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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF TYPE INDENTOR TOWARD QUALITY 

OF ALUMINIUM SERIES 1100 WELDING FRODUCT WITH 

PROCESS FRICTION STIR WELDING 

 

By 

MAD NUR 

Aluminum is a material that has soft properties, is lightweight, resistant to 

corrosion and has good electrical conductivity and heat. Aluminum metal has a 

specific gravity of around 2.65-2.8 kg / dm³, melting point of 658ºC, tensile 

strength of 90 MPa. Aluminum series 1100 is an aluminum alloy mixed with other 

materials, such as: copper, iron, crom, manganese and zinc, with an aluminum 

content of 99.0%. 

 

Welding is the connection of two metals which are carried out in a liquid state 

with or without fillers. FSW (friction stir welding) is friction welding, in the 

process does not require filling material. The heat used to melt the metal is 

obtained from the friction between the indentor and the workpiece. In the research 

carried out the form of indentor pins used, namely, ovale shape, cone shape and 

spiral form changing with tool rotation 2000 rpm and welding rate of 16 mm / 

minute. Tests carried out are rockwell hardness test and tensile test. 

 

From the results of the research conducted, the shape of the indentor pin greatly 

affects the quality of weld results. The shape of indentor changing spiral form pins 

results in better weld quality compared to the other two indent pins, with higher 

hardness and tensile test values obtained. This is because the shape of the pin has 

a large cross-sectional area and a broad range. 
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ABSTRAK 

PENGARUH BENTUK PIN INDENTOR TERHADAP 

KUALITAS HASIL PENGELASAN ALUMINIUM SERI 1100 

DENGAN PROSES LAS GESEK PUNTIR 

(FRICTION STIR WELDING) 

Oleh 

MAD NUR 

Aluminium adalah sebuah material yang memiliki sifat lunak, ringan, tahan 

terhadap korosi serta memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Logam 

aluminium memiliki berat jenis sekitar 2,65-2,8 kg/dm³, titik lebur 658ºC, 

kekuatan tensil sebesar 90 MPa. Aluminium seri 1100 adalah paduan aluminium 

yang dicampur dengan bahan lain, seperti : tembaga, besi, crom, mangan dan 

seng, dengan kandungan aluminium sebesar  99.0%. 

 

Pengelasan adalah penyambungan dua buah logam yang dilakukan dalam keadaan 

cair dengan atau tanpa bahan pengisi. FSW (friction stir welding) merupakan 

pengelasan gesek, pada prosesnya tidak memerlukan bahan pengisi. Panas yang 

digunakan untuk mencairkan logam diperoleh dari gesekan antara indentor 

dengan benda kerja. Dalam penelitian yang dilakukan bentuk pin indentor yang 

digunakan yaitu, ovale shape, cone shape dan changing spiral form dengan 

putaran tool 2000 rpm dan laju pengelasan 16 mm/menit. Pengujian yang 

dilakukan adalah pengujian kekerasan rockwell dan uji tarik. 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk pin indentor sangat 

mempengaruhi kualitas hasil lasan. Bentuk pin indentor changing spiral form 

menghasilkan kualitas lasan yang lebih baik dibandingkan dengan kedua bentuk 

pin indentor lainnya, dengan diperoleh nilai uji kekerasan dan uji tarik yang lebih 

tinggi. Hal ini dikarenakan bentuk pin tersebut memiliki luas penampang yang 

besar dan aduakan yang luas. 

 

Kata kunci : Aluminium, aluminium 1100, pengelasan, friction stir welding. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aluminium merupakan salah satu unsur kimia yang terdapat pada golongan 

13 periode 3 dengan lambang Al mempunyai nomor atom 13. Aluminium 

murni memiliki kandungan  bauksit sebesar 66% dan tanah liat sebesar 

33%. Sir Humprey  berhasil menemukan aluminium sebagai suatu unsur 

kimia yaitu pada tahun 1890 dan kemudian pertama kali direduksi sekitar 

tahun 1825 oleh HC Oersted. Logam aluminium memiliki beberapa sifat-

sifat fisik diantaranya yaitu berat jenis sekitar 2,65-2,8 kg/dm³, titik cair 

658ºC, kekuatan tarik sebesar 90 MPa pada aluminium murni atau sekitar 

200-600 MPa pada aluminium paduan, susunan kisi atom aluminium adalah 

FCC atau Face Centered Cubik. Selain itu aluminium juga mempunyai sifat 

lunak, ringan, tahan akan korosi serta memiliki penghantar daya listrik dan 

panas yang cukup baik (Prasetyana, 2016). 

 

Penggunaan logam aluminium dari tahun ke tahun semakin meningkat, 

seperti dalam dunia percetakan untuk bahan plat photoengraved, bidang 

kontruksi dan dunia industri mesin sebagai keperluan material kendaraan 

bermotor dan juga bahan untuk badan pesawat terbang, bahkan untuk 

peralatan rumah tangga. Namun pada umumnya penggunaan logam tersebut 
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menggunakan tipe penyambungan rivet dan solder. Kedua tipe 

penyambungan ini memiliki kekurangan dan keterbatas, misalnya hasil 

penyambungan dengan menggunakan rivet maka hasilnya akan semakin 

menambah tebal, menggunakan bahan tambah dan adanya bahan yang 

terbuang dari sisa pengeboran. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 

proses penyambungannya menggunakan metode pengelasan. Namun karena 

aluminium memiliki karakter fisik yang berbeda dengan logam lainnya, 

proses pengelasan yang dilakuan sangat sulit dan hasil pengelasan yang 

kurang baik. Salah satu metode pengelasan yang cocok untuk aluminium 

adalah pengelasan Friction Stir Welding (FSW) (Rahayu, 2012). 

 

Pengelasan FSW awalnya dikembangkan oleh Wayne Thomas dari The 

Welding Institute (TWI) pada tahun 1991, untuk tujuan penelitian aplikasi 

material aluminium paduan. FSW merupakan metode pengelasan dalam 

katagori pengelasan solid-state yaitu prosesnya berlangsung dibawah titik 

lebur benda kerja. FSW dapat diaplikasikan untuk mnyambungkan material 

atau logam sejenis (similiar metal) maupun logam yang berbeda (disimilar 

metal) (Pratisna dkk, 2016). 

 

Metode FSW menghasilkan daerah Thermomechanic Affected Zone 

(TMAZ) yang lebih kecil dibandingkan dengan pengelasan metode Shield 

Metal Arc Welding (SMAW). Metode pengelasan ini dapat menekan potensi 

kegagalan pengelasan akibat bahan penambah. Dalam metode pengelasan 

FSW ada beberapa parameter yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas 

pengelasan diantaranya adalah kecepatan putaran tool (rpm), kecepatan 
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translasi tool (feeding), kemiringan tool saat pengelasan, down force, plunge 

depth tool serta desain dan material tool (Rahayu, 2012). 

