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RINGKASAN 
Muhammad Alim Safiro., Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 

November 2015, Pengaruh Sudut Arah Pengelasan dan Kecepatan Spindle Terhadap 

Kekuatan Tarik Aluminium Murni Pada Las Aduk Gesek (Friction Stir Welding), Dosen 

Pembimbing : Ir. Endi Sutikno, MT. dan Ir. Ari Wahjudi, MT. 

 

Friction stir welding (FSW) termasuk dalam kategori las tekan dimana metode 

pengelasan ini terjadi pada kondisi solid-state yang pada umumnya digunakan untuk 

pengelasan logam dengan kelebihan tanpa menggunakan bahan tambahan sehingga dapat 

menghemat perakitan, proses manufaktur, dan pemeliharaan. Pada pengelasan ini untuk 

menyambungan dua buah aluminium dengan sebuah pengelasan sederhana yang 

menggunakan tool yang berputar dengan pin yang dirancang khusus dan kemudian 

dimasukkan ketepi dua benda kerja dalam keadaan berputar dengan rpm dan laju pengelasan 

tertentu. Sumber panas berasal dari gesekan yang timbul antara tool yang berputar dengan 

permukaan benda kerja. Adapun beberapa parameter pada metode FSW yaitu: kecepatan 

putar , kecepatan tempuh , bentuk shoulder, pin, gaya normal, kemiringan tool, kedalaman 

shoulder. Pada saat penyambungan benda kerja sering ditemukan kendala ketika material 

yang dilas  bukan hanya arah longitudinal, tranversal dan lingkaran melainkan juga arah 

pengelasan berbentuk sudut. Pada saat pengelasan sudut, ini sangat berpengaruh pada 

kekuatan hasil pengelasan karena pada pengelasan bersudut jarak tempuh pengelasan 

semakin bertambah sehingga panas yang didapatkan material berbeda. Selain jarak, putaran 

tool berpengaruh pada panas yang didapat material karena semakin besar putaran maka 

semakin besar panas yang diterima pada material. Hal ini mengakibatkan kekuatan las pada 

FSW  berbeda – beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan toleransi sudut yang 

diijinkan untuk dilakukan pengelasan sehingga didapat kekuatan yang optimal.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mesin milling universal. Bahan yang 

digunakan adalah pelat aluminium murni dengan tebal 3 mm dan menggunakan tool baja 

HSS dengan diameter shoulder 10 mm dan diameter pin 5 mm. Parameter yang digunakan 

yaitu variasi sudut arah pengelasan (0
o
; 22,5

o
; dan 45

o
) dan variasi kecepatan spindle (1452 

rpm; 1842 rpm; dan 2257 rpm) yang dikontrol dengan kecepatan tempuh pengelasan (travel 

speed) 55 mm/menit. Setelah dilakukan proses pengelasan kemudian benda kerja di uji tarik 

agar dapat mengetahui kekuatan las pada sambungan. 

Setelah dilakukan proses pengujian diperoleh kekuatan tarik tertinggi ditunjukkan pada 

variasi sudut arah pengelasan 0
o
, dengan  kecepatan putar spindle 1842 rpm, yaitu sebesar 

97,37 MPa, sedangkan kekuatan tarik terendah ditunjukkan pada variasi variasi sudut arah 

pengelasan 45
o
, dengan kecepatan putar spindle 2257, yaitu sebesar 10,82  MPa. Sehingga 

semakin besar kecepatan putar dengan variasi sudut yang konstan maka kekuatan tariknya 

meningkat dan semakin besar variasi sudut arah pengelasan dengan kecepatan putar spindle 

konstan maka kekuatan tariknya menurun. 

 

Kata Kunci: Friction stir welding, sudut arah pengelasan, kecepatan spindle, aluminium 

murni dan kekuatan tarik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri manufaktur semakin berkembang seiring  perkembangan zaman yang 

menuntut aplikasi proses yang sederhana tapi bisa menghasilkan produk yang 

maksimal. Proses manufaktur merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi 

bahan yang siap pakai dan memiliki nilai jual. Adapun pada proses ini meliputi 

perencanaan produk, pemilihan bahan / material, pengolahan material, proses produksi, 

kontrol kualitas, dan pemasaran. Menurut Januar (2009) menyatakan bahwa macam – 

macam proses manufaktur yang sering diaplikasikan antara lain proses permesinan, 

pembentukan, pengecoran dan penyambungan. Masing – masing dari proses tersebut 

mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam pengaplikasianya. Sehingga dalam 

pemilihan proses pengolahan material harus dipilih dengan tepat. 

Menurut Oktaviani (2014) menyatakan bahwa pada beberapa dasawarsa ini 

penggunaan alumunium tidak terbatas pada industri otomotif, peralatan rumah tangga, 

konstruksi bangunan, juga digunakan dalam industri perminyakan seperti pipa dan 

tangki bahan bakar. Hal ini didasari karena aluminium dan perpaduannya tergolong 

dalam logam ringan yang memiliki kekuatan tinggi, tahan karat, konduktor listrik yang 

cukup baik dan aluminium lebih ringan daripada besi atau baja dalam segi ukuran 

beratnya. Namun sifat mampu las aluminium dinilai kurang baik karena mempunyai 

titik lebur yang rendah sehingga sangat sulit untuk memanaskan atau mencairkan 

sebagaian dari material tersebut. Oleh karena itu pada perkembanganya pengelasan 

dengan friction stir welding sangat baik diaplikasikan pada aluminium karean pada 

prosesnya terjadi dibawah titik leburnya (solid state). 

Berdasarkan pengertian dari Deutche Industrie Normen (DIN), las adalah ikatan 

metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan 

cair. Pengelasan merupakan satu dari sekian proses penting yang tidak dapat dipisahkan 

dalam peningkatan dan pengembangan dalam dunia industri, karena pengelasan 

dianggap sebagai metode penyambuangan anatara dua buah logam atau lebih yang 

paling sederhana dan tidak memrlukan banyak proses, yang mana hanya memberikan 

panas pada material tersebut sehingga dapat menyatu dan bersolidifikasi sehingga biaya 
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yang diperlukan relatif lebih murah dan dapat dipergunakan secara lebih luas. 

Beberapa kendala ditemukan proses pengelasan, diantaranya adalah kebutuhan bahan 

pengisi pada proses pengelasan. Untuk itu dengan tujuan pengehematan dalam proses 

pengelasan metode FSW dikembangkan karaena pada proses ini pengelasan dilakukan 

tanpa menggunakan logam pengisi. Seperti penelitian tentang FSW yang dilakukan oleh 

Nurdiansyah (2012), meneliti tentang pengaruh rpm dari putaran tool pengelasan 

terhadap kualitas sambungan dan metalurgi las pada joint line untuk aluminium seri 

5083 dengan proses friction stir welding. Dari hasil penelitian tersebut dikemukakan 

bahwa, semakin besar putaran spindle maka yang terjadi semakin besar suhu pengelasan 

yang menyebakan bentuk butir menjadi besar, surface irragularitis menjadi semakin 

pendek, kekerasan material menjadi lebih rendah serta diskontinuitas berupa weld flash 

semakin besar. Variasi rpm yang paling optimum adalah rpm dengan kecepatan putar 

755 karena pada variasi rpm ini tidak terdapat defect pada weld joint serta memiliki 

panjang surface irragularitis cukup pendek. 

Pengelasan FSW pertama kali diciptakan di The Welding Institute (TWI) pada 

tahun 1991 di Inggris. FSW merupakan suatu teknik pengelasan solid-state  yang pada 

umumnya digunakan untuk pengelasan logam. Pada metode pengelasan ini dapat 

menghasilkan daerah  Thermomechanic Affected Zone (TMAZ) yang lebih kecil 

dibanding pengelasan dengan busur nyala. Metode ini  dapat menekan biaya proses 

menjadi lebih murah karena hanya memerlukan energi input yang cukup rendah, selain 

itu resiko kegagalan akibat dari logam pengisi bisa berkurang karena tidak 

membutuhkan logam pengisi dalam prosesnya. Hasil pengelasan memiliki permukaan 

yang relatif rata, kuat, halus dan tidak berpori. Proses ini juga ramah terhadap  

lingkungan karena tidak ada asap atau percikan dan juga tidak ada silauan sinar busur 

nyala seperti yang terjadi pada fusion welding. 

