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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Uji Tarik Sambungan Las 

Pengambilan data dengan menggunakan alat uji tarik setelah spesimen dilakukan 

pengelasan dengan metode FSW dan dibentuk sesuai dengan standar uji tarik AWS B4. 

Setiap variasi sudut arah pengelasan yang berbeda serta dilakukan satu kali pengelasan 

dan tiga kali uji tarik akan diperoleh nilai rata-rata dari ketiga pengujian.  

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hubungan Variasi Sudut Pengelasan Terhadap Kekuatan Tarik. 

Pada metode penelitian data uji tarik  adalah  kekuatan tarik maksimum atau 

ultimate pada tiap – tiap pada masing – masing specimen. Pada table ditunjukan data 

kekuatan tarik spesimen yang divariasikan dan kekuatan tarik yang berguna sebagai 

perbandingan. Dari hasil hasil uji tarik patahan terjadi pada bagian sambungan 

pengelasan, dikarenakan kekuatan tarik pada pengelasan menggunakan metode FSW 

kekuatan tarik logam induk lebih kuat dibandingan sambungan. Data yang telah di 

konversikan ke MPa tersebuat dapat dilihat pada table 4.2  : 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Uji Tarik Pada Sambungan Las 

Sudut Pengelasan (⁰) 
Kekuatan Tarik (MPa) Rata- rata  

A B C (MPa)  

-2 23.50 18.80    15.04    19.11  

0 34.77 26.32     36.65      32.58  

2 40.41 68.61     46.05      51.69  

4 19.74 21.62     46.99      29.45  

Logam Induk 67.67   
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Gambar 4.1 Grafik Hubungan Pengaruh Variasi Sudut Pengelasan Terhadap                                          

Kekutan tarik Sambungan Las Pada Aluminium dan Tembaga 

 

4.2.2 Hubungan Variasi Sudut Pengelasan Terhadap Kekuatan Tarik yang 

Dinormalisis.  

 Ketika data di sederhanakan atau dinormalisis terhadaap kekuatan tariklogam 

induk, maka dapat disajikan sepeti table 4.3 dan secara grafik dapat ditampilakan seperti 

gambar 4.2 : 

Tabel 4.2 Data Hasil Uji Tarik yang Dinormalisasi 

Sudut Pengelasan (⁰) 
Kekuatan Tarik (MPa) Rata -rata  

A B C (MPa)  

-2 0.35 0.28 0.22 0.28  

0 0.51 0.39 0.54 0.48  

2 0.60 1.01 0.68 0.76  

4 0.29 0.32 0.69 0.44  

 

y = -2.2321x2 + 6.9706x + 39.63 
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Gambar 4.2 Hubungan sudut Pengelasan Kekuatan Tarik yang dinormalisasi terhadap 

Logam Induk Aluminium 

 

 Pada grafik sumbu “X” menjelaskan bahwa besarnya sudut pengelasan     (⁰). 

Semakin mengarah kanan titiknya maka  jumlah kemiringan semakin besar;.  

Sedangkan sumbu “Y menjelaskan besarnya kekuatan tarik suatu spesimen (Mpa). 

Semakin naik titik yang ditunjukkan, maka besarnya kekuatan tarik material tersebut 

menunjukan semakin tinggi. Pada grafik tersebut terlihat titik dengan tiga simbol atau 

bentuk yaitu : Lingkaran, Segitiga dan Persegi. Ketiga simbol yang beda tersebut 

menunjukkan perbedaan pada variasi sudut arah pengelasannya.  

 Pada grafik hubungan sudut pengelasan desimilar metal FSW terhadap hasil uji 

tarik sambungan las pada aluminium dan Tembaga diatas dapat dilihat bahwa, 

kecendrungan terjadi peningkatan nilai kekuatan tarik pada sudut pengelasan 0⁰ sampai 

sudut pengelasan 2⁰, kemudian terjadi penurunan kembali pada sudut pengelasan 4⁰. 