  

Berdasarkan penjelasan pada paragraph sebelumnya, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengelasan dengan menggunakan metode 

friction stir welding (FSW) untuk menyambung (base metal) yang 

mengunakan bahan aluminium 1100 dengan variasi desain tool. Dengan 

dilakukan penelitian ini diharapkan akan diketahui pengaruh desain tool 

yang digunakan terhadap kualitas sambungan las pada aluminium 1100. 

 

1.2 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desain 

tool terhadap kualitas hasil sambungan las friction stir  welding logam 

sejenis (similar metal) aluminium 1100. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diberikan dalam penelitian ini agar pembahasan dari 

hasil yang diperoleh lebih terarah adalah sebagai berikut : 

1. Pengelasan dilakukan menggunakan metode friction stir welding dengan 

tiga jenis desain tool. 

2. Spesimen  yang dilas adalah aluminium seri 1100. 

3. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian tarik dan kekerasan 

rockwell. 
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4. Pembahasan dan pengamatan hanya dilakukan terhadap spesimen yang 

dilakukan pengujian kekerasan rockwell uji tarik dan cacat pengelasan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan mengenai aluminium, aluminium seri 1100, pengertian 

pengelasan, jenis-jenis pengelasan,  friction stir welding (FSW) dan 

pengujian mekanik FSW. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, pengujian spesimen dan diagram alir penelitian. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan analisa pengujian kekerasan rockwell, analisa pengujian tarik dan 

cacat pada hasil pengelasan.  

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 



5 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Aluminium 

Aluminium termasuk dalam unsur kimia pada golongan 13 periode 3 yang 

dilambang Al mempunyai nomor atom 13. Aluminium murni memiliki 

kandungan  bauksit sebesar 66% dan tanah liat sebesar 33%. Sir Humprey  

berhasil menemukan aluminium sebagai suatu unsur kimia yaitu pada tahun 

1890 dan kemudian pertama kali direduksi sekitar tahun 1825 oleh HC 

Oersted. Logam aluminium memiliki beberapa sifat-sifat fisik diantaranya 

yaitu berat jenis sekitar 2,65-2,8 kg/dm³, titik cair 658ºC, kekuatan tarik 

sebesar 90 MPa pada aluminium murni atau sekitar 200-600 MPa pada 

aluminium paduan, susunan kisi atom aluminium adalah FCC atau Face 

Centered Cubik. Sifat fisik aluminium yang terkenal antara lain ringan, 

lunak dan sebagai penghantar daya listrik dan panas yang baik. Selain itu 

aluminium merupakan material daya tahan yang baik terhadap korosi karena 

aluminiumi memiliki lapisan alumina (Al2O3) yang dapat melindungi 

terhadap kondisi lingkungan sekitar jika bereaksi dengan oksigen, serta 

aluminium memiliki keuletan yang tinggi bahkan pada temperatur yang 

sangat rendah karena aluminium memiliki susunan kisi atom FCC. 
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Gambar 1. Aluminium murni.  

Konsentrasi dan perlakuan terhadap aluminium akan sangat berpengaruh 

pada sifat fisik dan sifat mekanik dari aluminium murni maupun aluminium 

paduan itu sendiri. Fenomena pasivasi dapat terjadi pada aluminium yaitu 

pada saat permukaan aluminium terkontaminasi udara luar maka akan 

memancing terjadinya pembentukan lapisan aluminium oksida dipermukaan 

logam tersebut, proses inilah yang akan menahan laju korosi. Namun proses 

pasivasi ini akan terjadi sangat lama jika aluminium dipadukan dengan 

logam yang bersifat katodik (Prasetyana, 2016). 

 

2.2 Aluminium Seri 1100 

Aluminium seri 1100 adalah kombinasi aluminium yang dipadukan dengan 

komposisi lain, seperti : tembaga, besi, crom, mangan dan seng, dengan 

kandungan aluminium minimum sebesar  99.0%. Berikut pada tabel 1 

menunjukkan berbagai komposisi kimia dari aluminium seri 1100. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia aluminium seri 1100. 

Unsur Al Si Fe Mn Mg Cr Zn 

% massa 99 0.44 0.34 0.06 0.62 0.02 0.04 
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Aluminium dan paduan aluminium adalah logam yang ringan jika 

dibandingkan dengan besi atau baja, memiliki kekuatan yang tinggi, tahan 

karat dan penghantar listrik yang baik. Penggunaan aluminium paduan, 

khususnya aluminium seri 1100 di dunia industri banyak diganakan sebagai 

pressure vessels, heat exchanger, pipa dan sebagainya (Sukmana dan 

Sustiono, 2016). 

 

Aluminium dan paduan aluminium memiliki sifat yang kurang baik jika 

dibandingkan dengan baja, karena aluminium maupun paduan aluminium 

memiliki jenis dan daya hantar panas yang tinggi, mudah teroksidasi dan 

memiliki titik cair yang tinggi, sehingga sukar untuk dilakukan proses 

penyambungan dengan matode pengelasan (Sudrajat dkk, 2012). Sifat 

mampu las aluminium paduan bisa dilihat pada gambar 2 berikut : 

 

Gambar 2. Sifat mampu las aluminium paduan (Sudrajat dkk, 2012). 
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2.3 Pengertian Pengelasan 

Pengelasan merupakan salah satu jenis teknik penyambungan yang lain 

seperti baut dan keling. Pengelasan adalah penggabungan dua atau lebih 

logam menjadi satu yang dilaksanakan dengan teknik pelumeran atau 

pemanasan, dimana setiap kedua tepi ujung material yang disatukan akan 

dicairkan atau dilelehkan dengan nyala busur atau oleh logam itu sendiri 

sehingga kedua tepi tersebut akan tersambung. Dalam kondisi pengelasan 

panas diperlukan untuk bisa mencairkan atau meleburkan logam dasar dan 

bahan pengisi agar dapat terjadi aliran bahan atau peleburan. Bersasarkan 

dari sumber energinya, pembangkit panas dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa bagian yaitu listrik, kimiawi, mekanis, dan bahan semikonduktor. 

 

Menurut  Deutsche Industrie Normen (DIN)  las merupakan sebuah ikatan 

metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilakukan dalam kondisi 

cair. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa las 

merupakan suatu proses penyambungan bahan yang sejenis atau berbeda 

kemudian disambungkan menjadi satu bagian sehingga membentuk 

sambungan melalui suatu ikatan kimia yang diperoleh dari panas dan 

tekanan yang dimanfaatkan (Wiryosumarto dan Okumura, 1996). 