Awalnya FSW dilakukan dengan hanya menggunakan dua cara, yaitu sambungan 

temu dan sambungan tumpang tindih. Akan tetapi dengan berkembangannya ilmu 

sekarang FSW dapat dilakukan dengan beberapa variasi sambungan, di antaranya; 

sambungan temu dengan ketebalan berbeda, sambungan tegak lurus, sambungan sudut, 

sambungan pengisian tumpang tindih, dan sambungan temu ganda. 

Ada beberapa parameter pada proses penyambungan dengan metode ini yaitu: 

kecepatan putar, kecepatan tempuh, bentuk shoulder, pin, gaya normal, kemiringan tool, 

kedalaman shoulder dan lain-lain. Parameter pengelasan biasanya dipublikasi di 

lingkungan yang terbatas, sehingga sedikit sekali yang dipublikasi untuk umum. 
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Walaupun dipublikasikan biasanya ada parameter yang tidak dipublikasikan, hanya 

sedikit yang disebutkan seperti parameter kedalaman shoulder, kemiringan tool dan 

parameter yang biasanya tidak dipublikasikan adalah kecepatan putar dan kecepatan 

tempuh. Pada saat penyambungan benda kerja sering ditemukan kendala ketika material 

yang dilas  bukan hanya arah longitudinal, tranversal dan lingkaran melainkan juga arah 

pengelasan berbentuk sudut. Pada saat pengelasan sudut, ini sangat berpengaruh pada 

kekuatan hasil pengelasan karena pada pengelasan bersudut mengakibatkan jarak 

tempuh pengelasan semakin bertambah sehingga panas yang didapatkan material 

berbeda. Selain jarak, putaran tool berpengaruh pada panas yang didapat material 

karena semakin besar putaran maka semakin besar panas yang diterima pada material. 

Pada penelitian kali ini membahas tentang pengaruh sudut arah pengelasan dan 

kecepatan putar pada spindle menggunakan metode pengelasan FSW dengan tipe 

sambungan butt joint. Kemudian, setelah dilakukan proses pengelasan kemudian 

diamati sifat mekanik pada sambungan las aluminium murni dengan cara melakukan uji 

kekuatan tarik. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas kemudian permasalahan yang dibahas 

adalah bagaimana pengaruh pengaruh sudut arah pengelasan dan kecepatan putar 

spindle pelat aluminium murni terhadap kekuatan tarik pada hasil pengelasan FSW 

dengan tipe sambungan butt joint. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Penelitian ini perlu dilakukan batasan-batasan sebagai berikut: 

 Menggunakan aluminium murni. 

 Pengelasan menggunakan mesin milling universal. 

 Kondisi peralatan yang digunakan saat pengambilan data dikondisikan terkalibrasi. 

 Pengelasan dilakukan hanya satu kali. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

dari sudut arah pengelasan dan kecepatan putar spindle pada pengelasan plat aluminium 

murni terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan FSW dengan tipe sambungan butt joint. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Memberikan wawasan tentang FSW pada alumunium murni. 

2. Menyediakan alternatif penyambungan dua pelat alumunium murni dengan 

menggunakan teknik friction stir welding. 

3. Mendapatkan sudut arah pengelasan dan kecepatan putar spindle yang optimal. 

4. Mengetahui parameter yang berpengaruh terhadap kekuatan tarik pada aluminium 

murni. 

5. Dapat dijadikan motivasi bagi pembaca agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut. 

6. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan semakin 

berkembang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Sebelumnya  

Abdillah (2013), melakukan penelitian tentang pengaruh post-weld heat treatment 

dan arah pengelasan TIG (Tungsten Inert Gas) terhadap sifat mekanik dan struktur 

mikro pada penyambungan alumunium paduan 6061. Dimana pada arah peneglasanya 

yaitu : arah transversal, longitudinal dan dengan sudut 45
o
. Dari penelitian tersebut 

didapatkan bahwa proses pengelasan akan menurunkan yield strenght (YS) dan ultimate 

tensile stenght (UTS), yang juga akan menurunkan % elongation (keuletan). YS 

terendah 78 MPa (45
o
), YS tertinggi 141 MPa (transversal), UTS terendah 156 MPa 

(45
o
), UTS tertinggi 228 MPa (longitudinal), % elongation terendah 5,62 % (45

o
), 

elongation tertinggi 9,39% (longitudinal) 

Wedyanto (2014), dalam penelitianya mengenai pengaruh variasi lebar celah dan 

kecepatan putar terhadap kekuatan tarik sambungan las FSW pada aluminium 6061. 

Menggunkan penyambungan transversal dengan panjang variasi celah (0 mm, 0,5 mm 

dan 1 mm) dan variasi kecepatan putar (2257 rpm; 1842 rpm; 1452 rpm). Didapat hasil 

yaitu semakin tinggi kecepatan putar yang diberikan maka panas yang diterima 

spesimen akan semakin besar dan kekuatan tarik yang dihasilkan juga akan meningkat. 

Tetapi, kecepatan putaran yang terlalu tinggi membuat panas yang diterima spesimen 

semakin besar, sehingga memicu terjadinya perubahan fisik atau struktur pada meterial 

induk yang akan disambung dan mengakibatkan kekuatan tarik menjadi menurun. 

Semakin besar lebar celah yang diberikan maka gesekan antara material dan tool 

welding  akan semakin kecil mengakibatkan bidang kontak yang bergesekan menjadi 

semakin sedikit sehingga panas yang dihasilkan akan menjadi semakin sedikit dan 

mengakibatkan kekuatan tarik padasambungan las menurun. 

Asmono (2014), dalam penelitianya tentang pengaruh variasi sudut tirus pin dan 

rotation speed terhadap kekuatan tarik sambungan las hasil FSW pada aluminium. 

Dalam penelitianya menggunakan tiga parameter utama, dua parameter yaitu sudut tirus 

pin dan rotation speed yang divariasikan dan kecepatan pengelasan dijaga konstan 55 

mm/menit. Sudut tirus pin yang digunakan (101
0
; 112

0
; 121

0
; dan 129

0
), dan rotation
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speed (1096 rpm; 1452 rpm; dan 1842 rpm). Dari peneliti dapat disimpulkan 

peningkatan sudut tirus pin akan mengakibatkan  kekuatan tarik dari sambungan hasil 

lasan semakin meningkat. 

Sudrajat (2012), telah melakukan analisis pada sifat mekanik pada hasil 

pengelasan aluminium AA 1100 dengan menggunakan metode friction stir welding 

(FSW). Hasil yang  diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat bahwa ultimate strength 

yang tertinggi adalah pada putaran tool 1120 rpm dan ultimate strength pada putaran 

tool 980 rpm menjadi yang terendah. Cacat wormholes pada pengelasan dengan putaran 

tool 980 rpm merupakan hal utama yang mengurangi kekuatan tarik pada penelitian ini. 

 

2.2 Pengujian Tarik 

Pengujian ini termasuk dalam pengujian yang merusak benda kerja (Desuctive 

Test) dimana memberi gaya tarik berlawanan arah pada salah satu ujung benda kerja 

yang fungsinya mengetahui kekuatan tarik suatu benda. 

Pengujian tarik adalah kemampuan suatu material untuk menerima gaya sejajar 

dengan sumbunya dengan arah gaya yang berlawanan sampai patah, bersamaan dengan 

itu dilakukan pengamatan terhadap perpanjangan yang dialami oleh benda uji. Proses 

pengujian tarik  banyak dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar 

kekuatan  pada suatu bahan dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi bahan tersebut.  

Pada proses pengujian tarik, beban yang diberikan pada spesimen yang akan diuji 

diberikan secara continue dan pelan-pelan dengan beban yang terus meningkat. 

