mampu potong yang tinggi. 

Cara pengelasan yang banyak digunakan pada bahan baja 

tahan karat adalah las elektroda terbungkus, las MIG dan las 

TIG. 

g. Pengelasan Alumunium. 

Alumunium adalah termasuk logam ringan yang mempunyai 

keluaran yang tinggi, tahan terhadap karat dan merupakan 

penghantar listrik yang baik, hal-hal umum yang harus 

diperhatikan pada pengelasan alumunium adalah : 

1. sangat sukar memanaskan dan mencairkan sebagian saja. 

2. Terdapat lapisan oksida yang mempunyai titik cair yang 

tinggi sehingga pencairan logam pada pengelasan cukup 

sulit. 

3. Mudah sekali terjadinya detormasi. 

4. Mudah terpengaruhi hydrogen yang akan membentuk 

lubang halus (porositas). 

5. Mempunyai berat jenis yang rendah sehingga mudah 

terpengaruh zat-zat lain yang terbentuk pada proses 

pengelasan yang tidak dikehendaki. 

6. Karena titik cair yang rendah, maka daerah yang terkena 

panas mudah mencair dan terjatuh. 

Pada pengelasan bahan yang dilas terjadi perubahan bentuk 

(distorsi) karena adanya pencairan, pembekuan, 

pengembangan termal, perpendekan dan penyusutan dari 
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konstruksi yang dilas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan bentuk 

adalah : 

a. Karena masukan panas  

b. Karena penahan atau penghalang pada sambungan las  

Perubahan bentuk yang terjadi pada pengelasan tidak hanya 

mengurangi ketelitian ukuran dan penampakan tetapi juga akan 

menurunkan kekuatan untuk itu diperlukan langkah-langkah 

pencegahan dan penanganan perubahan bentuk pada hasil 

lasan dengan awal meluruskan semua bagian las yang akan 

dilas, serta langkah-langkah berikut ini : 

a. Pengurangan masukan panas pada logam lasan dengan 

mengurangi panjang lasan, memilih bentuk kampuh 

b. Menentukan urutan pengelasan yang tepat 

c. Proses pengelasan dengan menggunakan alat bantu 

pemegang 

 

d. Tugas Pemelajaran 

Pada penilaian kinerja yang akan dilakukan peserta diklat 

dipersyaratkan menampilkan kemampuan sesuai dengan urutan 

tugas yang disusun dalam analisis pokok bahasan, untuk itu 

disarankan kepada peserta diklat selalu berkonsultasi dengan 

guru/pembimbing dalam melaksanakan suatu tugas dan revisi 

terhadap teori yang dipelajari. 

Untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan kriteria 

standar yang harus di capai oleh peserta diklat yang dianggap 

kompeten adalah : 

1. Teknik penyalaan busur las diidentifkasi sesuai dengan prosedur 

operasi standar. 

2. Teknik penarikan busur listrik diidentifikasi pada pengelasan 

3. Jenis kesalahan diketahui dan diidentifikasi  tanda-tandanya 
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sesuai dengan penyebab dalam pengelasan. 

4. Jenis bahan dilas  menggunakan berbagai macan jenis 

sambungan dan posisi pengelasan dengan memperhatikan 

perubahan bentuk. 

Lakukanlah tugas-tugas belajar di bawah ini: 

1. Identfikasi teknik penyalaan busur las sesuai dengan prosedur 

operasi standar dan lakukan latihan secara berulang untuk 

mendapatkan keterampilan. 

2. Identifikasi teknik penarikan busur dan laukan latihan pada benda 

kerja secara berulang untuk mendapatkan keterampilan. 

3. Identifikasi jenis-jenis kesalahan las yang terjadi serta identifikasi 

kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan pada pengelasan. 

4. Lakukan latihan melakukan pengelasan secara berulang untuk 

mendapatkan keterampilan secara lengkap. 

 
e.  Tes Foramatif 

1. Sebutkan langkah-langkah pengelasan dengan las busur manual 

! 

2. Hasil lasan yang bagaimanakah yang didapatkan apabila 

pemilihan arus las pada pengelasan terlalu kecil ! 

3. Hasil lasan yang bagaimanakah yang didapatkan apabila 

pemilihan arus las pada pengelasan terlalu besar ! 

4. Sebutkna dua cara teknik penyalaan busur las ! 

5. Berapakah ukuran susut dan jarak elektroda terhadap benda 

kerja yang harus dimanipulasi pada penarikan elektroda ! 

6. Hasil lasan yang bagaimanakah yang didapatkan apabila posisi 

elektroda pada pengelasan terlalu tinggi ! 

7. Hasil lasan yang bagaimanakah yang didapatkan apabila posisi 

elektroda pada pengelasan terlalu rendah ! 

8. Hasil lasan yang bagaimanakah yang didapatkan apabila 

penarikan elektroda pada pengelasan terlalu cepat ! 

9. Hasil lasan yang bagaimanakah yang didapatkan apabila 
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penarikan elektroda pada pengelasan terlalu lambat ! 

10. Sebutkan teknik menghindari oksidasi dengan udara luar pada 

akhir pengelasan ! 

11. Sebutkan jenis kesalahan las yang dapat dilihat pada hasil lasan ! 

12.  Sebutkan jenis kesalahan las yang tidak dapat dilihat pada hasil 

lasan ! 

13. Sebutkan cara yang dapat dilakukan untuk menghindari tegangan 

sisa pada pengelasan besi cor ! 

14. Sebutkan faktor penyebab terjadinya perubahan bentuk (distorsi) 

pada pengelasan ! 

15. Sebutkan langkah pencegahan perubahan bentuk ! 

f.  Kunci Jawaban 

1. a.   pengaturan mesin las 

b. pengaturan besarnya arus las 

c. persiapan mengelas 

d. penyalaan busur las 

e. pengelasan 

2. a.   banyak percikan las 

b.   rigi las lebar 

c. penembusan dalam 

3. a.   tidak terjadi penembusan 

b.   perpaduan tidak merata 

4. a.   digoreskan           b. disentuhkan 

5. a.   Sudut penarikan 70° - 80°  

 b.   2 – 3 mm atau sama dengan diameter elektroda 

6. a.   penembusan dangkal 

b.   banyak percikan las 

c. terjadi kikisan (undercutting) 

d. rigi las tidak rata dan kasar 

7. a.   rigi las kecil 

b.   elektroda penempel  

8. a.   rigi las kecil 

b.   penembusan sedikit 

9. a.   rigi las lebar 

b.   penembusan kurang 

c. terjadi over lap 

10. a. merapatkan elektroda dan menariknya dengan cepat 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

152 

b. dorong kembali posisi elektroda dan memeper pendek busur 

11. a. Undercutting (trkikis) 

b. Weaving fault (bentuk rigi las tidak rata) 

c. Weaving fault (bentuk rigi las tidak rata) 

d. Surface porosity. 

e. Fault of electrode change (kesalahan penggantian elektroda). 

f. Weld spatter (percikan-percikan las). 

g. Rigi las terlalu tinggi (overlap) 

h. Rigi las terlalu lebar. 

i. Rigi las tidak beraturan. 

j. Rigi las terlalu tipis (cekung). 

k. Retak longitudinal permukaan. 

l. Retak transversal (melihat sumbu) 

12. a. Dasar concave (cekung). 

b. Dasar berlubang-lubang. 

c. Lelehan dasar . 

d. Incomplete penetration. 

e. High low (tinggi rendah). 

f. Retak kaki burung (bird claw crack). 