 

Terdapat sekitar 40 macam pengelasan yang dapat dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu pengelasan padat dan pengelasan lebur. Pengelasan lebur 

memiliki beberapa jenis yaitu Pengelasan Busur (Arc Welding, AW), 

Pengelasan Resistansi Listrik (Resistance Welding, RW), Pengelasan Gas 
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(Oxyfuel Gas Welding, OFW), sedangkan untuk jenis pengelasan padat yaitu 

Pengelasan Difusi (Diffusion Welding, DFW), Pengelasan Gesek (Friction 

Welding/FW dan Friction Stir Welding/FSW), Pengelasan Ultrasonik 

(Ultrasonic Welding, UW) (Iqbal dkk, 2014). 

 

2.4 Jenis-jenis Pengelasan 

2.4.1 Las Oksi Asetilen (Oxyacetilene Welding) 

Las Oksi Asetilen merupakan sebuah pengelasan yang menfaatkan 

panas yang bersumber dari campuran gas oksigen (O2) dan gas 

bahan bakar (fuel gas). Suhu nyala yang didapatkan dari 

pengelasan ini mencapai 3500ºC, serta dalam tahapannya dapat 

dilakukan baik dengan atau tanpa logam penambah. Oksigen yang 

dipakai bersumber dari langkah hidrolisa atau pencairan udara dan 

gas bahan bakar yang digunakan biasanya gas asetilen (C2 H2) yang 

kemudian disimpan dalam tabung silinder baja pada tekanan 14 

MPa seperti pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Tabung oxyacetilene dan oksigen (Solihin, 2016). 
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Dalam las ini terdapat 3 (tiga) jenis nyala api yaitu : nyala api 

reduksi, nyala api netral dan nyala api oksidasi, seperti yang 

ditampilkan pada gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jenis nyala api. 

1. Nyala Reduksi 

Pada nyala reduksi terjadi apabila memiliki kelebihan gas 

asitilen (C2 H2) sehingga pembakaran menjadi tidak sempurna. 

Nyala jenis ini biasanya dipakai untuk pengelasan logam Monel, 

Nikel, berbagai jenis baja dan bermacam-macam bahan 

pengerasan permukaan nonfero.                               

2. Nyala Netral 

Pada nyala netral terjadi apabila perbandingan jumlah oksigen 

dan asetilen sebesar 1 : 1. 

3. Nyala Oksidasi  

Nyala oksidasi terjadi apabila terlalu banyak oksigen, sehingga 

pembakaran yang terjadi tidak sempurna. Nyala oksidasi mirip 

dengan nyala netral hanya saja kerucut nyala bagian dalam lebih 

pendek dan warna selubung luar lebih jelas (Solihin, 2016). 

Nyala Reduksi 

Nyala Netral 

Nyala Oksidasi 

Kerucut dalam 

Kerucut antar 
Kerucut luar 

Kerucut dalam (putih bersinar) 
Kerucut luar 

Kerucut dalam (pendek dan ungu) 
Kerucut luar 
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2.4.2 Las Busur Listrik 

Las busur listrik merupakan teknik penyambungan logam dengan 

memanfaatkan nyala busur listrik sebagai sumber utama panas 

yang dipakai untuk pencairan logam yang akan dilas. Jenis las 

busur listrik yang banyak digunakan sampai saat ini dalam teknik 

pengelasan adalah las elektroda terbungkus. Prinsip pengelasan ini 

adalah energi listik yang dialirkan akan diubah menjadi energi 

panas dalam busur yang mencapai suhu 5000ºC. Kemudian ketika 

terjadi sentuhan antara elektroda dan logam kerja sehingga panas 

yang diperoleh akan mencairkan logam kerja, selain itu elektoda 

juga akan ikut mencair sehingga terjadilah sambungan las. 

Besarnya arus listrik dapat diatur sesuia dengan ukuran dan tipe 

elektroda atau sesuai kebutuhan. 

 

 

Proses pemindahan logam cair yang dijelaskan tersebut dapat 

mempengaruhi sifat maupun las suatu logam, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kehalusan butiran logam cair akan memperoleh 

sifat mampu las yang baik. Bahan fluks dan arus yang dipakai 

sangat mempengaruhi terjadinya pemindahan cairan logam. Saat 

pengelasan berjalan fluks yang digunakan sebagai pembungkus 

elektroda dan sebagai zat pelindung akan turut mencair ketika 

proses pengelasan. Tetapi karena berat jenisnya lebih ringan 

dibandingkan bahan logam yang dicairkan, sehingga cairan fluks 

akan mengapung diatas cairan logam dan membentuk kerak 
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sebagai penghambat oksidasi. Terdapat beberapa fluks yang utuh, 

tetapi beralih fungsi sebagai gas pelindung logam terhadap 

oksidasi. Mekanisme dari las busur listrik dapat dilihat pada 

gambar 5 berikut. 

     

               Gambar 5. Las busur listrik (Wiryosumarto dan Okumura, 1996). 

 

2.4.3 Las Busur Tungsen Gas Mulia (Gas Tungsen Arc                                                  

  Welding/GTAW) 

 

Pengelasan GTAW, panas bersumber dari busur yang terbentuk 

antara elektroda tidak terumpan dengan benda kerja, sedangkan 

inert gas (gas mulia) berfungsi sebagai pelindung. Proses ini bisa 

dikerjakan secara manual atau otomatis (Prasetyo, 2014). Dalam las 

GTAW, akan ditambahkan filler metal ke dalam daerah las dengan 

cara mengumpankan sebatang kawat polos. Teknik pengelasan 

GTAW sama dengan las oxyfuel gas welding atau OAW, tetapi 

pada las GTAW inert gas berfungsi untuk melindungi busur dan 

kawah las. Hasil dari pengelas GTAW ini menghasilkan 

permukaan yang halus, tidak ada slag dan memiliki kandungan 

hydrogen rendah. 
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          Gambar 6. Las GTAW (Sutowo dan Sanjaya, 2007). 

 

2.4.4 Las Busur Logam Gas (Gas Metal Arc Welding) 

Dalam prosers pengelasan GMAW, panas yang digunakan 

bersumber dari busur listrik antara elektroda yang juga digunakan 

sebagai logam terumpan  (filler)  dari logam lasan. Pengelasan ini 

juga dikenal dengan las metal inert gas (MIG) welding karena 

pelindung busur logam cair yang digunakan adalah helium dan 

argon. 