Kemudian dilakukan pengamatan tentang perpanjangan yang dialami benda uji dan 

dihasilkan kurva tegangan regangan seperti gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 2.1 Grafik hubungan tegangan – regangan aluminium 

Sumber: Aluminium Automotive Manual, 2002 : 3. 
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Dari kurva tegangan - regangan pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa terdapat 

beberapa daerah yang terjadi saat uji tarik, diantaranya: 

1. Daerah Elastis 

Daerah terjadinya deformasi elastis yang dimulai dari titik nol sampai daerah 

luluh. Kenaikan tegangan-regangan berbanding lurus sehingga membentuk kurva 

yang linear. 

2. Daerah Luluh 

Daerah awal terjadinya pertambahan panjang tanpa adanya penambahan 

tegangan. 

3. Daerah Plastis 

Daerah terjadinya deformasi plastis, yang terjadi setelah daerah luluh sampai 

daerah putus. Kenaikan tegangan-regangan merupakan fungsi polinomial sampai 

daerah ultimate tensile strength kemudian turun. 

4. Ultimate Tensile Strength  

Daerah terjadinya tegangan tertinggi yang dapat dicapai spesimen. Pada saat 

daerah ultimate tensile strength, spesimen mengalami necking (pergerakan 

penampang) dengan diikuti penurunan tegangan tapi panjangnya tetap bertambah 

sampai pada akhirnya putus. 

5. Daerah Putus 

Daerah terjadinya putus pada spesimen. Pada titik nol sampai daerah luluh, 

tegangan berbanding lurus sehingga membentuk kurva yang linear dengan 

regangan yang mempunyai kecuraman tertentu. Semakin curam, menunjukkan 

spesimen semakin keras. 

Pengujian tarik pada daerah las dimaksudkan untuk mengetahui apakah kekuatan 

las setelah dikenai perlakuan yang berbeda akan mempunyai nilai yang sama, lebih 

rendah atau lebih tinggi. Pengujian tarik untuk mengetahui kualitas kekuatan tarik 

dimaksudkan untuk mengetahui hasil kekuatan dan letak terjadinya putus suatu 

sambungan las. Besarnya kekuatan tarik tergantung dari gaya yang diberikan tiap satuan 

luas. 

  
 

 
                (2-1) 

dengan :  

A = Luas permukaan penampang (mm
2
) 

σ = Tegangan tarik (N/mm
2
) 
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P = Gaya tarik (N) 

 

Gambar 2.2 Arah Gaya pada Uji Tarik 

Sumber: Mekanika Bahan Gare & Timoshenko (1996:81) 

 

     
 

 
        

                                                 (2-2) 

     
  

 
 

  
  

    
           (2-3) 

  
  

 
       

  

 
  

      
  

    

  

  
  

  
          (Mekanika Bahan Gare & Timoshenko, 1996:83) (2-4) 

  

2.3 Pengelasan 

Menurut Deutche Industrie Normen (DIN), las merupakan ikatan metalurgi pada 

sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair.  

Pengelasan sendiri memiliki arti lain dimana suatu proses untuk menyambungkan 

dua buah logam atau lebih guna untuk mempermudah dan menggurangi biaya produksi.  

Setelah energi listrik mudah dipergunakan, teknologi pengelasan maju dengan 

pesatnya sehingga menjadi suatu teknik penyambungan yang mutakhir. Hingga saat ini 

telah dipergunakan lebih dari 40 jenis pengelasan. 
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2.3.1. Klasifikasi Cara Pengelasan 

 Menurut cara kerjanya pengelasan dapat dibagi menjadi tiga kelas utama yaitu: 

1. Pengelasan Tekan 

Cara pengelasan dimana pada sambungan dipanaskan dan kemudian pada 

sambungan yang telah panas tersebut ditekan hingga menjadi satu. 

2. Pematrian 

Cara pengelasan dimana pada sambungan diikat dan disatukan dengan 

menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah, logam induk tidak 

ikut mencair. 

3. Pengelasan Cair  

Cara pengelasan dimana pada sambungan dipanaskan sampai mencair dengan 

menggunakan sumber panas dari busur listrik atau semburan api gas yang terbakar. 

 

 
Gambar 2.3 Klasifikasi Cara Pengelasan 

Sumber: Wediyanto (2014: 8) 

 

 

 

2.4  Zona Pengelasan 
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Berdasarkan TWI profil umum dari sambungan terdapat 4 zona trapezoid. Zona 

pertama adalah unaffected base metal, di mana pada zona tersebut tidak terjadi 

perubahan struktur mikro atau sifat dari material. Zona yang kedua adalah Heat Affected 

Zone (HAZ), di mana material terkena pengaruh panas tetapi tidak sampai mengalami 

deformasi plastis, walaupun terjadi perubahan mikrostruktur. Zona yang ketiga adalah 

Thermodynamically Affected Zone (TMAZ), dimana pada zona ini terjadi deformasi 

material dan mikrostruktur akibat pengaruh panas. Zona yang terakhir adalah nugget 

yang merupakan area rekristalisasi dari TMAZ. Beberapa orang menyebut nugget 

sebagai stir zone (SZ). (Khaled, Terry, 2005: 12) 

 
Gambar 2.4 Zona Pengelasan Pada Friction Stir Welding 

Sumber: Khaled, Terry, 2005: 12 

 

2.5 Friction Stir Welding 

FSW merupakan salah satu penemuan teknik pengelasan baru yang diciptakan di 

The Welding Institut (TWI) pada tahun 1991 di Cambridge Inggris oleh Wayne Thomas. 

(FSW) friction stir welding adalah proses pengelasan baru yang di promosikan dengan 

sedikit biaya pada proses pengelasannya dan kualitas hasil sambungan yang baik. Hal 

tersebut dikarenakan dalam proses ini tidak membutuhkan logam pengisi dan bisa 

memperkecil terjadinya cacat retak maupun porositas pada hasil sambungan. Prinsip 

dari FSW mengunakan tools yang berputar dan bergerak melintas sehingga terjadi 

penempaan pada pusat lasan menjadi lebur.  
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Gambar 2.5 Skema Friction Stir Welding 

Sumber: Wijayanto (2010: 22) 

 

Prinsip Friction Stir Welding pada Gambar 2.5 dapat dilihat terjadinya panas 

diperoleh dari gesekan dua benda yang terus-menerus, ini adalah suatu prinsip dasar 

terciptanya proses pengelasan gesek. Pada proses friction stir welding, sebuah tool yang 

berputar di tekankan pada material yang akan di satukan. Gesekan antara material yang 

akan disambung dengan tool yang berbentuk silindris yang dilengkapi  pin / probe 

dengan material, mengakibatkan pemanasan setempat yang mampu melunakkan bagian 

tersebut. Tool bergerak dengan kecepatan konstan dan bergerak  sepanjang jalur 

pengelasan dari material yang akan di satukan dalam kondisi diam. Parameter 

pengelasan yang dilakukan harus disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pengurangan 

volume dari pin saat terjadi gesekan dengan material kerja dapat diperkecil. Hal ini 

bermaksud untuk menjaga masukan panas yang konstan sepanjang pengelasan. Benda 

kerja harus dicekam dengan kuat pada ragum untuk mempertahankan posisinya akibat 

gaya yang terjadi saat pengelasan. Agar mendapatkan hasil las yang optimal. Pada 

pengelasan FSW terdapat beberapa keuntungan, diantaranya: 

1. Bisa mengelas semua jenis aluminium. 

2. Tidak terjadi pelelehan selama pengelasan. 

3. Tool pengelasan dapat digunakan berulang – ulang. 

4. Tidak memerlukan bahan pengisi. 
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5. Tidak menimbulkan gas. 

6. Tool welding dapat digunakan berulang-ulang. 

7. Ramah lingkungan (low flame). 

8. Kekuatan dan hasil las lebih baik dibandingkan dengan fusion welding. 

Pengelasan FSW pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu  dengan 

sambungan temu dan sambungan tumpang tindih. Namun seiring perkembanganya, 

pengelasan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa variasi diantaranya : 

sambungan temu dengan ketebalan benda , sambungan tegak lurus , sambungan sudut, 

sambungan pengisian tumpang tindih, dan sambungan temu ganda. 