13. Dengan memukul permukaan rigi las dengan palu terak 

14. a. Karena masukan panas  

b. Karena penahan atau penghalang pada sambungan las  

15. a. Pengurangan masukan panas pada logam lasan dengan 

mengurangi     

         panjang lasan, memilih bentuk kampuh 

  b. Menentukan urutan pengelasan yang tepat 

  c. Proses pengelasan dengan menggunakan alat bantu pemegang 
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g. Lembar Kerja. 
Lembaran Kerja 1 

Bidang Keahlian   : Teknik Mesin Nomor Pekerjaan : 
01/TP/LB/2004 

Program Keahlian : Teknik Pembentukan Tingkat               : I (satu) 

Nama Pekerjaan   : Membuat Rigi Jalur  
                                Panjang 

Waktu Standar     : 16 Jam 

 
1. Tujuan Pemelajaran. 

Setelah selesai mengikuti kegiatan belajar, peserta diklat dapat : 

a. Awal dan akhir rigi las baik. 

b. Lebar jalur tetap. 

c. Jalur las lurus. 

d. Bebas keropos dan kotoran. 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

a. Jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar. 

b. Jangan mengelas tanpa menggunakan kacamata las. 

c. Pakailah kacamata bening waktu membersihkan terak las. 

3.  Alat dan Bahan. 

a.  Alat. 

 Peralatan las listrik tetap. 

 Peralatan keselamatan kerja. 

 Alat bantu lainnya. 

b. Bahan. 
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 Pelat baja lunak 80 x 120 x 4 mm. 

 Elektroda las busur diameter 2,6 atau 3,2 mm. 

4. Langkah Kerja. 

a. Siapkan benda kerja sesuai dengan gambar kerja. 

b. Letakkan benda kerja di atas meja las pada posisi yang baik. 

c. Aturlah amper las sesuai dengan diameter elektroda dan tebal 

bahan. 

d. Laslas jalur pertama dengan memperhatikan besar sudut elektroda 

dan panjang busur. 

e. Periksalah hasil pengelasan. 

f. Lanjutkan pengelasan berikutnya. 

g. Bersihkan bila pengelasan telah selesai. 

5. Gambar Kerja. 
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70  -  80

120

15

15

15

15

20

 ° °

 
 

70  -  80 °  °

2
-3

 m
m

 
 
 

 1 Pelat baja 
lunak 

100x120x2 mm  

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

MEMBUAT RIGI JALUR PANJANG 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : 01/TP/LB/2004 

 

6. Instrumen Penilaian. 
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Nama :  ……………………………………………… 

Group :  ……………………………………………… 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Penggunaan alat pelindung diri 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diamater elektroda 

Besar arus 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

Pembersihan hasil las 

 Helm/ kedok las, 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja  

 Sarung tangan & 

apron 

 AWS E 6013 

 Ø 3,2 mm 

 80A – 120A 

 90° / 70° - 80°  

 lurus 

 palu terak dan sikat 

baja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hasil/ Produk 
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No. 
Aspek yang 

dimiliki 
Kriteria 

Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

jalur 

Kelurusan jalur 

las 

Panjang overlap 

Percikan las 

Porositas 

Kebersihan 

6±1mm 

Rata 

Rata±0,5mm 

0±0,5mm 

 

lurus ±0,5mm 

0+5% 

0+5buah 

0+5mm²  

Tidak ada 

terak dan 

percikan las 

     3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

158 

Lembaran Kerja 2 

Bidang Keahlian   : Teknik Mesin Nomor Pekerjaan : 
02/TP/LB/2004 

Program Keahlian : Teknik Pembentukan Tingkat               : I (satu) 

Nama Pekerjaan   : Membuat Rigi Jalur 
Lebar 
                             (Ayunan Las) 

Waktu Standar     : 8 Jam 

 
1. Tujuan. 

Setelah selesai mengikuti kegiatan belajar, peserta diklat dapat : 

a. Awal dan akhir ayunan las baik. 

b. Lebar ayunan tetap. 

c. Bebas keropos dan kotoran. 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

a. Jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar. 

b. Jangan mengelas tanpa menggunakan kacamata las. 

c. Pakailah kacamata bening waktu membersihkan terak las. 

3. Alat dan Bahan. 

a. Alat. 

 Pesawat las listrik dan kelengkapannya. 

 Alat bantu keselamatan kerja. 

 Alat bantu lainnya. 

b. Bahan. 

 Pelat baja lunak 120 x 100 x 4 mm. 

 Elektroda las busur diameter 2,6 mm. 

4.   Langkah Kerja. 

a. Siapakan benda kerja sesuai dengan gambar kerja. 

b. Letakan benda kerja di atas meja las pada posisi yang baik. 

c. Aturlah amper las sesuai dengan diameter elektroda dan tebal 

bahan. 

d. Berikan ayunan antara jalur pertama dan kedua dengan 

memperhatihan besar sudut elektroda dan panjang busur. 

e. Periksalah hasil pengelasan. 

f. Lanjutkan pengelasan ayunan antar jalur tiga dan empat 
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berikutnya. 

g. Bersihkan bila pengelasan telah selesai dan periksakan pada 

pembimbing/ tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Gambar Kerja. 
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120

15

15

15

20

 °  °
70  -  80

Gerakan Elektroda

a b

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Pelat baja 
lunak 

100x120x2 mm  

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

MEMBUAT RIGI JALUR LEBAR (AYUNAN) 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : 02/TP/LB/2004 
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    6. Instrumen Penilaian. 

Nama :  ……………………………………………… 

Group :  ……………………………………………… 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

Penggunaan alat pelindung 

diri 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diamater elektroda 

Besar arus 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

 

Pembersihan hasil las 

 Helm/ kedok las, 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja  

 Sarung tangan & 

apron 

 AWS E 6013 

 Ø 3,2 mm 

 80A – 120A 

 90° / 70° - 80°  

 ayunan sigsak atau 

setengah lingkaran 

 palu terak dan sikat 

baja 
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b. Hasil/ Produk 

No. Aspek yang dimiliki Kriteria 
Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

jalur 

Kelurusan jalur las 

Panjang overlap 

Percikan las 

Porositas 

Kebersihan 

Sama
±1mm

 

Rata 

Rata
±0,5mm

 

0
±0,5mm

 

 

lurus 
±0,5mm

 

0
+5%

 

0
+5buah

 

0
+5mm²

  

Tidak ada terak 

dan percikan 

las 

     3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 
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Lembaran Kerja 3 

Bidang Keahlian   : Teknik Mesin Nomor Pekerjaan : 
03/TP/LB/2004 

Program Keahlian : Teknik Pembentukan Tingkat               : I (satu) 

Nama Pekerjaan   : Membuat 
Sambungan  
                            Sudut  (1F) 

Waktu Standar     : 20 Jam 

 
1. Tujuan. 

Setelah mempelajari dan berlatih topik ini, peserta diklat mampu 

mengelas sambungan sudut dalam pelat baja lunak posisi dibawah 

tangan dengan memenuhi kriteria : 

a. Lebar jalur 9 mm. 

b. Bentuk jalur rata. 

c. Sambungan jalur rata. 

d. Beda permukaan jarak mak 1 mm. 

e. Kedalaman undercaut mak 0,5 mm. 

f. Panjang undercut mak 10%. 

g. Distorsi mak 5°. 

h. Kebersihan 100 tinggi jalur 6 mm%. 

i.   Terak pada permukaan las mak 10 mm². 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

c. Ingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan las busur 

manual, oleh karena itu gunakan alat keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan benar. 

d. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari tempat/lokasi 

pengelasan dan sekitarnya. 

e. Usahakan agar asap las tidak sampai terhisap, gunakan exhaust 

fan atau kipas angin atau dengan memanfaatkan arah angin. 

f. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

g. Gunakan teknik-teknik pengelasan dengan benar. 