                 

              Gambar 7. Pengelasan GMAW (Salmon and Johnson, 1990). 
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2.4.5 Las Busur Elektroda Terbungkus (Shielded Metal Arc                                

 Welding/SMAW) 

 

Las SMAW adalah pengelasan yang begitu sederhana dan canggih 

untuk menyambungkan baja struktural. Las SMAW juga dikenal 

las elektroda tongkat manual. Sumber panas berasal dari busur 

nyala (listrik). Busur nyala akan mengalami kontak denga elektroda 

yang dibalut dengan logam, yang kemudian akan membeku dan 

terjadilah proses penyambungan (Salmon and Johnson, 1990). 

 

Selama proses pengelasan, fluks akan mencair dan membentuk 

terak  (slag)  yang berfungsi sebagai lapisan dan juga pelindung 

logam las terhadap udara yana ada disekitarnya. Selain itu fluks 

juga akan mengeluarkan gas yang dapat melindungi butiran-butiran 

logam cair yang berasal dari ujung elektroda yang mencair 

sehingga akan menetes ke tempat sambungan. 

                 

                   Gambar 8. Pengelasan SMAW (Solihin, 2016). 
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2.4.6 Las Busur Rendam (Submerged Arc Welding/SAW) 

Las busur rendan merupakan jenis pengelasan busur dimana dalam 

proses penyambungannya menggunakan panas yang bersumber 

dari arus listrik. Sumber panas ini terjadi antara antara elektroda 

dan logam induk yang diumpankan secara terus menerus. Ketika 

terjadi proses pengelasan proses pada bagian benda kerja yang 

dilas akan meneriam panas dengan temperatur berubah-ubah. 

 

Dalam pengelasan ini, fluks digunakan sebagai pelindung elektroda 

yang mencair pada ketika proses pengelasan berlangsung, sehingga 

tidak terkontaminasi dengan udara luar dan menghasilkan lasan 

yang baik. Kemudian untuk filler metal yang digunakan akan 

dipasok secara otomatis selama tertadi pengelasan. Bahan 

elektroda yang banyak digunakan dalam las SAW terbuat dari 

bahan metal solid. 

 

Gambar 9. Pengelasan SAW (Subeki, 2011). 
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2.4.7 Las Terak Listrik (Electroslag Welding) 

Las terak listrik merupakan suatu teknik pengelasan yang 

memanfaatkan energi panas yang bersumber dari terak untuk 

mencairkan logam dasar (base metal) dan logam pengisi (filler). 

Terak yang berfungsi sebagai tahanan listrik ketika dialiri listrik. 

Pada awal pengelasan, fluks dipanaskan oleh busur listrik yang 

menyentuh dasar sambungannya. Kemudian hasil dari campuran 

antara bagian sisi dari logam induk dengan logam pengisi akan 

membentuk logam lasan pada arah vertikal. Proses pencampuran 

ini terjadi sepanjang alur sambungan las dan akan dibatasi oleh plat 

yang didinginkan menggunakan air. 

 

           Gambar 10. Las terak listrik. 

 

2.4.8 Pengelasan Tekan 

Pengelasan tekan merupakan salah satu proses penyambungan 

logam yang diubah prinsip kerjanya. Dimana pada proses kerjanya 

adalah logam yang diasambung dipanaskan terlebih dahulu dan 
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setekah itu ditekan sampai kedua logam tersebur menyatu. 

Pengelasan tekan ini cocok untuk menyambung material yang 

sukar dilakukan pengelasan, seperti magnesium dan aluminium 

(Ibrahim, 2018). Berikut adalah jenis-jenis dari pengelasan tekan, 

yaitu : 

1. Friction Welding 

Las gesek (friction welding) merupakan salah satu jenis 

penyambungan material yang dilakukan dengan cara penekanan 

dan penggesekan pada kedua buah ujung material yang akan 

disatukan. Pengelasan gesek ini dilakukan tanpa pencairan 

terlebih dahulu. Dalam proses pengelasannya, panas  yang 

dihasilkan sebesar 80% dari titik cair logam kerja yang didapat 

ketika adanya gesekan benda kerja yang berputar dan benda 

kerja yang diam, yang kemudian kedua benda tersebut akan 

mencair dan terjadilah penyambungan. 

 

Pada pengelasan FSW terdapat beberapa parameter yaitu : 

friction time, rotational speed, dan friction pressure. 

Parameter-parameter tersebut akan sangat mempengaruhi dari 

kualitas hasil pengelasan baik sifat fisik maupun mekanik. Sifat 

mekanik hasil sambungan las gesek sangat penting 

diperhatikan, karena biasanya untuk mengetahui mengetahui 

kekuatan sambungan dilakukan pengujian mekanik seperti 

pengujian kekuatan tarik (Solihin, 2015). 
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Gambar 11. Prinsip friction welding. 

 

2. Friction Stir Welding 

FSW (friction stir welding) merupakan sebuah teknik 

penyambungan yang tergolong dalam pengelasan gesek, 

dimana pada pengelasan ini tidak membutuhkan bahan 

penambah atau bahan pengisi. Las gesek puntir ini dalam 

penyambungannya  memanfaatkan panas, panas yang akan 

digunakan untuk mencairkan sebuah logam kerja diperoleh 

dari gesekan antara benda yang berputar (pin) dengan benda 

kerja. Putar pin yang konstan disentuhkan dengan benda kerja 

yang telah dicekam. Gesekan antara dua buah benda tersebut 

mennghasilkan panas sampai dengan ±80 % dari tititk cair 

benda kerja dan selanjutnya pin ditekan dan ditarik searah 

dengan daerah permukaan yang akan dilas. Pin dapat berputar 

searah atau berlawanan jarum jam (Wijayanto dan Anelis, 

2010). 

 

 

Benda Kerja 

Kepala lepas 

(Tail stock) 

Kepala Tetap 

(Chuck) 
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2.5 Friction Stir Welding (FSW) 

2.5.1 Pengertian Friction Stir Welding (FWS) 

Friction stir welding (FSW) adalah teknologi penyambungan yang 

merupakan dalam proses solid-state joining yang dapat digunakan 

untuk material sejenis (similar metal) maupun material yang tak 

sejenis (disimilar metal). Pada rosesnya bahan yang dilas tidak 

benar-benar mencair sehingga FSW termasuk juga dalam 

unconsumable solid-state joining process (Rahayu, 2012). 

 

Las gesek puntir (friction stir welding) merupakan sebuah teknik 

penyambungan yang termasuk dalam pengelasan gesek, yang mana 

pada prosesnya tidak memerlukan bahan penambah atau bahan 

pengisi. Dalam pengelasan FSW ini dalam penyambungannya  

memanfaatkan panas, panas yang akan digunakan untuk 

mencairkan sebuah logam kerja diperoleh dari gesekan antara 

benda yang berputar (pin) dengan benda kerja. Putar pin yang 

konstan disentuhkan dengan benda kerja yang telah dicekam. 