 

 

Gambar 2.6 Varian Sambungan FSW 

Sumber: Suardi, 2011 : 6 

 

2.6 Gaya pada Friction Stir Welding 

Gaya yang terjadi pada tool FSW adalah: 

 Downward force, merupakan gaya utama untuk mempertahankan  posisi tool pada 

atau dibawah permukaan material benda kerja. 

 Traverse force, gaya sejajar dengan arah pergerakan tool. Peningkatan gaya 

tranversal merupakan wujud resistansi material terhadap pergerakan tool, dan 

sejalannya proses gaya ini akan berkurang sejalan dan naiknya temperatur kerja. 

 Lateral force, adalah reaksi gaya dari downward force atau gaya yang tegak lurus 

dengan arah dari pergerakan tool. 
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 Torsi dibutuhkan untuk memutarkan tool, besarnya nilai koefisien gesek atau flow 

strength dari material dan besarnya dari downward force. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Gaya-gaya pada Friction Stir Welding 

Sumber: Suardi, 2011: 9 

 

2.7 Parameter Pengelasan Friction Stir Welding 

Parameter pengelasan dari FSW meliputi: 

1. Kecepatan putar (rotational speed) dan kecepatan tempuh (travel speed). Dengan 

variasi rotational speed dan travel speed akan didapatkan axis load, dapat dilihat 

pada tabel 2.1 dibawah ini. 

2. Bentuk shoulder dan pin (dapat dilihat pada gambar 2.10). 

3. Gaya normal (normal force), kemiringan tool, kedalaman shoulder (shoulder 

plunge). 

 

 

 

Travel Direction 

Traverse Force  

Lateral Force 

Downward Force 
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Tabel 2.1 Parameter Proses Friction Stir Welding 

 Rotational Speed 

(rpm) 

Travel Speed 

 (mm/s) 

Axis Load  

(kN) 

90 0.85 28.9 

  135 1.27 30 

180 1.7 27.8 

270 2.54 37.8 

315 2.96 37.8 

405 3.81 45.6 

120 0.85 24.5 

180 1.27 24.5 

240 1.7 24.5 

360 2.54 30 

540 3.81 41 

720 5.1 37.8 

180 0.85 20 

270 1.27 22 

360 1.7 24 

540 2.54 33.5 

630 2.96 36 

810 3.81 39 

900 4.2 36.5 

Sumber: Mishra (2005: 59) 

 

2.7.1 Kecepatan Putar dan Kecepatan Tempuh  

Laju pengelasan dan kecepatan putar harus ditentukan secara cermat untuk 

memperoleh proses pengelasan yang efisien dengan hasil yang memuaskan. Hubungan 

antara kecepatan tempuh dan heat input selama proses pengelasan dapat dikatakan 

bahwa, meningkatkan kecepatan putar atau menurunkan kecepatan tempuh cenderung 

akan meningkatkan masukan panas dan temperature pengelasan. (Terry, 2005: 13). Jika 

pada material yang disambungkan tidak cukup mendapatkan panas maka pengelasan 

menjadi kurang optimal sehingga memungkinkan terjadi cacat rongga atau cacat- cacat 

lain dan kemungkinan tool mengalami kerusakan. Tetapi apabila panas yang didapat 

material terlalu tinggi juga merugikan sifat akhir dikarenakan perubahan karakteristik 
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logam induk material. Oleh karena itu, dalam menentukan parameter harus dilakukan 

secara cermat. Untuk itu heat input harus cukup tinggi tetapi tidak terlalu tinggi untuk 

mencegah timbulnya sifat-sifat las yang merugikan. 

 

2.7.2 Tekanan Shoulder 

Tekanan akibat shoulder bertujuan untuk memberi efek tempa (forging) pada benda 

kerja. Benda kerja pada kondisi panas di tekan dari atas oleh shoulder dan di tahan oleh 

landasan benda kerja dari bawah. Maksud dari proses ini adalah memadatkan benda 

kerja yang akan disambung sehingga dapat tersambung karena adanya efek tempa 

tersebut. Selain itu pada tekanan shoulder juga menghasilkan heat input karena 

permukaannya yang lebih besar bergesekan dengan benda kerja. 

 

2.8 Heat Input 

Panas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pengelasan. Pada 

proses pengelasan FSW, panas berasal dari tool pengelasan yang bergesekan dengan 

benda kerja. Persamaan heat input akibat gesekan antara tool pengelasan dan benda 

kerja adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.8 Toll Pengelasan 
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(2-7)  
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Qtotal = Qshoulder + Qprobe side + Qprobe tip                                                                  (2-8) 

Atau 

Q = 
 

 
                        

          
                                                        (2-9) 

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 

 

2.9 Gesekan pada Benda  

Fenomena ketika dua benda bertemu dan saling bersinggungan antara satu dengan 

yang lainnya biasa disebut dengan gesekan (friction) sedangkan gaya yang bekerja di 

dalamnya disebut gaya gesek (friction force). Friction adalah gesekan diantara dua 

permukaan yang saling kontak dan bergerak relatif. Koefisien gesek adalah area kontak 

antara dua permukaan, sifat dan kekuatan yang saling mempengaruhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Fenomena Gesekan 
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N 

W 

f
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Berdasarkan Hukum Kekekalan Energi, kalor merupakan enrergi yang dapat 

berubah daari satu bentuk kebentuk yang lain. Energi listrik dapat berubah menjadi 

energi kalor dan juga sebaliknya. Begitupula pada FSW, panas didapatkan dari gesekan 

tool dengan material.  Besarnya energi listrik yang diubah atau diserap sama dengan 

besar kalor yang dihasilkan. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan: 

Ketika E=0, maka Q=W           (Cengel, 2006:74)(2-10) 

Untuk menghitung energi digunakan persamaan sebagai berikut : 

W = F.s                        (Cengel, 2006:66)(2-11) 

dengan : 

Q = kalor (J) 

W = energi (J) 

F = Gaya (Newton) 

s = Jarak  (m) 

Jadi, pada saat daya yang diterima saat pengelasan sama dengan lamanya waktu 

saat pengelasan sangat berpengaruh terhadap kalor yang dihasilkan, begitu pula dengan 

sebaliknya. 

 

2.10  Perancangan Tool (Tool Design) 

Pada awal penemuan FSW, tool yang digunakan masih berupa satu silinder utuh 

dengan bentuk probe silinder sederhana.  Bentuk probe yang sederhana hanya bisa 

menghasilkan flow material dan pencampuran yang terbatas, akibatnya kecepatan 

pengelasan yang dihasilkan juga rendah (Terry, 2005: 13). Panas yang diperoleh dari 

gesekan tool dan benda kerja saat dilas sekitar 70% sampai dengan 80% dari temperatur 

titik lebur benda kerja yang akan dilas. Material dari  tool  sendiri harus memiliki titik 

cair yang lebih tinggi daripada benda kerja agar saat proses pengelasan berlangsung 

material tool tidak tercampur dengan lasan. Perancangan tool merupakan salah satu 

faktor penting yang mempengaruhi sifat mekanik sambungan. Material tool merupakan 

faktor yang menentukan akan koefisien gesek, dan pembangkitan panas. Oleh karena itu 

perancangan tool merupakan hal yang sangat penting dari FSW. 

Pada awal penemuan FSW, tool yang digunakan masih berupa satu silinder utuh 

dengan bentuk probe silinder sederhana.  
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Gambar 2.10 Tool Sederhana pada FSW 

Sumber: Mechanical Engineer's World " Place for Mechanical Engineers " 

 

Seiring berkembangnya waktu dan teknologi, bentuk – bentuk tool semakin 

banyak dengan segala fungsinya. Berkembangnya tool memiliki perbedaan satu dengan 

yang lain, contohnya pada bentuk pin yang dimiliki. Contoh : threaded pin, Fluted pin 

dan frustum pin dengan bagian bawah rata ditemukan untuk tujuan mempercepat travel 

speed, menyempurnakan mixing material, dan memperbaiki kualitas pengelasan. Scroll 

shoulder dan concave shoulder diciptakan untuk mengurangi efek undercutting dan 

flash pada sambungan yang ditimbulkan oleh bagian bawah tool shoulder (Terry, 2005: 

13). Contoh shoulder dan pin dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2.11 Konfigurasi Shoulder dan Pin 

Sumber: Terry (2005: 14) 

 

Perkembangan perancangan tool dari sederhana menjadi kompleks diiringi dengan 

berkembangnya material dari tool itu sendiri. Material tool dari FSW harus mempunyai 

temperatur lebur (melting point) yang tinggi, physical dan chemical wear resist, dan 

efektif melepaskan panas pada saat proses las berlangsung. (Khaled Terry, 2005: 13). 