3. Alat dan Bahan. 

a. Alat. 

 Satu unit las busur manual (lengkap dan terpasang/siap pakai). 
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 Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja. 

 Satu set alat bantu pengelasan. 

b. Bahan 

 Pelat baja lunak ukuran 200 x 30 x 6, jumlah 1 buah, 200 x 50 x 

6, jumlah 1 buah. 

 Elektroda las jenis AWS E6013 diameter 3,2 mm. 

 

4. Langkah Kerja. 

a. Sebelum anda mulai bekerja disarankan untuk memahami hasil 

akhir yang akan dibuat dengan memperhatikan aspek yang diukur, 

kriteria dan standar lulus minimum pada lembar pemeriksaan hasil. 

b. Persiapkan peralatan dan bahan yang akan dilas. 

c. Sambungan komponen-komponen pada rangkaian las busur 

manual harus kuat, hal ini untuk mencegah terjadinya loncatan api. 

d. Jenis dan ukuran bahan harus sesuai dengan yang diminta dan 

permukaan bahan harus bersih, bebas dari karat cat dan oli/ 

gemuk. 

e. Mengatur arus sesuai dengan tebal bahan dan jenis serta diameter 

elektroda, kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput 

pada pemegang elektroda dan menghidupkan mesin. 

f. Mengatur/ meletakan benda kerja pada posisi yang benar di atas 

meja, kemudian buatlah tiga buah las catat yang ditengah kurang 

lebih 20 mm, bersihkan terak-terak pada las catat. 

g. Periksa kesikuan benda kerja, buatlah preset kurang lebih 2° 

sehingga sudut benda kerja menjadi 92° dan 88°. atur benda kerja 

untuk pengelasan dibawah tangan. 

h. Mulailah mengelas pada sisi yang mempunyai sudut 88° dan dari 

ujung sebelah kiri (apabila anda biasa menggunakan tangan 

kanan, bagi anda yang biasa menggunakan tangan kiri pengelasan 

dimulai dari sebelah kanan) dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

    Penyalaan posisi elektroda tegak/ vertical. 
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    Setelah sebagian cairan mengalir keluar, elektroda mulai 

ditarik dan sudutnya diturunkan menjadi 70° - 80° sedang sudut 

samping tetap ± 45°. 

    Gerakan elektroda lurus. 

    ± 30 mm sebelum mencapai ujung sebelah kanan, berangsur-

angsur  sudut elektroda dikurangi. 

i. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

j. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

k. Ulangi latihan mengelas sambungan sudut dalam bentuk T 

tersebut, sehingga seluruh aspek yang diukur dapat memenuhi 

standar lulus minimum yang diminta atau lebih. 

l. Bersihkan seluruh permukaan benda kerja yang anda anggap telah 

memenuhi standar dan serahkan kepada pembimbing untuk 

digunakan lebih lanjut. 
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5. Gambar Kerja. 

 
 

70  -  80

45°

 
 
 
 

 2 Pelat baja 
lunak 

200 x 30 x 6 
mm 

 

 1 Pelat baja 
lunak 

200 x 50 x 6 
mm 

 

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

SAMBUNGAN SUDUT (1F) 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : 03/TP/LB/2004 
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6. Instrumen Penilaian. 

Nama : …………………………………………… 

Group : ………………………………………….. 

 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Penggunaan alat pelindung 

 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diameter elektroda 

Besar arus 

Jumlah arus catat 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

Alat pembersih hasil las 

 Helm/ kedok las 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja 

 Apron & sarung 

tangan 

 AWS E 6013 

 3,2 mm 

 80 – 120A 

 3 buah 

 45°/ 70° - 80° 

 Lurus 

 Palu terak, penjepit 

dan sikat baja 
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b. Hasil/ Produk 

No. Aspek yang dimiliki Kriteria 
Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

jalur 

Bentuk jalur 

Kedalaman undercut 

Panjang undercut 

Penyimpangan sudut 

Percikan las 

Porositas 

9
±0,5mm

 

6
-0,+0,5mm

 

Rata
±0,5mm

 

0
+0,5mm

 

Rata
±0,25mm

 

 

0
+0,25mm

 

 

0
+5%

 

0
+2,5°

 

0
+5 buah

 

 

     3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaran Kerja 4 

Bidang Keahlian   : Teknik Mesin Nomor Pekerjaan : 
04/TP/LB/2004 

Program Keahlian : Teknik Pembentukan Tingkat               : I (satu) 
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Nama Pekerjaan   : Membuat 
Sambungan  
                            Sudut  (2F) 

Waktu Standar     : 20 Jam 

 
1. Tujuan. 

Setelah mempelajari dan berlatih topik ini, peserta diklat mampu 

mengelas sambungan sudut dalam pelat baja lunak posisi mendatar 

dengan memenuhi kriteria : 

a. Lebar jalur 9 mm. 

b. Bentuk jalur rata. 

c. Sambungan jalur rata. 

d. Beda permukaan jarak mak 1 mm. 

e. Kedalaman undercaut mak 0,5 mm. 

f. Panjang undercut mak 10%. 

g. Distorsi mak 5°. 

h. Kebersihan 100 tinggi jalur 6 mm%. 

i.   Terak pada permukaan las mak 10 mm². 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

a. Ingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan las busur 

manual, oleh karena itu gunakan alat keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan benar. 

b. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari tempat/lokasi pengelasan 

dan sekitarnya. 

c.  Usahakan agar asap las tidak sampai terhisap, gunakan exhaust 

fan atau kipas angin atau dengan memanfaatkan arah angin. 

d.  Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

e.   Gunakan teknik-teknik pengelasan dengan benar. 

3. Alat dan Bahan. 

a. Alat. 

1. Satu unit las busur manual (lengkap dan terpasang/siap pakai). 

2. Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Satu set alat bantu pengelasan. 

b. Bahan 
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1. Pelat baja lunak ukuran 200 x 30 x 6, jumlah 1 buah, 200 x 50 x 

6, jumlah 1 buah. 

2. Elektroda las jenis AWS E6013 diameter 3,2 mm. 

4.   Langkah Kerja. 

a. Sebalum anda mulai bekerja disarankan untuk memahami hasil 

akhir yang akan dibuat dengan memperhatikan aspek yang diukur, 

kriteria dan standar lulus minimum pada lembar pemeriksaan 

hasil. 

b. Persiapkan peralatan dan bahan yang akan dilas. 

c. Sambungan komponen-komponen pada rangkaian las busur 

manual harus kuat, hal ini untuk mencegah terjadinya loncatan api. 

d. Jenis dan ukuran bahan harus sesuai dengan yang diminta dan 

permukaan bahan harus bersih, bebas dari karat cat dan oli/ 

gemuk. 

e. Mengatur arus sesuai dengan tebal bahan dan jenis serta diameter 

elektroda, kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput 

pada pemegang elektroda dan menghidupkan mesin. 

f. Mengatur/ meletakan benda kerja pada posisi yang benar di atas 

meja, kemudian buatlah tiga buah las catat yang ditengah kurang 

lebih 20 mm, bersihkan terak-terak pada las catat. 

g. Periksa kesikuan benda kerja, buatlah preset kurang lebih 2° 

sehingga sudut benda kerja menjadi 92° dan 88°. atur benda kerja 

untuk pengelasan dibawah tangan. 

h. Mulailah mengelas pada sisi yang mempunyai sudut 88° dan dari 

ujung sebelah kiri (apabila anda biasa menggunakan tangan 

kanan, bagi anda yang biasa menggunakan tangan kiri pengelasan 

dimulai dari sebelah kanan) dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

    Penyalaan posisi elektroda tegak/ vertical. 