Gesekan antara dua buah benda tersebut mennghasilkan panas 

sampai dengan ±80 % dari tititk cair benda kerja dan selanjutnya 

pin ditekan dan ditarik searah dengan daerah permukaan yang akan 

dilas. Pin dapat berputar searah atau berlawanan jarum jam 

(Wijayanto dan Anelis, 2010). 
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Untuk mengurangi volume dari pin ketika ada gesekan dengan 

benda kerja maka, parameter-parameter pengelasan harus 

dilakukan sedemikian rupa. Hal ini bertujuan agar pada saat 

pengelasan pemasukan panas menjadi lebih konstan. Prinsip dari 

friction stir welding akan menghasilkan panas dari gesekan yang 

terus menerus antara dua buah benda, hal ini adalah prinsip yang 

mendasari terjadinya pengelasan gesek. Pada pengelasan friction 

stir welding, tool akan berputar konstan kemudian ditekankan pada 

benda kerja yang akan dilas. Berikut adalah proses kerja FSW pada 

gambar 12. 

 

Gambar 12. Pengelasan FWS (Prasetyana, 2016). 

 

Untuk menghindari material lunak keluar dari jalur pengelasan 

maka perlu diberikan efek tempa (forging) melalui tekanan 

shoulder. Efek tempa ini juga berfungsi untuk menguatkan 

sambungan las ketika material mencair dan ditahan oleh alas 

material. Permukaan shoulder yang besar akan menghasilkan input 

panas saat shoelder tersebut bersentuhan dan mengalami gesekan 

dengan benda kerja (Wijayanto dan Anelis, 2010). 
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2.5.2 Prinsip Kerja Friction Stir Welding (FSW) 

Prinsip kerja las gesek puntir yaitu panas yang digunakan untuk 

proses pengelasan berasal dari gesekan antara shoulder dengan 

benda kerja secara terus menerus. Pada proses friction stir welding, 

tool yang berputar diletakkan diatas permukaan benda kerja, 

sehingga terjadilah gesekan tool dengan benda kerja kemudian 

akan menimbulkan pemanasan setempat yang akan melunakkan 

bagian benda kerja tersebut. Kemudian tool bergerak dengan 

kecepatan konstan dan bergerak melintang pada jalur pengelasan 

(joint line) dari material yang akan disatukan (Yaki, 2017). 

 

Pada las FSW gesekan panas (frictional heat) diperoleh melalui 

gesekan probe dan shoulder dari tool terhadap benda kerja. Panas 

ini juga terjadi bersamaan dengan panas yang dihasilkan dari 

proses pencampuran mekanik (mcahnical mixing) dan akan 

mengakibatkan material yang diaduk menjadi lunak tanpa melalui 

titik leburnya (melting point). Hal inilah yang menjadikan tool 

dapat bergerak sepanjang jalur pengelasan. Pada saat pin bergerak 

sepanjang jalur pengelasan, pin bagian depan akan mendorong 

material ke arah belakang pin dan juga akan menghasilkan efek 

tempa yang besar untuk menyatukan logam pengelasan. 

 

Terdapat  dua kecepatan alat yang harus diperhatikan dalam 

pengelasan FSW ini yaitu kecepatan putaran tool dan kececepat 
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lintasan tool (joint line). Kedua parameter ini harus selalu 

diperhatikan agar proses pengelasan yang dialami lebih efisien dan 

hasil yang optimal. Jika pada benda kerja tidak mengalami panas 

maka arus pencairan akan bekerja kurang baik sehingga akan 

mengalami rongga udara atau cacat lain pada stir zone dan tool 

akan rusak dan sebaliknya jika input panas sangat tinggi maka akan 

menurunkan kualitas hasil lasan karena karakteristik logam dasar 

material akan berubah. Prinsip kerja dari FSW dapat dilihat pada 

gambar 13 berikut. 

 

Gambar 13. Prinsip kerja FSW. 

 

Panas yang dihasilkan akan menjadikan material yang ada di 

sekitar pin menjadi melunak dan akibat adanya gerak rotasi dan 

translasi dari tool material yang ada di depan pin bergerak ke 

belakang pin dan ini terjadi terus menerus selama gerak translasi 

berlangsung dan menghasilkan sambungan las. 
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Gambar 14. Metalurgi hasil las FSW (Rahayu, 2012) 

Pada gambar 14 dapat dijelaskan bahwa akibat adanya panas yang 

terjadi, maka terjadi peubahan struktur mikro pada area yang di las, 

dan dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu : 

1. Base metal, merupakan bagian dasar material yang samasekali 

tidak terkena pengaruh panas yang dihasilkan selama proses 

FSW berlangsung. 

2. Heat-affected zone (HAZ), daerah ini berdekatan langsung 

dengan daerah  center weld nugget atau stir zone, material 

pada daerah ini akan terjadi perubahan struktur mikro akibat 

dari perubahan panas yang terjadi, akan tetapi pada daerah ini 

tidak mengalami deformasi plastis yang diakibatkan oleh 

pengelasan. 

3. Thermomecanically affected zone (TMAZ), pada daerah ini 

material akan terjadi deformasi plastis dan struktur material 

akan dipengaruhi karena perubahan panas pada saat proses 

pengelasan. 

4. Weld nugget atau stir zone adalah daerah yang terjadi 

rekristalisasi menyeluruh. Daerah ini adalah daerah hasil 

sambungan pengelasan. 
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2.5.3 Siklus Proses Friction Stir Welding (FSW) 

Siklus dari proses pengelasan FSW dapat terbagi menjadi 

beberapa langkah dimana pada masing-masing langkah memiliki 

aliran panas dan thermal profile yang berbeda, siklus-siklus 

tersebut adalah : 

1. Dwell time, yaitu memutarkan tool pada benda kerja tanpa 

pergerakan untuk tahapan proses pemanasan awal. Dalam 

proses ini material yang berada dibawah tool dipanaskan 

hingga melunak dan tool akan  bergerak translasi sepanjang 

joint line. 

2. Transient heating, ketika tool berjalan secara translasi 

disinilah terjadinya pemanasan awal, dimana pada saat 

tersebut suhu dan panas yang ada pada material tidak stabil 

dan bergerak hingga kondisi steady-state pada saat tool 

perlahan mulai bergerak. 

3. Pseudo steady-state, meskipun saat pengelasan berjalan akan 

mangalami fluktuasi suhu pada daerah sekitar tool, tetapi 

secara termal pada area tersebut kondisinya tetap konstan 

secara mikrostruktur. 