 

http://www.mechscience.com/
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2.11  Aluminium 

Aluminium merupakan salah satu dari logam non ferrous yang mempunyai 

karakteristik lunak, tahan lama, berat jenis rendah, ketahanan terhadap korosi yang 

cukup baik dan penghantar listrik yang baik. Material ini banyak diaplikasikan bukan 

hanya untuk perabotan rumah tangga juga digunakan untuk keperluan material kapal 

laut, pesawat terbang, mobil, kontruksi dan sebagainya karena memiliki berbagai 

keunggulan dari sifat mekaniknya. Material ini banyak digunakan pada struktur atau 

part - part yang menginginkan beban yang ringan dan tahan karat. 

 

 

Gambar 2.12 Alumunium 

Sumber: UD. Bungur Sari 

 

2.11.1 Sifat-sifat Aluminium 

Aluminium memiliki beberapa kelebihan yang melandasi logam ini diaplikasikan 

dalam kebutuhan industri. Sifat-sifat aluminium ialah: 

1. Ringan  

Aluminium termasuk dalam jenis logam yang memiliki berat jenis ringan 

dengan densitas 2.7 gram/cm
3
, sehingga aluminium banyak dipergunakan dalam 

pembuatan alat dan benda yang membutuhkan berat ringan dan kekuatan yang baik. 

2. Tahan Korosi 

Aluminium merupakan salah satu logam yang memiliki daya tahan terhadap 

korosi yang baik, hal ini karena terjadi fenomena pasivasi, yaitu fenomena 

pembentukan lapisan alumunium oksida pada lapisan luar aluminium segera setelah 

logam terpapar oleh udara bebas.  

3. Mampu Bentuk Baik 

Mudah dibentuk dan memiliki mampu mesin yang baik, dengan adanya sifat 

ini yang menyebabkan aluminium menjadi aplikatif untuk berbagai jenis komponen 

mesin. 

4. Dapat Didaur Ulang 
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Dapat diproses ulang, kemampuan pada aluminium untuk didaur ulang dapat 

mengurangi biaya pembuatan, khususnya saat proses peleburan karena tidak 

membutuhkan energi yang terlalu tinggi saat melebur aluminium daur ulang. 

5. Penghantar Listrik yang Baik 

Aluminium juga memiliki daya hantar listrik yang cukup baik yaitu kurang 

lebih 65% dari daya hantar tembaga. 

Ketetapan aluminium digunakan untuk menggolongkan logam aluminium paduan 

berdasarkan jumlah komposisinya, menurut American Standart Testing Materials 

(ASTM) menggunakan angka dalam menetapkan penggolongan aluminium paduan. 

Adapun cara–cara yang ditentukan ASTM untuk menetapkan penggolongan aluminium 

paduan sebagai berikut :  

1. Elemen – elemen yang lain 8xx.x  

2. Zincum    7xx.x  

3. Magnesium dan silicon  6xx.x  

4. Magnesium    5xx.x  

5. Silicon    4xx.x  

6. Manganase    3xx.x  

7. Copper    2xx.x  

8. Aluminium murni    1xx.x  

Keterangan kode: 

1. Angka pertama menunjukkan jenis – jenis unsur paduan yang terkandung pada logam 

aluminium.  

2. Angka kedua menunjukkan sifat – sifat  khusus misalnya : angka kedua menunjukkan 

bilangan nol (0) maka tidak memerlukan perhatian yang khusus dan jika angka kedua 

menunjukkan angka satu (1) sampai dengan sembilan (9) memerlukan perhatian 

khusus.  

3. Dua angka terakhir tidak menunjukkan  modifikasi dari paduan dalam perdagangan.  

Contoh pembacaan:  

1. ASTM 2017 artinya Adalah paduan aluminium – cupper tanpa perhatian khusus dan 

mengalami modifikasi dari paduan Al – Cu  

2. ASTM 1030 artinya Adalah aluminium murni tanpa perhatian khusus, dengan kadar 

aluminium sebesar 99,30%  

 

2.11.2 Klasifikasi Paduan Aluminium 
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Aluminium murni mempunyai kemurnian 99% - 99,96%. Unsur- unsur paduan 

yang utama dalam aluminium antara lain: 

a. Silikon (Si)  

b. Tembaga (Cu)  

c. Magnesium (Mg)  

d. Nikel (Ni)  

e. Mangan (Mn)  

f. Seng (Zn)  

Aluminium dapat diklasifikasikan menurut jenis paduannya. Sifat aluminium dari 

berbagai paduan meliputi: 

1. Aluminium Murni 

Aluminium murni merupakan aluminium murni dengan kadar kemurniannya 

mencapai 99,85% hingga 99,999%.  

 

2.2 Tabel Karakteristik Aluminum Murni 

 

Sumber : Surdia dan Chijiwa (1975) 

 

2. Aluminium - Cu 

Paduan aluminium – tembaga dapat menghasilkan sifat yang keras dan kuat, 

namun rapuh. Umumnya untuk kepentingan penempaan, paduan tidak boleh 

memiliki konsentasi tembaga diatas 5,6% yang akan menyebabkan logam tersebut 

rapuh. Tembaga ditambahkan pada aluminium bertujuan meningkatkan kekuatan 

mekaniknya. 
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3. Aluminium - Mn 

Unsur paduan mangan dalam aluminium berefek saat dilakukan pengerasan 

tegangan dengan mudah (work-hardening)  sehingga menghasilkan logam dengan 

kekuatan tensil yang tinggi namun tidak terlalu rapuh dan tidak menghilangkan 

sifat tahan korosi pada logam ini. 

4. Aluminium - Si 

Kandungan Si pada aluminium memberikan beberapa kelebihan seperti hasil 

permukaan yang baik. Si mempunyai ketahanan akan korosi yang baik, ringan, 

koefisien muai yang kecil dan koefisien pemuaian termalnya sangat rendah. Paduan 

silikon dan aluminium hingga 15% akan memberikan kekerasan dan kekuatan 

tensil yang cukup besar. Akantetapi jika paduan silikon lebih tinggi dari 15% 

tingkat kerapuhanya akan meningkat drastis. Karena itu pada paduan ini 

mempunyai koefisien yang rendah apabila ditambah Si lebih banyak. 

5. Aluminium - Mg 

Pengaruh Mg di dalam paduan Al-Mg hampir sama dengan Cu didalam paduan 

aluminium. Fungsi magnesium pada aluminium yaitu menjadikan logam paduan 

dapat bekerja dengan baik temperatur yang sangat rendah, dimana kebanyakan 

logam banyak mengalami failur pada temperatur tersebut. 

6. Paduan Aluminium – Mg - Si 

Paduan Al, Si dan Mg akan membentuk senyawa Magnesium Silikat (MgSi) 

yang membentuk eutektik pada sistem paduan AlMg2Si. Paduan dalam sistem ini 

mempunyai kekuatan yang kurang sebagai bahan tempaan dibandingkan dengan 

paduan-paduan lainnya, sangat baik untuk ekstrusi, sangat baik untuk mampu 

bentuk yang tinggi pada temperatur biasa, tahan korosi dan sebagai tambahan dapat 

diperkuat dengan perlakuan panas setelah pengerjaan. 