Besarnya nilai sudut pengelasan pada proses pengelasan friction stir welding 

berpengaruh terhadap nilai kekuatan tarik sambungan aluminium dan tembaga.  

y = -0.033x2 + 0.103x + 0.5856 

R² = 0.801 
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P = 0.5 D sin Ө 

Kemiringan sudut berpengaruh pada menjauhnya permukaan sambungan  (face 

and toe) dari permukaan benda kerja. Kemiringan Pun menambah kedalaman dari (P) 

shoulder plunge yang bakal mempengaruhi dari heat input, dimana : 

  

P = Kedalaman tool ( shoulder plunge ) 

D = Diameter shoulder 

Ө = Kemiringan tool 

 Hubungan dengan heat input adalah : 

 

 

tool

z

contact

A

F
p

pu



 .

 

dengan: 

Q   = Panas total yang di hasilkan  (J/s). 

ω   = Kecepatan putar (rpm). 

Rshoulder  = Jari-jari shoulder  (m). 

Rprobe  = Jari-jari probe (m). 

Hprobe  = Tinggi probe (m). 

τcontact   = τcontact untuk aluminium = 20 Mpa. 

p   = Tekanan normal pada daerah pengelasan ( N/m² ) 

FZ   = Gaya aksial tool terhadap benda kerja ( N ) 

Atool   = Luas permukaan tool ( m² ) 

 Shoulder plunge didefinisikan sebagai  jarak shoulder terendah tool  diukur     

dari permukaan benda kerja. sehingga ketika pada pengelasan terjadinya variasi yang 

digunakan diatas atau dibawah sudut 0 akan semakin banyak bagian shoulder yang 

terkena benda kerja , sehingga nantinya kemiringan tool berpengaruh dengan Q yaitu 

Heat Input.    

 Dimulai pada variasi sudut arah pengelasan -2
o
, nilai kekuatan tarik yang didapat 

adalah sebesar 0.28 MPa, kemudian terjadi peningkatan pertama kekuatan tarik pada 

sudut pengelasan 0⁰, dengan nilai 0.48 MPa, lalu terjadi peningkatan nilai kekuatan 
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tarik pada sudut pengelasan 2⁰ dengan nilai 0.76 MPa, setelah itu terjadinya penurunan 

kembali kekuatan tarik pada sudut pengelasan 4⁰ dengan nilai 0.44 MPa .  

  Penambahan variasi sudut menyebabkan permukan tool yang terkena benda 

kerja semakin banyak sehingga panas yang dihasilkan pada saat pengelasan juga 

semakin banyak. Setelah tool dengan panas yang  tinggi semakin bertambah sudut maka 

semakin menekaan hasil pengelasan sehingga berdampak pada  naik kekuatan tariknya.  

 Pada gambar 4.2 juga dapat dilihat bahwa sudut pengelasan yang terlalu besar 

pada sudut pengelasan 4⁰ terjadinya penurunan diakibatkan gaya yang menekan pada 

daerah pengelasan terlalu berlebihan sehingga banyaknya rongga dan banyak material 

yang keluar dari  sambungan yang terjadi sehingga kekuatan tariknya menurun.  

 

4.2.3 Analisa Foto Makro 

Analisa foto pada pembahasan berfungsi untuk melihat lebih detail material las 

telah menyambung dan berikatan secara mekanik atau tidak. Berikut ini adalah hasil 

foto makro patahan yang telah diuji tarik. 

a. Sudut Pengelasan -2 ( ⁰ ) 

 

 

Gambar 4.3 Foto Makro Spesimen Setelah Uji Tarik Sudut Pengelas -2⁰ 

 

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa pada Sudut Pengelasan -2⁰ terjadi ikatan 

mekanik pada sambungan las tetapi terlihat kurang baik karena permukaan patahan 

yang rata dan tidak terlihat pencampuran dua buah material yang berbeda  menunjukkan  

kemuluran yang kecil pada sambungan las sehingga kekuatan tariknya kurang optimal 

dikarenakan pada saat pengelaan bagian depan tool pada solder berentuhan dengan 

benda kerja sehingga tekanan tidak ada yang menekan bagian sambungan. 
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b. Sudut Pengelasan 0 ( ⁰ ) 

 

 

Gambar 4.4 Foto Makro Spesimen Setelah Uji Tarik Sudut Pengelasan 0⁰. 