    Setelah sebagian cairan mengalir keluar, elektroda mulai 

ditarik dan sudutnya diturunkan menjadi 70° - 80° sedang sudut 

samping tetap ± 45°. 
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    Gerakan elektroda lurus. 

    ± 30 mm sebelum mencapai ujung sebelah kanan, berangsur-

angsur  sudut elektroda dikurangi. 

i. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

j. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

k. Ulangi latihan mengelas sambungan sudut dalam bentuk T 

tersebut, sehingga seluruh aspek yang diukur dapat memenuhi 

standar lulus minimum yang diminta atau lebih. 

l. Bersihkan seluruh permukaan benda kerja yang anda anggap telah 

memenuhi standar dan serahkan kepada pembimbing untuk 

digunakan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gambar Kerja. 
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 2 Pelat baja 
lunak 

200 x 30 x 6 
mm 

 

 1 Pelat baja 
lunak 

200 x 50 x 6 
mm 

 

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

SAMBUNGAN SUDUT (2F) 
 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : 04/TP/LB/2004 

 

 

 

6. Instrumen Penilaian. 

Tebal pelat 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

173 

Nama : …………………………………………… 

Group : ………………………………………….. 

 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Penggunaan alat pelindung 

 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diameter elektroda 

Besar arus 

Jumlah arus catat 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

Alat pembersih hasil las 

 Helm/ kedok las 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja 

 Apron & sarung 

tangan 

 AWS E 6013 

 3,2 mm 

 80 – 120A 

 3 buah 

 45°/ 70° - 80° 

 Lurus 

 Palu terak, penjepit 

dan sikat baja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hasil/ Produk 
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No. Aspek yang dimiliki Kriteria 
Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

Jalur 

Bentuk jalur 

Kedalaman undercut 

Panjang undercut 

Penyimpangan sudut 

Percikan las 

Porositas 

9
±0,5mm

 

6
-0,+0,5mm

 

Rata
±0,5mm

 

0
+0,5mm

 

Rata
±0,25mm

 

 

0
+0,25mm

 

 

0
+5%

 

0
+2,5°

 

0
+5 buah

 

 

     3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 
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Lembaran Kerja 5 

Bidang Keahlian   : Teknik Mesin Nomor Pekerjaan : 
05/TP/LB/2004 

Program Keahlian : Teknik Pembentukan Tingkat               : I (satu) 

Nama Pekerjaan   : Membuat 
Sambungan  
                            Sudut  (3F) 

Waktu Standar     : 20 Jam 

 
1. Tujuan. 

Setelah mempelajari dan berlatih topik ini, peserta diklat mampu 

mengelas sambungan sudut dalam pelat baja lunak posisi vertikal 

dengan memenuhi kriteria : 

a.   Lebar jalur 12 mm. 

b. Bentuk jalur rata. 

c. Sambungan jalur rata. 

d. Beda permukaan jarak mak 1 mm. 

e. Kedalaman undercaut mak 0,5 mm. 

f. Panjang undercut mak 10%. 

g. Distorsi mak 5° 

h. Kebersihan 100 tinggi jalur 6 mm%. 

i.   Terak pada permukaan las mak 10 mm². 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

a. Ingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan las busur 

manual, oleh karena itu gunakan alat keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan benar. 

b. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari tempat/lokasi pengelasan 

dan sekitarnya. 

c.  Usahakan agar asap las tidak sampai terhisap, gunakan exhaust 

fan atau kipas angin atau dengan memanfaatkan arah angin. 

d.  Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

e.   Gunakan teknik-teknik pengelasan dengan benar. 

2. Alat dan Bahan. 

c. Alat. 

1. Satu unit las busur manual (lengkap dan terpasang/siap pakai). 
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2. Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Satu set alat bantu pengelasan. 

d. Bahan 

1. Pelat baja lunak ukuran 200 x 30 x 6, jumlah 1 buah, 200 x 50 x 

6, jumlah 1 buah. 

2. Elektroda las jenis AWS E6013 diameter 3,2 mm. 

4.   Langkah Kerja. 

a. Sebelum anda mulai bekerja disarankan untuk memahami hasil 

akhir yang akan dibuat dengan memperhatikan aspek yang diukur, 

kriteria dan standar lulus minimum pada lembar pemeriksaan 

hasil. 

b. Persiapkan peralatan dan bahan yang akan dilas. 

c. Sambungan komponen-komponen pada rangkaian las busur 

manual harus kuat, hal ini untuk mencegah terjadinya loncatan api. 

d. Jenis dan ukuran bahan harus sesuai dengan yang diminta dan 

permukaan bahan harus bersih, bebas dari karat cat dan oli/ 

gemuk. 

e. Mengatur arus sesuai dengan tebal bahan dan jenis serta diameter 

elektroda, kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput 

pada pemegang elektroda dan menghidupkan mesin. 

f. Mengatur/ meletakan benda kerja pada posisi yang benar di atas 

meja, kemudian buatlah tiga buah las catat yang ditengah kurang 

lebih 20 mm, bersihkan terak-terak pada las catat. 

g. Periksa kesikuan benda kerja, buatlah preset kurang lebih 2° 

sehingga sudut benda kerja menjadi 92° dan 88°. atur benda kerja 

untuk pengelasan dibawah tangan. 

h. Mulailah mengelas pada sisi yang mempunyai sudut 88° dan dari 

ujung sebelah kiri (apabila anda biasa menggunakan tangan 

kanan, bagi anda yang biasa menggunakan tangan kiri pengelasan 

dimulai dari sebelah kanan) dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

    Penyalaan posisi elektroda tegak/ vertical. 
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    Setelah sebagian cairan mengalir keluar, elektroda mulai 

ditarik dan sudutnya diturunkan menjadi 70° - 80° sedang sudut 

samping tetap ± 45°. 

    Gerakan elektroda ayunan sik-sak keatas. 

    ± 30 mm sebelum mencapai ujung sebelah kanan, berangsur-

angsur  sudut elektroda dikurangi. 

i. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

j. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

k. Ulangi latihan mengelas sambungan sudut dalam bentuk T 

tersebut, sehingga seluruh aspek yang diukur dapat memenuhi 

standar lulus minimum yang diminta atau lebih. 

l. Bersihkan seluruh permukaan benda kerja yang anda anggap telah 

memenuhi standar dan serahkan kepada pembimbing untuk 

digunakan lebih lanjut. 
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5. Gambar Kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Pelat baja 
lunak 

200 x 30 x 6 
mm 

 

 1 Pelat baja 
lunak 

200 x 50 x 6 
mm 

 

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

SAMBUNGAN SUDUT (3F) 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : 05/TP/LB/2004 
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6. Instrumen Penilaian. 

Nama : …………………………………………… 

Group : ………………………………………….. 