7. Paduan Aluminium - Zn 

Paduan ini merupakan paduan yang sangat terkenal karena merupakan bahan 

pembuat badan pesawat. Paduan ini memiliki kekuatan tertinggi daripada kekuatan 

lainya, aluminium dengan 5,5% dapat memiliki kekuatan tensi sebesar 580 MPa 

dengan elongasi sebesar 11% setiap 50 mm bahan. Paduan ini juaga memiliki 

ketahanan korosi yang baik yang membutuhkan perbandingan antara ketahanan 

korosi dan berat yang tidak terlalu besar.  
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2.12 Hipotesa 

Besarnya variasi sudut arah pengelasan dan kecepatan spindle mempengaruhi 

kekuatan mekanik pada sambungan las gesek (friction stir welding) pada aluminium 

murni. Semakin besar kecepatan putar pada pengelasan akan mengakibatkan panas yang 

ditimbulkan semakin besar sehingga panas yang diterima spesimen semakin tinggi yang 

mengakibatkan kekuatan tarik meningkat. Selain itu semakin besar sudut arah 

pengelasan maka panjang lintasan pengelasan akan bertambah sehingga panas yang 

diterima juga bertambah. Hal ini mengakibatkan panas yang diterima spesimen semakin 

banyak pula maka mengakibatkan kekutan tarik lasan melemah, karena daerah yang 

dipengaruhi panas semakin banyak. Selain itu semakin besar variasi sudut maka akan 

mengakibatkan kekuatan tarik melemah dikarenakan ada tegangan geser pada 

sambungan las. Semakin besar sudut maka teganggan geser semakin tinggi dan 

mengakibatkan kekuatan tarik sambungan las menurun.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian eksperimental 

(experimental research), yaitu melakukan pengamatan pada objek yang dituju untuk 

mencari data dalam suatu proses melalui eksperimen, yang bertujuan mengetahui 

pengaruh sudut arah pengelasan dan kecepatan spindle pada sambungan las aluminium 

murni terhadapa kekuatan tarik pada hasil pengelasan Friction Stir Welding. Selain  itu 

juga dilakukan pengkajian terhadap dasar teori dan literature yang telah ada.  

 

3.1  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Proses Manufaktur I Jurusan Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pada Mei 2015, dan untuk mengetahui hasil dari 

kekuatan tarik hasil pengelasan dilaksanakan di Laboratorium struktur Jurusan Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang pada  Juni 2015. Kemudian untuk melihat 

struktur mikro dilakukan di Laboratorium Pengujian Bahan Jurusan Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya. 

 

3.2  Variabel Penelitian 

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu : variabel bebas, variiabel terikat, 

dan variabell terkontrol. 

 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang ditentukan oleh peneliti yang divariasikan 

guna mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat dari objek penelitian. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

 Kecepatan Spindle  : 1452 rpm; 1842 rpm; dan 2257 rpm  

 Sudut Arah Pengelasan   : 0
o
; 22,5

o
 mm; dan 45

o
 (gambar 3.1)
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(A)                               (B)                                       (C) 

Gambar 3.1 Sudut Arah Pengelasan (A (= 0
o
)
  
; B (= 22,5

o
) dan C (= 45

o
)) 

 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang telah 

ditenutukan dalam penelitian. Variabel terikatnya adalah : 

 Kekuatan Tarik 

 

3.2.3 Variabel Terkontrol 

Variabel terkontrol adalah variabel yang nilainiya dijaga konstan selama 

pengujian berlangsung. Variabel terkontrolnya adalah : 

 Kecepatan Pengelasan :  55 mm/menit 

 

3.3 Skema Penelitian  

Dalm skema penelitian ini spesimen di potong sesuai dengan ukuran spesimen 

untuk dilakukan pengelasan. Pengelasan dilakukan dengan menggunakan mesin milling. 

Setelah dilakukan pengelasan spesiman dipotong untuk dibentuk sesuai dimensi benda 

kerja uji tarik AWS B4, setelah sesuai kemudian dilakukan penggujian tarik yang 

nantinya untuk mendapatkan hasil kekuatan tarik. 
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3.4 Spesifikasi Alat dan Bahan 

3.4.1 Alat Penelitian 

1. Mesin Frais (Milling)  

Mesin frais digunakan untuk mengerjakan pengelasan spesimen dengan metode 

friction stir welding. Dalam proses pengelasan, mesin ini berfungsi untuk memutar 

tool pengelasan dan mencekam spesimen las pada meja mesin kemudian meja 

mesin berjalan pada sambungan material. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.2 Mesin Frais 

Sumber: Laboratorium Proses Manufaktur I Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya. 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Mesin Universal X6328B 

 

Sumber: Manual Book Krisbow Universal Milling Machine X6328B 

 

2. Mesin Uji tarik  

Mesin uji tarik digunakan untuk menarik spesimen hasil lasan FSW, sehingga 

didapatkan data hasil nilai uji tarik sambungan las friction stir welding pada 

aluminium murni. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.3 Mesin Uji Tarik 
Sumber: Laboratorium Konstruksi Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Malang. 

 

3. Mikroskop Logam 

Mikroskop logam digunakan untuk melihat struktur mikro sambungan las pada 

material setelah dilakukan pengelasan sehingga didapatkan gambar struktur mikro 

daerah pengelasan untuk diamati hasilnya. 

4. Busur 

Pada penelitian ini dibutuhkan busur untuk menandai dan memberikan sudut 

pada benda kerja yang akan disambung. Dengan bantuan busur ini bertujuan untuk 

mendapatkan variasi arah sudut pengelasan yang sesuai. 

5. Kunci Pas 

Kunci pas berfungsi untuk mengencangkan ataupun mengendorkan ragum 

yang berfungsi untuk mencekam benda kerja pada meja milling saat proses 

pengelasan. 
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3.4.2 Bahan Penelitian 

1. Tool Pengelasan (Welding Tool) 

Tool pengelasan yang digunakan terbuat dari material HSS. Dikarenakan sulit 

mendapatkan tool pengelasan friction stir welding, maka tool pengelasan yang akan 

digunakan, dibentuk dengan menggunakan mesin bubut, sehingga membentuk 

sebuah tool untuk proses pengelasan yang terdiri dari pin (probe) dan shoulder 

yang sederhana. Tool pengelasan yang yang dipakai pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 3.4 Tool Pengelasan 

 

Tool pada gambar 3.7 didesain sedemikian rupa dan dibentuk sehingga 

didapatkan ukuran dan dimensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan ditunjukkan 

pada gambar 3.8, satuan pada dimensi tool adalah mm. 

 

Gambar 3.5 Dimensi Tool Pengelasan. 
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2. Benda Kerja Sebelum di Las 

Pada pengelasan friction stir welding menggunakan dua buah pelat yang sama 

dapat dilihat pada gambar 3.6 dengan dimensi sebagai berikut: 

 Lebar   : 80 mm 

 Panjang  : 125 mm 

 Tebal   : 3 mm 

 Jenis Aluminium : Aluminium murni (dapat dilihat dilampiran) 

 

 

Gambar 3.6 Benda Kerja Sebelum di Las 

 

 

Gambar 3.7 Dimensi Benda Kerja Sebelum di Las 

 

 



31 

 

 

3. Benda Kerja Setelah di Las 

Pada pengelasan FSW, benda kerja setelah dilas dapat dilihat pada gambar 3.9 

dengan ukuran sebagai berikut:  

 Lebar   : 80 mm 

 Panjang  : 250 mm 

 Tebal   : 3 mm 

 Jenis Aluminium : Aluminium murni ( terlampir ) 

 

 

Gambar 3.8 Benda Kerja Setelah di Las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Dimensi Benda Kerja Setelah di Las 
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3.5  Instalasi Penelitian 

Instalasi penelitian pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Gambar 3.10 Instalasi Penelitian 

 

Keterangan: 

1. Tool Pengelasan 

2. Benda Kerja 

3. Landasan Benda Kerja 

4. Pencekam Benda Kerja 

5. Meja Mesin 

6. Pencekam Tool Pengelasan 

7. Pencekam Landasan Benda Kerja 

 

3.6  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan sebelum melakukan proses pengelasan adalah: 

1. Menyiapkan plat atau benda kerja berupa alumunium. 

2. Mengukur dan menandai dimensi pelat atau benda kerja sesuai desain. 

3. Memotong sesuai tanda pada pelat atau benda kerja sesuai dengan desain. 

4. Memasang tool pengelasan pada mesin frais. 

5. Membentuk tool pengelasan agar sesuai dengan desain. 

6. Menyiapkan instalasi penelitian. 
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3.6.1 Proses Pengelasan  

Langkah-langkah yang digunakan dalam proses pengelasan adalah: 

1. Mensetting mesin milling. 

2. Meletakkan benda kerja yang akan dilas pada meja milling. 

3. Mempersiapkan tool pengelasan. 

4. Posisi pengelasan yang digunakan adalah pada posisi mendatar. 

5. Mengatur kecepatan spindle yang digunakan pada mesin. 

6. Menyalakan mesin dan proses pengelasan dimulai. Poin 5 dan seterusnya dilakukan 

berulang kali tergantung banyaknya pengujian yang dilakukan. 