4. Post steady state, ketika pengelasan berakhir, pada daerah 

tool akan mengalami peningkatan panas. 
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2.5.4 Desain Tool Friction Stir Welding (FSW) 

Desain tool merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi struktur mikro, profil dan sifat mekanik sambungan. 

Material tool merupakan faktor yang menentukan akan kehandalan 

tool, koefisien gesek, dan pembangkitan heat. Hal pertama yang 

harus diperhatikan pada saat merancang tool yang akan digunakan 

adalah pemilihan material yang akan digunakan, beberapa karakter 

material yang harus dipenuhi oleh sebuah tool adalah :  

1. Memiliki kekuatan yang baik di suhu ruang dan di suhu tinggi.  

2. Stabilitas material tetap terjaga pada saat suhu tinggi.  

3. Tahan gesek dan aus. 

4. Material tidak bereaksi dengan benda kerja. 

5. Memiliki ketangguhan yang baik. 

6. Thermal expansion rendah. 

 

Faktor berikutnya adalah bentuk dari shoulder dan pin dari tool, 

dua bagian utama dari sebuah tool yang digunakan dalam FSW 

adalah shoulder, bagian ini adalah bagian yang membangun panas 

dengan gesekan yang dilakukan nya terhadap benda kerja, bagian 

ini juga yang menjadi penahan material panas yang ada di 

bawahnya. Disamping itu bagian ini juga akan menimbulkan gaya 

vertikal searah benda kerja yang menjaga kondisi contact tool 

dengan benda kerja. Pin/nib/probe merupakan bagian dari tool 

yang melakukan penetrasi ke dalam benda kerja, dimana bagian 
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dari tool ini merupakan bagian yang mengaduk material atau 

mengalirkan material yang sudah mencair akibat dari panas yang 

dihasilkan shoulder, sehingga dapat menciptakan suatu sambungan 

antara dua material.  

 

Gambar 15. Contoh desain pin pada tool FSW (Rahayu, 2012). 

 

2.6 Pengujian Mekanik FSW 

Pengujian dalam setiap penelitian sangan penting untuk dilakukan, karena 

dengan adanya pengujian tersebut, maka akan dapat disimpulkan hasil dari 

penelitian tersebut apakah berhasil atau tidak. Dalam pengujian pengelasan 

friction stir welding terdapat beberapa pengujian, seperti pengujian 

mekanik, pengujian ini meliputi uji tarik, uji kekerasan, pengujian struktur 

mikro dan makro. 

2.6.1 Uji Tarik 

Uji tarik merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengetahui kekuatan suatu bahan atau material dengan pemberian 

beban dengan gaya yang sesumbu atau satu sumbu. Pengujian tarik 

banyak digunakan untuk memperoleh  informasi dan data-data 

dasar kekuatan dari suatu bahan serta sebagai data pelengkap untuk 

mendapatkan spesifikasi bahan. Pengujian tersebur dilakukan 
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dengan menjepit  pada kedua ujung spesimen uji yang ada pada 

rangka beban uji tarik. Pada saat pengujian, gaya tarik yang dipakai 

untuk pengujian diperoleh dari mesin uji tarik (universal testing 

machine) yang akan menyebabkan terjadinya pemanjangan 

spesimen sampai spesimen tersebut patah. 

 

Uji tarik sebuah benda bisa dilakukan menggunakan universal 

testing machine seperti yang pada gambar 16. Benda uji akan 

dijepit pada mesin uji tarik, kemudian beban statik dinaikkan 

secara perlahan hingga spesimen putus. Plotter akan 

mengubungkan langsung pertambahan panjang dan besar beban 

yang digunakan, sehingga akan diperoleh grafik tegangan (MPa) 

dan regangan (%) yang memberikan informasi data berupa 

tegangan luluh (σys), modulus elastisitas  (E), tegangan ultimate 

(σult), keuletan dan ketangguhan spesimen yang diuji tarik  

(Dowling and Norman, 1999). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Mesin uji tarik (universal testing machine). 
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Dengan memberikan tarikan pada material kita akan mengetahui 

seperti apa bahan tersebut bereaksi terhadap beban tarikan dan 

melihat perpanjangan material tersebut. Karena bila sebuah bahan 

terus ditarik hingga putus, tentu akan memperoleh suatu pola profil 

tarikan berupa kurva yang ditunjukkan oleh gambar 17. Kurva 

berikut menjelaskan hubungan antara gaya tarik dengan 

pertambahan panjang. 

 

Gambar 17. Batas elastis dan tegangan luluh  (Wiryosumarto dan 

Okumura, 1996). 

 

Dari gambar 17, kekuatan tarik dan modulus elastisnya bisa 

ditentukan, besar beban saat pengujian ini disebut kekuatan tarik 

maksimal. Setelah terjadi patah panjang akhir dan cross-sectional 

area digunakan untuk mengetahui persentase elongation dan 

penurunan luas. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah batas 

maksimum bahan tersebut untuk menahan beban. Kemampuan  ini 

umumnya disebut “ultimate tensile strength” disingkat menjadi 

UTS, yang berarti tegangan tarik maksimum. Dalam pengujian, 

spesimen uji dibebani dengan kenaikan beban sedikit demi sedikit 
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hingga spesimen uji tersebut mengalami perpatahan, tegangan dan 

regangannya dapat dihitung dengan persamaan : 

Tegangan:  σ =
F

Ao
(kgf/mm2)……………….…………………(1) 

Dimana:  F = beban (kgf) 

           Ao = luas mula dari penampang batang uji (mm2) 

Regangan: ε = 
L−Lo

Lo
     x 100%  ………………………....…...(2) 

Dimana:     Lo = panjang mula dari batang uji (mm)    

              L = panjang batang uji yang dibebani (mm) 

  

Titik P menunjukkan batas dimana hukum Hooke masih berlaku 

dimana untuk hampir semua bahan logam, hubungan antara beban 

dan gaya yang diberikan selalu berbanding lurus dengan 

pertambahan panjang bahan tersebut yang disebut dengan batas 

proporsi dan titik E adalah batas dimana jika beban diturunkan ke 

nol maka material tidak akan mengalami perpanjangan yang 

disebut batas elastic. Titik E sulit untuk ditentukan dengan tepat, 

oleh karena itu biasanya ditentukan batas elastic dengan 

perpanjangan tetap sebesar sebesar 0,005-0,01%. Titik S1 disebut 

titik luluh atas dan titik S2 adalah titik luluh bawah. Pada beberapa 

jenis logam, batas luluh tidak terbaca dalam diagram tegangan-

regangan, oleh sebab itu tegangan luluhnya ditentukan sebagai 

tegangan dengan regangan sebesar 0,2% (Wiryosumarto dan 

Okumura, 1996). 
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2.6.2 Uji Kekerasan 

1. Kekerasan Rockwell 

Kekerasan material dapat diartikan sebagai ketahanan material 

terhadap gaya tekan dari suatu material berbeda yang lebih 

keras. Terdapat tiga jenis metode penekanan yang dilakukan 

yaitu metode gores, metode pantul dan metode tekan. Besar 

beban serta jenis indentor yang akan digunakan bervariasi, 

sesuia dengan jenis material yang akan diuji. Namun pada 

pengujian brinell, jenis indentor serta beban yang dipakai lebih 

kecil sehingga diperoleh indentasi yang kecil dan permukaan 

yang halus. Metode ini banyak digunakan pada dunia industri 

dikarenakan prosedur yang dilakukan lebih cepat (Nugroho, 

2010). 