 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Penggunaan alat pelindung 

 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diameter elektroda 

Besar arus 

Jumlah arus catat 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

Alat pembersih hasil las 

 Helm/ kedok las 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja 

 Apron & sarung 

tangan 

 AWS E 6013 

 3,2 mm 

 80 – 120A 

 3 buah 

 45°/ 70° - 80° 

 Lurus 

 Palu terak, penjepit 

dan sikat baja 
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7. Hasil/ Produk 

No. Aspek yang dimiliki Kriteria 
Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

jalur 

Bentuk jalur 

Kedalaman undercut 

Panjang undercut 

Penyimpangan sudut 

Percikan las 

Porositas 

12
±0,5mm

 

Sama
-0,+0,5mm

 

Rata
±0,5mm

 

0
+0,5mm 

 

Rata
±0,25mm

 

 

0
+0,25mm

 

 

0
+5%

 

0
+2,5°

 

0
+5 buah

 

0
+5 mm

 

     3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 
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Lembaran Kerja 6 

Bidang Keahlian   : Teknik Mesin Nomor Pekerjaan : 
06/TP/LB/2004 

Program Keahlian : Teknik Pembentukan Tingkat               : I (satu) 

Nama Pekerjaan   : Membuat 
Sambungan   
                             Kampuh (1G) 

Waktu Standar     : 20 Jam 

 
1. Tujuan. 

Setelah mempelajari dan berlatih topik ini, peserta diklat mampu 

mengelas sambungan kampuh pada pelat baja lunak posisi bawah 

tangan dengan memenuhi kriteria : 

a. Lebar jalur 11 mm. 

b. Tinggi jalur las sama 

c. Panjang penetrasi 90% 

d. Sambungan jalur rata 

e. Beda permukaan jarak mak 1 mm 

f. Kedalaman undercaut mak 0,5 mm 

g. Panjang undercut mak 10%. 

h. Distorsi mak 5° 

i. Kebersihan 100 tinggi jalur 6 mm%. 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

a. Ingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan las busur 

manual, oleh karena itu gunakan alat keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan benar. 

b. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari tempat/ lokasi 

pengelasan dan sekitarnya. 

c.  Usahakan agar asap las tidak sampai terhisap, gunakan exhaust 

fan atau kipas angin atau dengan memanfaatkan arah angin. 

d.  Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

e.   Gunakan teknik-teknik pengelasan dengan benar. 

1. Alat dan Bahan. 

e. Alat. 

1. Satu unit las busur manual (lengkap dan terpasang/ siap pakai). 
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2. Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Satu set alat bantu pengelasan. 

f. Bahan 

1. Pelat baja lunak ukuran 200 x 50 x 8 x 2 buah. 

2. Elektroda las jenis AWS E6013 diameter 3,2 mm. 

3. Elektroda las jenis AWS E6010 atau E6011 diameter 2,6 mm. 

4.   Langkah Kerja. 

a. Sebelum anda mulai bekerja disarankan untuk memahami hasil 

akhir yang akan dibuat dengan memperhatikan aspek yang diukur, 

kriteria dan standar lulus minimum pada lembar pemeriksaan 

hasil. 

b. Persiapkan peralatan dan bahan yang akan dilas. 

c. Sambungan komponen-komponen pada rangkaian las busur 

manual harus kuat, hal ini untuk mencegah terjadinya loncatan api. 

d. Jenis dan ukuran bahan harus sesuai dengan yang diminta dan 

permukaan bahan harus bersih, bebas dari karat cat dan oli/ 

gemuk. 

e. Buat persiapan kampuh las untuk sambungan kampuh “V”. 

f. Mengatur arus sesuai dengan tebal bahan dan jenis serta diameter 

elektroda, kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput 

pada pemegang elektroda dan menghidupkan mesin. 

g. Mengatur/ meletakan benda kerja pada posisi yang benar di atas 

meja, kemudian buatlah tiga buah las catat yang ditengah kurang 

lebih 12 mm, lebar gap/antara 2 mm, bersihkan terak-terak pada 

las catat. 

h. Periksa kelurusan benda kerja, buatlah preset kurang lebih 2°.  

i. Mulailah mengelas pada sisi yang mempunyai sudut 88° dan dari 

ujung sebelah kiri (apabila anda biasa menggunakan tangan 

kanan, bagi anda yang biasa menggunakan tangan kiri pengelasan 

dimulai dari sebelah kanan) dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

    Penyalaan posisi elektroda. 
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    Lakukan pengelasan dengan menggunakan elektroda E6011 

atau E6010 untuk awal pengelasan  

    Gerakan elektroda diperlukan untuk memperkecil dan 

memperbesar sudut penarikan. 

    Lakukan pengelasan jalur bertumpuk untuk mengisi bagian 

kampuh dengan elektroda E6013. 

    Lakukan pembuatan jalur ayun untuk membuat jalur terakhir.  

j. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

k. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

l. Ulangi latihan mengelas sambungan sudut dalam bentuk T 

tersebut, sehingga seluruh aspek yang diukur dapat memenuhi 

standar lulus minimum yang diminta atau lebih. 

m. Bersihkan seluruh permukaan benda kerja yang anda anggap telah 

memenuhi standar dan serahkan kepada pembimbing untuk 

digunakan lebih lanjut. 
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     5.  Gambar Kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 1 Pelat baja 
lunak 

200 x 50 x 8 
mm 

2 buah 

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

SAMBUNGAN KAMPUH (1G) 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : 06/TP/LB/2004 
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6.  Instrumen Penilaian. 

Nama : …………………………………………… 

Group : ………………………………………….. 

 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

Penggunaan alat pelindung 

 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diameter elektroda 

Besar arus 

Jumlah arus catat 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

 

 

Alat pembersih hasil las 

 Helm/ kedok las 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja 

 Apron & sarung 

tangan 

 AWS E 6013 

 3,2 mm 

 80 – 120A 

 3 buah 

 45°/ 70° - 80° 

 Lurus 

 Bertumpuk 

 diayun 

 Palu terak, penjepit 

dan sikat baja 
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b. Hasil/ Produk 

No. Aspek yang dimiliki Kriteria 
Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

jalur 

Bentuk jalur 

Penetrasi 

Kedalaman undercut 

Panjang undercut 

Penyimpangan sudut 

Percikan las 

Porositas 

12
±0,5mm

 

Sama
-0,+0,5mm

 

Rata
±0,5mm

 

0
+0,5mm 

 

Rata
±0,25mm 

90 % 

0
+0,5mm

 

 

0
+5%

 

0
+2,5°

 

0
+5 buah 

0
+5 mm 

0
+5 mm

 

     3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

187 

Lembaran Kerja 7 

Bidang Keahlian   : Teknik Mesin Nomor Pekerjaan : 
07/TP/LB/2004 

Program Keahlian : Teknik Pembentukan Tingkat               : I (satu) 

Nama Pekerjaan   : Membuat 
Sambungan   
                             Kampuh (2G) 

Waktu Standar     : 20 Jam 

 
1. Tujuan. 

Setelah mempelajari dan berlatih topik ini, peserta diklat mampu 

mengelas sambungan kampuh pada pelat baja lunak posisi datar 

dengan memenuhi kriteria : 

a. Lebar jalur 11 mm. 

b. Tinggi jalur las sama 

c. Panjang penetrasi 90% 

d. Sambungan jalur rata 

e. Beda permukaan jarak mak 1 mm 

f. Kedalaman undercaut mak 0,5 mm 

g. Panjang undercut mak 10%. 

h. Distorsi mak 5° 

i. Kebersihan 100 tinggi jalur 6 mm%. 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

a. Ingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan las busur 

manual, oleh karena itu gunakan alat keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan benar. 

b. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari tempat/ lokasi 

pengelasan dan sekitarnya. 

c.  Usahakan agar asap las tidak sampai terhisap, gunakan exhaust 

fan atau kipas angin atau dengan memanfaatkan arah angin. 

d.  Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

e.   Gunakan teknik-teknik pengelasan dengan benar. 