7. Mematikan mesin dan melepaskan benda kerja yang sudah selesai di las dari meja 

kerja. 

8. Memberikan nomer atau tanda agar benda kerja yang telah selesai dikerjakan tidak 

tertukar. 

9. Membersihkan mesin setelah proses pengelasan selesai. 

 

3.6.2 Proses Pengujian Kekuatan Tarik 

Sebelum melakukan pengujian tarik, sepesimen yang semula berbentuk persegi 

panjang setelah dilakukan pengelasan terlebih dahulu dipotong menjadi spesimen uji 

tarik dengan standart yang ada. Tujuan pembentukan ini adalah untuk memusatkan 

terjadinya patahan agar tertuju pada sambungan sehingga dapat diketahui nilai kekuatan 

tarik pada sambungan las tersebut. Spesimen yang digunakan adalah plat aluminium 

dengan tebal 3 mm kemudian dibentuk sesuai dengan standart AWS B4. 

 

 

Gambar 3.11 Dimensi Benda Kerja Uji Tarik 

Sumber: AWS B4.0 (2007: 7) 
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Gambar 3.12 Benda Kerja Uji Tarik 

 

Prosedur untuk  pengujian tarik adalah sebagai berikut. Spesimen uji dijepit pada 

ragum uji tarik, sebelumnya diketahui penampangnya, panjang awal dan ketebalannya. 

Langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut:  

1. Menyiapkan penjepit benda uji pada mesin. 

2. Menyiapkan benda uji. 

3. Benda uji mendapatkan beban tarik yang diawali 0 kg hingga putus pada beban 

maksimum yang dapat ditahan benda tersebut. 

4. Hal terakhir yaitu menghitung kekuatan tarik, perpanjangan, reduksi penampang 

dari data yang telah didapat dengan menggunakan persamaan yang ada. 

 

3.6.3 Proses Pengamatan Struktur Mikro pada Daerah Pengelasan 

Langkah – langkah untuk mendapatkan gambar mikrostruktur daerah hasil 

pengelasan menurut ASM handbook vol 9 “Metallography and Microstructures 2004” 

adalah sebagai berikut : 

1. Metallographic Sectioning and Specimen Extraction yaitu pemilihan daerah yang 

diamati dengan memotong sebagian sampel untuk diamati. 

2. Mounting of Specimens yaitu dilakukan pencekaman pada sampel agar memudahkan 

dalam proses pengamatan. 
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3. Mechanical Grinding and Polishing yaitu membuat permukaan yang rata pada 

sampel dengan disertai polishing yang bertujuan membersihkan sempel dan 

menggilapkan agar dapat direfleksikan cahayanya sehingga mudah diamati. 

 

 

 

4. Contrast Enhancement and Etching yaitu diberikannya cairan etsa pada sampel 

untuk mengetahui mikrostruktur pada sampel dibawah alat optik mikroskop. 

5. Pengambilan gambar pada masing – masing sample untuk dilakukan pengamatan. 

 

3.7  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian digunakan untuk mencari pengaruh dari suatu faktor yaitu 

pengaruh sudut arah pengelasan dan kecepatan spindle pada pengelasan friction stir 

welding terhadap kekuatan tarik hasil lasan pada alumulium murni. 

 

3.7.1 Analisa Data 

Pengujian ini meliputi uji tarik pada material pelat aluminium murni yang 

mengalami proses pengelasan friction stir welding (FSW) dengan pengaruh sudut arah 

pengelasan dan kecepatan spindle. Data yang didapat akan dicatat dan diolah kemudian 

dimasukkan kedalam tabel. 

 

3.7.2 Analisa Grafik 

Analisa grafik dilakukan dengan menggunakan bantuan microsoft exel. Analisa 

grafik dilakukan dengan pengamatan perubahan data pada grafik yang diperoleh dari 

ploting data.  
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3.8 Diagram Alir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

    

   

       Tidak 

 

 

  

  

  

        Ya 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Diagram Alir Penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Data Uji Tarik Sambungan Las 

Pengambilan data menggunakan alat uji tarik setelah specimen dilakukan 

pengelasan dan dibentuk sesuai dengan standar uji tarik AWS B4. Pada setiap variasi 

sudut arah pengelasan dan kecepatan spindle yang berbeda dilakukan satu kali 

pengelasan dan tiga kali uji tarik yang nantinya diperoleh nilai rata-rata dari ketiga 

pengujian. Nilai yang diperoleh dari hasil uji tarik dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah 

ini.  

 

Tabel 4.1 Data Hasil Uji Tarik Pada Sambungan Las

NO Sudut (
o
) Kecepatan Putar (rpm) Pengulangan Kekuatan Tarik (MPa) Kekuatan Tarik Rata-rata (MPa)

1 78.07

2 89.47

3 88.60

1 101.75

2 92.11

3 98.25

1 78.07

2 70.18

3 71.05

1 63.16

2 64.91

3 63.16

1 64.91

2 66.67

3 65.79

1 59.79

2 57.89

3 61.40

1 36.84

2 36.84

3 38.60

1 57.89

2 53.51

3 47.37

1 7.89

2 6.14

3 18

73

10.82

Tabel Data Hasil Kekuatan Tarik 

63.74

65.79

59.65

37.43

52.923 45

1452

1842

2257

2 22.5

1452

1842

2257

1 0

1452

1842

2257

85.38

97.37



 

 

 

 

 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hubungan Variasi Sudut dan Kecepatan Putar Terhadap Kekuatan Tarik  

 Grafik hubungan lebar celah dan kecepatan putar terhadap kekuatan tarik dapat 

dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.1 Grafik Hubungan Pengaruh Variasi Sudut dan Kecepatan Putar Terhadap                                          

Kekutan tarik Sambungan Las Pada Aluminium 

 

 Pada grafik diatas sumbu “X” menjelaskan besarnya kecepatan putar spindle 

(rpm). Semakin kearah kanan titiknya maka putaran dari spindel semakin cepat. 

Sedangkan pada sumbu “Y” disini menjelaskan tentang besarnya kekuatan tarik suatu 

spesimen (Mpa). Semakin naik titik yang ditunjukkan, maka besarnya kekuatan tarik 

material tersebut semakin tinggi. Kemudian pada grafik tersebut terlihat garis dengan 

tiga warna yaitu : Biru, Merah dan Hijau. Ketiga garis yang berwarna beda tersebut 

menunjukkan perbedaan pada variasi sudut arah pengelasannya.  

 Pada grafik hubungan kecepatan spindle terhadap hasil uji tarik sambungan las 

pada aluminium diatas dapat dilihat bahwa, kecendrungan terjadi peningkatan nilai 

kekuatan tarik pada kecepatan putar 1452 rpm ke kecepatan putar 1842 rpm, kemudian 

terjadi penurunan pada kecepatan putar 2257 rpm. Besarnya nilai kecepatan putar pada 

proses pengelasan friction stir welding berpengaruh terhadap nilai kekuatan tarik 

aluminium. 