 

 Gambar 4.4 memperlihatkan permukaan spesimen pada Sudut Pengelasan 0⁰. 

Permukaan spesimen terlihat ada dua bagian berbeda yakni bagian yang bercampur 

antara dua material tembaga dan aluminium yanga terlihat mulur dan bagian tidak 

tercampur atau rata sehingga kekuatan tarik mulai meningkat.Dikarenakan hanya bagian 

pin dan permukan sholder yang terkena benda kerja sehingga panas hanya terdapat 

dibagian permukan benda keja atau panas tidak merata hingga permukan benda kerja. 

Ketika ada bagian yang terjadi kemuluran menandakan bahwa daerah tercampur yang 

membuat gaya ketika uji tarik bertambah dikarenakan bagian pada saat pengelasn 

bagian depan tool dan belakang tool seimbang sehingga panas yang dihasilkan dan 

penekan pada sambungan hanya sebagian. 

c. Sudut Pengelasan 2 ( ⁰ ) 

 

 

Gambar 4.5 Foto Makro Spesimen Setelah Uji Tarik Sudut Pengelasan 2⁰ 
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 Pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa pada Sudut Pengelasan 2⁰  pada material 

terjadi persebaran marata aluminium yang merata pada kedua bagian sisi material 

karena patahan terjadi mengarah pada bagian aluminium dan terjadi kasar permukan 

yang dikarenakan kemuluran yang merata pada sambungan ini, hal tersebut  dapat 

dilihat pada permukaan patahan mulai tercipta banyak warna  aluminium pada kedua 

sisinya. Panas yang merata dan hasil uji tarik yang tinggi disebabkan lebih banyak 

bagian sholder yang mengenai material  sehingga semua bagian mendapatkan perlakuan 

yang sama serta penekanan yang diakibatkan kemiringan tool sebenyak 2⁰. Hasil  

telihat padat dengan kodisi material saling menngikat pada bagian keseluruhan yang 

merata. Sehingga  nantinya kemiringan tool berpengaruh dengan Q yaitu Heat Input 

yanga besar. Ketika bagian shoulder masuk kedalam benda kerja maka panas yang 

dihasilakan semakin besar, dikarenakan semakin banyak bagian yang bergesekan 

dengan benda kerja .    

d. Sudut pengelasan 4 ( ⁰ ) 

 

 

Gambar 4.6 Foto Makro Spesimen Setelah Uji Tarik Sudut pengelasan 4⁰ 

 

  Pada gambar 4.6 menunjukkan pada Sudut pengelasan 4⁰ terjadi persebaran 

merata yang ditandai oleh percampuran warna dari tembaga dan aluminium yang ada 

pada bagian keseluruhanya. Sehingga sambungan kekuatan tarik menurun dikarenakan 

saambungan tidak homogen. Ikatan pada disimillar metal pada metode FSW ini adalah 

ikatan mekanik sehingga tembaga dan alumunium  murni tidak dapat melebur menjadi 

satu sehingga diantaranya ada sela-sela sambungan tidak terjadi sambungan yang padat 

sehingga kekuatan tariknya miningkat . Permukaanpun terlihat banyak rongga yang 

diakibatkan pengaruh solder yang terkena benda keja yang terlalu besar serta penekan 

pada saat pengelasan terlalu bersar karena sudut yang di gunakan 4⁰ dimana permukan 
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belakang sholder yang terlalu banyak masuk kebenda kerja. Akibatnya adalah material 

alumunium dan tembaga murni banyak berada  dipermukaan sedangkan pada dalam 

sambungan diisi oleh udara yang sehingga sambungan berongga atau disebut void yang 

ditandai dengan lingkaran berwarna merah pada gambar, yang mengakibatkan kekuatan 

tarik menurun kembali pada sudut pengelasan 4⁰ . 

 