1. Alat dan Bahan. 

   a.   Alat. 

1. Satu unit las busur manual (lengkap dan terpasang/ siap pakai). 
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2. Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Satu set alat bantu pengelasan. 

b. Bahan 

 Pelat baja lunak ukuran 200 x 50 x 8 x 2 buah. 

 Elektroda las jenis AWS E6013 diameter 3,2 mm. 

 Elektroda las jenis AWS E6010 atau E6011 diameter 2,6 mm. 

4.   Langkah Kerja. 

a. Sebelum anda mulai bekerja disarankan untuk memahami hasil 

akhir yang akan dibuat dengan memperhatikan aspek yang diukur, 

kriteria dan standar lulus minimum pada lembar pemeriksaan 

hasil. 

b. Persiapkan peralatan dan bahan yang akan dilas. 

c. Sambungan komponen-komponen pada rangkaian las busur 

manual harus kuat, hal ini untuk mencegah terjadinya loncatan api. 

d. Jenis dan ukuran bahan harus sesuai dengan yang diminta dan 

permukaan bahan harus bersih, bebas dari karat cat dan oli/ 

gemuk. 

e. Buat persiapan kampuh las untuk sambungan kampuh “V”. 

f. Mengatur arus sesuai dengan tebal bahan dan jenis serta diameter 

elektroda, kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput 

pada pemegang elektroda dan menghidupkan mesin. 

g. Mengatur/ meletakan benda kerja pada posisi yang benar di atas 

meja, kemudian buatlah tiga buah las catat yang ditengah kurang 

lebih 12 mm, lebar gap/antara 2 mm, bersihkan terak-terak pada 

las catat. 

h. Periksa kelurusan benda kerja, buatlah preset kurang lebih 2°.  

i. Mulailah mengelas pada sisi yang mempunyai sudut 88° dan dari 

ujung sebelah kiri (apabila anda biasa menggunakan tangan 

kanan, bagi anda yang biasa menggunakan tangan kiri pengelasan 

dimulai dari sebelah kanan) dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

    Penyalaan posisi elektroda. 
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    Lakukan pengelasan dengan menggunakan elektroda E6011 

atau E6010 untuk awal pengelasan  

    Gerakan elektroda diperlukan untuk memperkecil dan 

memperbesar sudut penarikan. 

    Lakukan pengelasan jalur bertumpuk untuk mengisi bagian 

kampuh dengan elektroda E6013. 

    Lakukan pembuatan jalur ayun untuk membuat jalur terakhir.  

j. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

k. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

l. Ulangi latihan mengelas sambungan sudut dalam bentuk T 

tersebut, sehingga seluruh aspek yang diukur dapat memenuhi 

standar lulus minimum yang diminta atau lebih. 

m. Bersihkan seluruh permukaan benda kerja yang anda anggap telah 

memenuhi standar dan serahkan kepada pembimbing untuk 

digunakan lebih lanjut. 
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     5.  Gambar Kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 1 Pelat baja 
lunak 

200 x 50 x 8 
mm 

2 buah 

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

SAMBUNGAN KAMPUH (2G) 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : 07/TP/LB/2004 
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6.  Instrumen Penilaian. 

Nama : …………………………………………… 

Group : ………………………………………….. 

 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

Penggunaan alat pelindung 

 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diameter elektroda 

Besar arus 

Jumlah arus catat 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

 

 

Alat pembersih hasil las 

 Helm/ kedok las 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja 

 Apron & sarung 

tangan 

 AWS E 6013 

 3,2 mm 

 80 – 120A 

 3 buah 

 45°/ 70° - 80° 

 Lurus 

 Bertumpuk 

 diayun 

 Palu terak, penjepit 

dan sikat baja 
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c. Hasil/ Produk 

No. Aspek yang dimiliki Kriteria 
Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

jalur 

Bentuk jalur 

Penetrasi 

Kedalaman undercut 

Panjang undercut 

Penyimpangan sudut 

Percikan las 

Porositas 

12
±0,5mm

 

Sama
-0,+0,5mm

 

Rata
±0,5mm

 

0
+0,5mm 

 

Rata
±0,25mm 

90 % 

0
+0,5mm

 

 

0
+5%

 

0
+2,5°

 

0
+5 buah 

0
+5 mm 

0
+5 mm

 

     3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 
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Lembaran Kerja 8 

Bidang Keahlian   : Teknik Mesin Nomor Pekerjaan : 
08/TP/LB/2004 

Program Keahlian : Teknik Pembentukan Tingkat               : I (satu) 

Nama Pekerjaan   : Membuat 
Sambungan   
                             Kampuh (3G) 

Waktu Standar     : 20 Jam 

 
1. Tujuan. 

Setelah mempelajari dan berlatih topik ini, peserta diklat mampu 

mengelas sambungan kampuh pada pelat baja lunak posisi vertikal 

dengan memenuhi kriteria : 

a.  Lebar jalur 11 mm. 

b. Tinggi jalur las sama 

c. Panjang penetrasi 90% 

d. Sambungan jalur rata 

e. Beda permukaan jarak mak 1 mm 

f. Kedalaman undercaut mak 0,5 mm 

g. Panjang undercut mak 10%. 

h. Distorsi mak 5° 

i. Kebersihan 100 tinggi jalur 6 mm%. 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

a. Ingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan las busur 

manual, oleh karena itu gunakan alat keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan benar. 

b. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari tempat/lokasi pengelasan 

dan sekitarnya. 

c.  Usahakan agar asap las tidak sampai terhisap, gunakan exhaust 

fan atau kipas angin atau dengan memanfaatkan arah angin. 

d.  Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

e.   Gunakan teknik-teknik pengelasan dengan benar. 

3. Alat dan Bahan. 
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   a.   Alat. 

1. Satu unit las busur manual (lengkap dan terpasang/siap pakai). 

2. Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja. 

4. Satu set alat bantu pengelasan. 

b. Bahan 

1. Pelat baja lunak ukuran 200 x 50 x 8 x 2 buah. 

2. Elektroda las jenis AWS E6013 diameter 3,2 mm. 

3. Elektroda las jenis AWS E6010 atau E6011 diameter 2,6 mm. 

4.   Langkah Kerja. 

a. Sebelum anda mulai bekerja disarankan untuk memahami hasil 

akhir yang akan dibuat dengan memperhatikan aspek yang diukur, 

kriteria dan standar lulus minimum pada lembar pemeriksaan hasil. 

b. Persiapkan peralatan dan bahan yang akan dilas. 

c. Sambungan komponen-komponen pada rangkaian las busur 

manual harus kuat, hal ini untuk mencegah terjadinya loncatan api. 

d. Jenis dan ukuran bahan harus sesuai dengan yang diminta dan 

permukaan bahan harus bersih, bebas dari karat cat dan oli/ 

gemuk. 

e. Buat persiapan kampuh las untuk sambungan kampuh “V”. 

f. Mengatur arus sesuai dengan tebal bahan dan jenis serta diameter 

elektroda, kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput 

pada pemegang elektroda dan menghidupkan mesin. 

g. Mengatur/ meletakan benda kerja pada posisi yang benar di atas 

meja, kemudian buatlah tiga buah las catat yang ditengah kurang 

lebih 12 mm, lebar gap/antara 2 mm, bersihkan terak-terak pada 

las catat. 

h. Periksa kelurusan benda kerja, buatlah preset kurang lebih 2°.  

i. Mulailah mengelas pada sisi yang mempunyai sudut 88° dan dari 

ujung sebelah kiri (apabila anda biasa menggunakan tangan 

kanan, bagi anda yang biasa menggunakan tangan kiri pengelasan 

dimulai dari sebelah kanan) dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 
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    Penyalaan posisi elektroda. 