 Pada variasi sudut arah pengelasan 0
o
, kecepatan putar 1452 rpm, nilai kekuatan 

tarik yang didapat adalah sebesar 85,38 MPa, kemudian terjadi peningkatan kekuatan 
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 tarik pada kecepatan putar 1842 rpm, dengan nilai 97,37 MPa, lalu terjadi penurunan 

nilai kekuatan tarik pada kecepatan putar 2257 rpm dengan nilai 73 MPa. Pada variasi 

sudut arah pengelasanya 22,5
o
, kecepatan putar 1452 rpm, nilai kekuatan tariknya 

sebesar 63,74 MPa, kemudian meningkat pada kecepatan putar 1842 rpm sebesar 65,79 

MPa, dan menurun pada kecepatan putar 2257 rpm yaitu sebesar 59,65 MPa. Sedangkan 

pada variasi sudut arah pengelasan 45
o
 nilai kekuatan tarik sambungan las 37.43 MPa 

untuk kecepatan putar 1452 rpm, kemudian kekuatan tarik meningkat menjadi 52.92 

MPa pada kecepatan putar 1842, dan turun pada kecepatan putar 2257 rpm menjadi 

sebesar 10,82 MPa. 

 Pada gambar 4.1 menunjukkan dengan variasi sudut yang sama pada kecepatan 

1452 rpm menuju kecepatan 1842 rpm mengalami kenaikan nilai kekuatan tarik 

kemudian pada putaran 2257 rpm menurun. Disini dapata disimpulkan pada putaran 

1452 rpm panas yang dihasilkan terlalu kecil untuk proses pengelasan disini. Kemudian 

pada kecepatan 1842 rpm  memiliki nilai tertinggi pada hasil uji tarik karena pada 

kecepatan 1842 rpm memiliki panas yang cukup untuk proses pengelasan. Sedangakan 

pada kecepatan 2257 rpm panas yang ditimbulkan terlalu banyak yang berdampak pada 

menurunya angka hasil uji tarik.  

 Untuk mengetahui pengaruh putaran pada kekuatan uji tarik dilakukan pengujian 

struktur mikro dengan pembesaran 200x dikelompokan berdasarkan variasi sudut arah 

pengelasan yang sama dengan putaran yang berbeda. Gambar diambil diantara daerah 

TMAZ dan daerah HAZ untuk mengetahui perbandingan bentuk butiran diantara kedua 

zona yang berbeda.  

 

 

Gambar 4.2 Foto Struktur Mikro Dengan Pembesaran 200x Diantara Daerah TMAZ dan  

Daerah HAZ Dengan Kecepatan Putar yang Berbeda. 
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 Dapat kita lihat pada gambar 4.2 terlihat struktur mikro pada putaran spindle  

1452 rpm terdapat adanya cacat las berupa retakan diantara daerah TMAZ dan daerah  

HAZ. Cacat ini disebabkan proses pengelasan yang kurang sempurna akibat kecepatan 

putar yang terlalu rendah. 

 Pada putaran spindle 1842 rpm terlihat ukuran butir semakin halus dan ukuran 

butir pada daerah TMAZ hampir menyerupai ukuran butir pada daerah HAZ serta 

semakin minim adanya cacat pada pengelasan sehingga kekuatan tariknya meningkat. 

Penambahan kecepatan putar pada saat pengelasan berpengaruh terhadap ukuran butiran 

yang dihasilkan. 

 Pada putaran spindle 2257 rpm terlihat ukuran butiran pada daerah TMAZ 

cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan daerah HAZ. Ukuran butir yang terlalu 

besar disebabkan karena heat input yang berlebihan akibat kecepatan putar yang terlalu 

tinggi. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa menambah atau mengurangi 

kecepatan putar sangat berpengaruh terhadap pemasukan heat input pada saat proses 

pengelasan. Hal tersebut sesuai dengan rumus di bawah ini: 

 

).3(..
3

2
Q 23

probeprobeshouldercontact HRR    

Dimana: 

 Q = Panas Total yang Dihasilkan (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 (D. Lohwasser, Z. Chen 2009) 

Tabel 4.1 Heat Input 

No Putaran spindle (rpm) Heat Input (J/s) 

1 1452 747157.3143 

2 1842 947823.2768 

3 2257 1161352.442 

 

 Dari rumus diatas dapat dilihat bahwa variabel kecepatan putar sangat 

berpengaruh pada heat input yang dihasilkan. Menambah nilai kecepatan putar akan 
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menaikkan panas pengelasan dan  mengurangi kecepatan putar juga akan menurunkan 

panas pada saat proses pengelasan, sehingga berpengaruh pada kekuatan tarik yang 

dihasilkan. 

 

 

 

Gambar 4.3 : Grafik Pengaruh Variasi Sudut Terhadap Kekuatan Tarik Las Aduk Gesek 

 

 Pada gambar diatas sumbu “X” menunjukkan variasi sudut yang diberikan, 

sedangkan sumbu “Y” merupakan kekuatan tarik hasil lasan. Kemudian garis dengan 

warna merah, biru dan hijau menunjukkan variasi kecepatan putar spindel. Pada  

gambar 4.3 saat kecepatan putar konstan dengan variasi sudut terus naik maka, terjadi 

penurunan kekuatan tarik pada sudut 0
o
 ke sudut 22,5

o
 kemudian turun lagi pada sudut 

45
o
. Penurunan kekuatan tarik pada saat kecepatan putar yang kostan dan besar sudut 

yang terus ditambah terjadi karena, semakin besar nilai variasi sudut maka saat 

pengujian terdapat dua gaya yang bekerja pada benda kerja. Gaya tersebut adalah gaya 

tarik dan gaya geser. Ketika variasi sudut semakin ditambah, maka gaya geser yang 

terjadi pada benda kerja. Selain itu penambahan variasi sudut menyebabkan panjang 

pengelasan bertambah, semakin besar sudut maka panjang pengelasan semakin 

bertambah sehingga panas yang dihasilkan semakin banyak yang berdampak pada 

menurunya kekuatan tariknya. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan rumus berikut : 
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Ketika E=0, maka Q=W             (Cengel, 2006:74)(2-6) 

W = F.s                          (Cengel, 2006:66)(2-6) 

dengan : 

Q = kalor (J) 

W = energi (J) 

F = Gaya (Newton) 

s = Jarak  (m)      

dimana semakin panjang lintasan pengelasan maka panas yang dihasilkan semakin 

besar. Karena panas yang terlalu berlebihan yang berdampak pada menurunnya 

kekuatan tariknya. Dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa sudut arah pengelasan 

45
o 
memiliki lintasan paling panjang oleh sebab itu kekuatan uji tariknya paling rendah. 

 Pada gambar 4.3 juga dapat dilihat bahwa kenaikan variasi sudut pada putaran 

yang konstan menyebabkan kekuatan tariknya menurun. Pada sudut arah pengelasan 0
o
 

memiliki kekuatan tarik paling tinggi daripada variasi sudut arah pengelasan 22,5
o 
dan 

45
o
 dikarenakan lintasan pengelasanya paling pendek, sehingga panas yang ditimbulkan 

tidak terlalu banyak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1.  Variasi sudut arah pengelasan dan kecepatan putaran akan berpengaruh terhadap 

kekuatan uji tarik sambungan las FSW pada aluminium yang disebabkan karena 

terjadinya perubahan struktur pada material induk.  

2.   Variasi sudut yang diberikan pada spesimen uji tarik mempengaruhi panjang daerah 

las  yang dihasilkan dan berbanding lurus dengan gaya geser yang akan diterima saat 

benda kerja dikenai pengujian tarik, hal ini yang mengakibatkan kekuatan tarik 

sambungan las menurun. 

3.  Kekuatan tarik yang paling tinggi ditunjukkan pada variasi sudut 0
o
, dengan  

kecepatan putar 1842 rpm, yaitu sebesar 97,37 MPa, sedangkan kekuatan tarik 

terendah ditunjukkan pada variasi sudut 45
o
, dengan  kecepatan putar 2257 rpm, 

yaitu sebesar 10,82 MPa. 

 

 5.2  Saran 

1.  Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh variasi sudut arah 

pengelasan dan kecepatan spindle terhadap kekuatan tarik pada friction stir welding. 

2.   Pada saat proses pengelasan, saat pemasangan benda kerja, posisikan sebaik mungkin 

agar benda kerja yang akan disambung berada tepat dan sejajar dengan gerak sumbu 

mesin, sehingga pengelasan tepat ditengah benda kerja yang akan disambung. 

3.  Pada saat pengelasan menggunakan lebih banyak pencekam akan sangat membantu. 

Karena benda kerja rawan sekali bergerak apabila dikenakan gaya. 
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