 

Pengujian kekerasan rockwell menggunakan kedalaman 

lekukan pada beban yang konstan sebagai ukuran 

kekerasannya. Pada awal pengujian beban yang digunakan 

tidak terlalu besar yaitu 10 kg. Proses ini dilakukan untuk 

mengurangi banyaknya preparasi permukaan yang 

digunakan dan juga dimanfaatkan sebagai pencejag terjadi 

penumbukan ke atas maupun kebawah. Kemudian 

selanjutnya dibebani beban yang lebih besar dan secara 

bersamaan kedalaman penumbukan yang terjadi akan 

tercatat pada gauge penunjuk. Penunjuk tersebut memiliki 
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100 bagian, masing-masing bagian menyatakan penembusan 

sedalam 0,00008 inci (Nugroho, 2010). Berikut ilustrasi 

pengujian kekerasan rockwell pada gambar 18. 

 
Gambar 18. Mekanisme pengujian kekerasan rockwell 

(Saputra, 2012). 

 

Secara umum  penumbuk yang digunakan berupa kerucut 

intan 120° dengan puncak yang hampir bulat dan dinamakan 

penumbuk brale, serta bola baja berdiameter 
1

16
 inci dan 

1

8
 

inci dan besar beban yang di gunakan adalah 60, 100, dan 

150 kg. 

 

Gambar 19. Media pengujian rockwell  (Saputra, 2012). 
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Tabel 2. Skala kekerasan rockwell dan huruf depan (Nugroho, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kekerasan Brinel 

Pengujian brinell dilakukan dengan cara penekanan sebuah 

bola baja yang terbuat dari bahan baja krom yang telah 

dikeraskan dengan ukuran diameter tertentu, kemudian gaya 

ditekan secara statis keatas permukaan logam yang diuji tanpa 

Skala dan 

Huruf 

Depan 

Indentor Beban 

Mayor 

Skala yang Dibaca 
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F 

G 

H 

K 
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sentakan. Permukaan logam yang diuji harus halus dan rata. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan kekerasan logam 

yang diuji adalah: 

    𝐵𝐻𝑁 =
2𝑃 

𝜋𝐷(𝐷−√𝐷2+𝑑2
 ................................(3) 

Keterangan : 

P = beban yang diberikan (KP atau Kgf) 

D = diameter indentor yang digunakan 

d = diameter bekas lekukan 

 

3. Kekerasan Vickers 

Metode kekerasan vickers ini menggunakan sebuah indentor 

pyramid diamond terbalik dengan sudut puncak 136º yang 

ditekan ke atas permukaan logam uji. Pengujian vcikers dapat 

dilakukan tidak hanya pada benda yang lunak tetapi juga dapat 

dilakukan pada bahan yang keras. Bekas penekanan yang kecil 

pada penggujian vickers mengakibatkan kerusakan bahan 

percobaan relatif sedikit. Angka kekerasan piramida intan 

(DPH) atau angka kekerasan vickers (VHN atau VPH), prinsip 

pengukuran untuk kekerasan mikro vickers dapat dilihat pada 

rumus berikut : 

   𝑉𝐻𝑁 =
2𝑃 𝑆𝐼𝑁(

𝜃

2
)

L2  =  
1854.𝑃

L2 ........................(4) 

Dimana :   

P = Beban yang digunakan (kg)  

L = Panjang diagonal rata-rata (mm) 

θ = sudut antara permukaan intan yang  

      berlawanan 136° 
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Uji kekerasan vickers banyak digunakan pada sebuah 

penelitian, karena metode ini memiliki hasil kekerasan yang 

kontinu, serta dapat digunakan pada bahan yang lunak maupun 

yang keras yakni nilai DPH-nya 5-1500. Pada gambar 20-22 

dapat dilihat pengujian dengna metode vickers.  

 

 

Gambar 20. Pengujian kekerasan metode vickers. 

 

 

Gambar 21. Skema pengujian kekerasan vickers (Dieter 1996) 

 

 

                        (a)                   (b)                  (c) 

Gambar 22. Tipe-tipe lekukan piramida intan (a) Lekukan 

sempurna, (b) Lekukan jarum, (c) Lekukan berbentuk tong 

(Dieter 1996). 
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Besar beban yang digunakan pada pengujian ini sekitar 1-120 

kg, tergantung dengan jenis logam yang akan diuji. Hasil 

lekukan yang dihasilkan oleh piramida intan ini berbentuk 

bujur sangkar. Tetapi karena adanya penyimpangan dapat 

terjadi penumbuk lekukan. Lekukan yang ditunjukkan pada 

gambar 22 (b) terjadinya karena penurunan logam di daerah 

permukaan piramida bidang datar. Lekukan tong pada gambar 

22 (c) terjadi pada material bertemperatur sangat rendah 

(Saripudin dan Lauw, 2013). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan 

April 2019. Berikut merupakan time schedule penelitian yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Time schedule penelitian. 

No Jenis Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

10 11 12 01 02 03 04 

1 
Proses pemotongan aluminium 

1100 dan indentor baja VCN. 

       

2 

Proses pembentukan aluminium 

1100 menjadi plat ukuran 65x50x6 

mm dan indentor baja VCN dengan 

bentuk ovale shape, cone shape dan 

changing spiral form. 

       

3 
Proses pengelasan friction stir 

welding 

       

4 
Proses pemotongan hasil lasan dan 

pembentukan spesimen uji tarik 

       

5 
Pengujian uji kekerasan dan uji 

tarik. 
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Penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat, yaitu sebagai berikut :  

1. Proses pemotongan bahan dilakukan di Laboratorium Proses Produksi 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

2. Pengelasan dan pembentukan spesimen uji tarik dilakukan di 

Laboratorium Teknik BLK Bandar Lampung. 