    Lakukan pengelasan dengan menggunakan elektroda E6011 

atau E6010 untuk awal pengelasan  

    Gerakan elektroda diperlukan untuk memperkecil dan 

memperbesar sudut penarikan. 

    Lakukan pengelasan jalur bertumpuk untuk mengisi bagian 

kampuh dengan elektroda E6013. 

    Lakukan pembuatan jalur ayun untuk membuat jalur terakhir.  

j. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

k. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan 

benda kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria 

yang diminta, selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih 

dahulu mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih 

kurang. 

l. Ulangi latihan mengelas sambungan sudut dalam bentuk T 

tersebut, sehingga seluruh aspek yang diukur dapat memenuhi 

standar lulus minimum yang diminta atau lebih. 

m. Bersihkan seluruh permukaan benda kerja yang anda anggap telah 

memenuhi standar dan serahkan kepada pembimbing untuk 

digunakan lebih lanjut. 
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     5.  Gambar Kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 1 Pelat baja 
lunak 

200 x 50 x 8 
mm 

2 buah 

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

SAMBUNGAN KAMPUH (3G) 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : 08/TP/LB/2004 
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6.  Instrumen Penilaian. 

Nama : …………………………………………… 

Group : ………………………………………….. 

 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

Penggunaan alat pelindung 

 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diameter elektroda 

Besar arus 

Jumlah arus catat 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

 

 

Alat pembersih hasil las 

 Helm/ kedok las 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja 

 Apron & sarung 

tangan 

 AWS E 6013 

 3,2 mm 

 80 – 120A 

 3 buah 

 45°/ 70° - 80° 

 Lurus 

 Bertumpuk 

 diayun 

 Palu terak, penjepit 

dan sikat baja 
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d. Hasil/ Produk 

No. Aspek yang dimiliki Kriteria 
Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

jalur 

Bentuk jalur 

Penetrasi 

Kedalaman undercut 

Panjang undercut 

Penyimpangan sudut 

Percikan las 

Porositas 

12
±0,5mm

 

Sama
-0,+0,5mm

 

Rata
±0,5mm

 

0
+0,5mm 

 

Rata
±0,25mm 

90 % 

0
+0,5mm

 

 

0
+5%

 

0
+2,5°

 

0
+5 buah 

0
+5 mm 

0
+5 mm

 

     3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 
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BAB III 

EVALUASI 

 

Tes Tulis 

Tes tulis ini digunaan untuk menilai peserta diklat selama pemelajaran dan 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesiapan peserta diklat untuk 

melaksanakan penilaian kinerja, apabila dalam tes ini peserta diklat belum 

memenuhi syarat penguasaan kompetensi yang telah dipelajari maka dapat 

dilakukan penilaian ulang : 

Pilih jawaban yang benar pada soal di bawah ini. 

1. Dokumen untuk pengelasan busur manual yang diperlukan: 

a.   WPS (prosedur pengelasan) 

b.   Standar 

c. Gambar mesin las 

d. Sertifikat gas yang digunakan 

2. Kawat las yang akan digunakan untuk pengelasan: 

a. Sesuai WPS (welding prosedure standard) 

b.   Sembarang kawat las 

c.   Sisa kawat las 

d.   Kawat las yang baru 

3.  Sebelum mengelas seorang tukang las harus: 

b. Tidak dikualifikasi 

c. Dikualifikasi 

d. Diawasi supervisor 

e. Diawasi welding inspector 

4.  Yang mana variabel pengelasan yang diperlukan: 

a.  AC/DC 

b.  Ampere 

c.  Voltase 
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d.  Ampere, voltase, kecepatan 

 

 

5.  Untuk apa material dibersihkan: 

a. Mengetahui jenis material 

b. Mengurangi ampere yang dipakai 

c.   Agar hasil las menjadi baik 

d.   Agar material kelihatan lebih baik 

6.   Peralatan apa yang dipakai untuk membersihkan material: 

a.   Lap kain  c.  Palu  

b.   Sabun cuci  d.  Mesin gerinda/sikat kawat 

7. Bila ada minyak pada permukaan yang akan dilas apa pengaruhnya 

terhadap hasil las: 

a. Terjadi porosity  c.  Terjadi crack 

b. Tidak ada pengaruhnya d.  Mengelas menjadi mudah 

8. Bagaimana yang perlu dibersihkan dalam proses las: 

a. Seluruh permukaan benda kerja 

b. Kampuh las 

c. Mesin las 

d. Alat bantu 

9. Apa dasar pemilihan kawat las/elektroda? 

a. Jenis material yang akan dilas 

b. Posisi pengelasan 

c. Bentuk konstruksi 

d. Jenis mesin las 

10. Apa yang harus diset pada mesin las busur manual: 

a. Ampere, voltage, polarity 

b. Ampere, voltage, speed, polarity 

c. Gas pelindung 

d. Polarity  

11. Apa yang akan terjadi bila aliran gas pelindung tidak sesuai dengan 

spesifikasi pengelasan busur pelindung gas: 
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a. Terjadi las 

b. Apa yang dimaksud crack 

c. Tidak ada pengaruhnya 

d. Slag inclusion 

12. Merusak mesin dengan DCEN: 

a. Elektroda positif  c.  Benda kerja negatif 

b. Elektroda negatif  d.  Elektroda netral 

13. Lokasi mesin las yang baik pada saat pengelasan: 

a. Dekat dengan benda kerja   

b. Dekat dengan welder 

c. Dekat dengan sumber arus 

d. Jauh dengan sumber arus 

14. Berapa suhu elektroda yang baik pada saat pengelasan: 

a. 150  c. 600 

b. 900  d. 300 

15. Penyalaan awal pada las busur manual yang diijinkan pada: 

a. Daerah alur las c.  Manik las 

b. Benda kerja  d.  Plat yang disediakan 

16. Deformasi pengelasan dapat dihindari dengan dengan cara: 

a. Mengurangi masukan panas 

b. Urutan pengelasan yang tepat 

c. Metode back-hand 

d. Menaikkan kecepatan pengelasan 

17. Faktor berikut mempunyai pengaruh cukup besar terhadap cacat 

undercut: 

a. Arus terlalu besar  c.  Kecepatan terlalu rendah 

b. Voltase terlalu besar  d.  Masukan panas rendah   

18. Voltage yang terlalu rendah menyebabkan cacat: 

a.   Undercut 

b.   Bentuk manik las melebar 

c. Bentuk manik las meninggi 

d. Overlap 
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19. Cara pelepasan dan pembersihan slag pada las busur manual: 

a. Dengan mesin gerinda 

b. Dengan udara bertekanan 

c. Dengan sikat baja dan palu las (chipping hammer) 

d. Dengan kawat las 

20. Untuk menghindari penetrasi yang tidak sempurna untuk plat tebal pada 

GMAW: 

a. Weaving bead 

b. Single layer 

c. Multiple layer 

d. Stringger bead 
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Tes Kinerja 

Bidang Keahlian     : Teknik Mesin 

Program Keahlian                 : Teknik Pembentukan 

Tingkat                 : I (satu) 

Waktu Standar       : 10  Jam 

 

1.  Jenis Tes 

Mengelas sambungan kampuh pada pelat baja lunak posisi datar (2G) 

dengan memenuhi kriteria : 

a. Lebar jalur 11 mm. 

b. Tinggi jalur las sama 

c. Panjang penetrasi 90% 

d. Sambungan jalur rata 

e. Beda permukaan jarak mak 1 mm 

f. Kedalaman undercaut mak 0,5 mm 

g. Panjang undercut mak 10%. 

h. Distorsi mak 5° 

i. Kebersihan 100 tinggi jalur 6 mm%. 

 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

a. Ingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan las busur manual, 

oleh karena itu gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja dengan 

benar. 

b. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari tempat/ lokasi pengelasan dan 

sekitarnya. 

c.  Usahakan agar asap las tidak sampai terhisap, gunakan exhaust fan 

atau kipas angin atau dengan memanfaatkan arah angin. 

d.  Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

e. Gunakan teknik-teknik pengelasan dengan benar. 
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3. Alat dan Bahan. 

   a.   Alat. 

1. Satu unit las busur manual (lengkap dan terpasang/ siap pakai). 

2. Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Satu set alat bantu pengelasan. 

b.   Bahan 

1. Pelat baja lunak ukuran 200 x 50 x 8 x 2 buah. 

2. Elektroda las jenis AWS E6013 diameter 3,2 mm. 

3. Elektroda las jenis AWS E6010 atau E6011 diameter 2,6 mm. 

 

4.   Langkah Kerja. 

a. Sebelum anda mulai bekerja disarankan untuk memahami hasil akhir 

yang akan dibuat dengan memperhatikan aspek yang diukur, kriteria 

dan standar lulus minimum pada lembar pemeriksaan hasil. 

b. Persiapkan peralatan dan bahan yang akan dilas. 

c. Sambungan komponen-komponen pada rangkaian las busur manual 

harus kuat, hal ini untuk mencegah terjadinya loncatan api. 

d. Jenis dan ukuran bahan harus sesuai dengan yang diminta dan 

permukaan bahan harus bersih, bebas dari karat cat dan oli/ gemuk. 

e. Buat persiapan kampuh las untuk sambungan kampuh “V”. 

f. Mengatur arus sesuai dengan tebal bahan dan jenis serta diameter 

elektroda, kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput 

pada pemegang elektroda dan menghidupkan mesin. 

g. Mengatur/ meletakan benda kerja pada posisi yang benar di atas meja, 

kemudian buatlah tiga buah las catat yang ditengah kurang lebih 12 mm, 

lebar gap/antara 2 mm, bersihkan terak-terak pada las catat. 

h. Periksa kelurusan benda kerja, buatlah preset kurang lebih 2°.  

i. Mulailah mengelas pada sisi yang mempunyai sudut 88° dan dari ujung 

sebelah kiri (apabila anda biasa menggunakan tangan kanan, bagi anda 
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yang biasa menggunakan tangan kiri pengelasan dimulai dari sebelah 

kanan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Penyalaan posisi elektroda. 

 Lakukan pengelasan dengan menggunakan elektroda E6011 atau 

E6010 untuk awal pengelasan  

 Gerakan elektroda diperlukan untuk memperkecil dan memperbesar 

sudut penarikan. 

 Lakukan pengelasan jalur bertumpuk untuk mengisi bagian kampuh 

dengan elektroda E6013. 

 Lakukan pembuatan jalur ayun untuk membuat jalur terakhir.  

j. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan benda 

kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria yang diminta, 

selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih dahulu 

mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih kurang. 

k. Membersihkan terak dan percikan las dari seluruh permukaan benda 

kerja, setelah bersih bandingkan hasilnya dengan kriteria yang diminta, 

selanjutnya kerjakan sisi yang lain dengan terlebih dahulu 

mempertimbangkan cara mengatasi hal-hal yang masih kurang. 

l. Ulangi latihan mengelas sambungan sudut dalam bentuk T tersebut, 

sehingga seluruh aspek yang diukur dapat memenuhi standar lulus 

minimum yang diminta atau lebih. 

m. Bersihkan seluruh permukaan benda kerja yang anda anggap telah 

memenuhi standar dan serahkan kepada pembimbing untuk digunakan 

lebih lanjut. 
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 5.  Gambar Kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 1 Pelat baja 
lunak 

200 x 50 x 8 
mm 

2 buah 

Nama bagian No. Bagian Bahan Ukuran Keterangan 

Perubahan Pengganti dari  : 
 
Diganti dengan : 

SAMBUNGAN KAMPUH (2G) 

Non 
Skala 

Digamba
r 

12-2-
2004 

Hasan 
Isk 

Dilihat   

Diperiksa   

Disetujui   

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor Pekerjaan : Tes Unjukkerja 
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6.  Instrumen Penilaian. 

Nama : …………………………………………… 

Group : ………………………………………….. 

 

a. Proses 

No Aspek yang diamati Kriteria 
Cek list 

Benar Salah 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

Penggunaan alat pelindung 

 

 

 

 

Jenis elektroda 

Diameter elektroda 

Besar arus 

Jumlah arus catat 

Sudut elektroda 

Gerakan elektroda 

 

 

Alat pembersih hasil las 

 Helm/ kedok las 

ukuran kaca 10/11 

 Pakaian kerja 

 Apron & sarung 

tangan 

 AWS E 6013 

 3,2 mm 

 80 – 120A 

 3 buah 

 45°/ 70° - 80° 

 Lurus 

 Bertumpuk 

 diayun 

 Palu terak, penjepit 

dan sikat baja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL BAHAN AJAR 

Teknik las 
Melakukan Rutinitas Pengelasan Dengan Las Busur Manual                                                    

                                                                                               
       

208 

 

 

 

 

b. Hasil/ Produk 

No. Aspek yang dimiliki Kriteria 
Skore Standar 

minimal 

TL/ 

L 4 3 2 1 0 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

Lebar jalur 

Tinggi jalur 

Sambungan jalur 

Beda permukaan 

jalur 

Bentuk jalur 

Penetrasi 

Kedalaman undercut 

Panjang undercut 

Penyimpangan sudut 

Percikan las 

Porositas 

12
±0,5mm

 

Sama
-0,+0,5mm

 

Rata
±0,5mm

 

0
+0,5mm 

 

Rata
±0,25mm 

90 % 

0
+0,5mm

 

 

0
+5%

 

0
+2,5° 

 

0
+5 buah 

0
+5 mm

 

     3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 
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BAB IV 

PENUTUP 

Kesimpulan 
 
 
Tanggal: ……………………….. 
 
 
Peserta Pelatihan telah dinilai dan dinyatakan (Coret yang tidak diperlu) 
 
 
 
KOMPETEN BELUM KOMPETEN  
 
 
 
 
Nama Peserta Pendidikan Pelatihan Nama Penilai 
 
 
 
 
………………………………………… ……………………………………… 
Tanda Tangan Tanda Tangan 
 
 
 
………………………………………… ………………………………………. 
 
Komentar/Saran 

 
(Penilai akan membuat komentar tambahan yang akan menjelaskan tentang 

penilaian yang diberikan) 

 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
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