3. Pengujian kekerasan dan uji tarik dilalukan di Laboratorium Material 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Aluminium Seri 1100 

Aluminium seri 1100 adalah paduan aluminium yang dicampur dengan 

bahan lain, seperti : tembaga, besi, crom, mangan dan seng, dengan 

kandungan aluminium minimum sebesar  99.0%. Aluminium dan 

paduan aluminium tergolong kedalam logam  yang ringan bila 

dibandingkan dengan besi atau baja, dengan kekuatan yang tinggi, 

tahan karat dan penghantar listrik yang baik. Penggunaan aluminium 

paduan, khususnya aluminium seri 1100 di dunia industri banyak 

duganakan sebagai pressure vessels, heat exchanger, pipa dan lain-lain 

(Sukmana dan Sustiono, 2016). 

2. Baja VCN 

Baja VCN termasuk kedalam junis baja dengan memiliki kekuatan yang 

sangat tinggi (ultrahigh strength steel ). Baja jenis ini memiliki 
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keuletan, ketangguhan serta kekuatan yang amat tinggi. Material jenis 

ini binyak dipakai sebagai penahan beban impak dengan kekuatan yang 

tinggi. Baja VCN termasuk kedalam jenis baja paduan rendah atau low 

alloy steels dengan kandungan unsur pemadu kurang dari 5 %. Adapun 

komposisi kimia dari baja VCN jenis ini adalah 0,38% C, 0,20% Si, 

0,70% Mn. 1,50% Cr, 96,79% Fe , 0,20% Mo dan 1,64% Ni (Herlina 

dkk, 2016). 

3. Mesin Milling 

 

Gambar 23. Mesin milling. 

SPESIFIKASI : 

Machine type  : VHF3 

Serial No   : 180 

Year of constr  : 2015 

Total power  : 7 kW 

Volt    : 380 volt 

Frequency   : 50 GHZ/3 phase 

Min/max rotation  : 90/2000 rpm 

Min/max tranversal speed : 16/32 mm/s 
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4. Mesin Uji Tarik 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Mesin uji tarik. 

SPESIFIKASI : 

Merk : MTS Landmark 

Kapasitas : 100 kN 

Tipe  : U PD 10 

Tahun : 2015 

Memiliki tiga skala pengukuran beban yaitu : 

A  = 0 s/d 20 kN 

A + B = 0 s/d 50 kN 

A + B + C  = 0 s/d 100 Kn 

 

5. Alat Uji Kekerasan 

 

Gambar 25. Alat uji kekerasan. 
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SPESIFIKASI : 

Nama alat : Rockwell Hardness Tester  

Merk : AFFRI Seri 206.RT – 206.RTS  

Loading : Maximum 150 KP dan Minimum 60 KP  

HRC Load : 150 KP    HRD Load : 100 KP  

Indentor : Kerucut intan 120º   Indentor : Kerucut intan 120º 

HRB Load : 100 KP    HRE Load : 100 KP  

Indentor : Steel Ball Ø 1/16”   Indentor : Steel Ball Ø 1/8” 

HRA Load : 60 KP    HRG Load : 150 KP  

Indentor : Kerucut intan 120º   Indentor : Steel Ball Ø 1/16” 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai 

berikut : 

5. Pembuatan benda uji untuk pengelasan FSW bahan aluminium seri 1100 

dengan deminsi  yaitu: panjang 65 mm, lebar 50 mm dan tebal 6 mm. 

 

Gambar 26. Dimensi spesimen uji. 

6
5
 

6
 

50 
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6. Pembuatan indentor las menggunakan material VCN. Indentor yang 

digunakan adalah Oval Shape, Cone Shape dan Changing Spiral Form. 

 
 

 
(a)                         (b)                          (c) 

Gambar 27. Indentor (a) Ovale shape  (b) Cone shape dan 

(c) Changing spiral form. 

7. Pengelasan spesimen yaitu bahan aluminium seri 1100 dengan metode 

FSW. Adapun prosedur pengelasan sebagai berikut : 

a. Menyiapkan mesin milling. 

b. Menyiapkan spesimen pada mesin milling. 

c. Menghidupkan mesin, sehingga pin berputar dan menekan spesimen, 

lalu shoulder akan terkena permukaan benda kerja hingga probe 

berada diatas permukaan spesimen. 

d. Tool bergerak maju dan akan terjadi proses penyatuan material 

alumunium seri 1100 (joining process). 

e. Proses selesai, tool diangkat dan spesimen dipindahkan. 

 

 

 

20 20 20 

7
0
 

7
0
 

7
0
 

6 6 6 

6
 

6
 6
 



42 

 

8. Pembuatan spesimen uji tarik 

Benda uji yang telah dilas kemudian dibentuk sesuai ukuran standar 

ASTM E8/E8M. 

Gambar 28. Spesimen uji tarik. 

9. Pembuatan spesimen uji kekerasan 

Dalam penelitian ini uji kekerasan yang digunakan menggunakan 

metode uji rockwell dengan standar HRf. 

 

3.4 Pengujian Spesimen 

Setelah spesimen dilas kemudian dilakukan pengujian. Adapun pengujian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Tarik 

Pada pengujian tarik spesimen ini menggunakan standar ASTM 

E8/E8M. Adapun prosesnya dimulai dengan meletakkan kertas 

millimeter block pada plotter. Setelah itu mengukur benda uji dengan 

menggunakan tenaga hidrolik yang dimulai dari 0 kg sehingga benda 

putus pada beban maksimum. Setelah benda uji terputus lalu diukur 

berapa besar penampang dan panjang benda uji setelah terjadi putus. 

Untuk dapat mengetahui beban dan gaya maksimum benda uji dapat 

dilihat pada layar digital dan kemudian dicatat sebagai data pengujian, 

100 

40 30 30 

6
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setelah semua data diperoleh kemudian menghitung nilai kekuatan 

tarik, kekuatan luluh dan perpanjangan benda. 

Tabel 4. Data pengujian tarik.  

Spesimen 

Bentuk 

Pin 

Indentor 

N 

(rpm) 

v 

(mm/mnt) 

Ultimate 

Stress 

(MPa) 

Yield 

Strength 

(MPa) 

Daerah 

Patah 

1 
Ovale 

Shape 

2000 16 

   

2    

x (rata-rata)    

3 
Cone 

Shape 

2000 16 

   

4    

x (rata-rata)    

5 Changing 

Spiral 

Form 

2000 16 

   

6    

x (rata-rata)    

Raw Material    

 

2. Pengujian Kekerasan 

Kekerasan material dapat diartikan sebagai ketahanan material terhadap 

gaya tekan dari suatu material berbeda yang lebih keras. Terdapat tiga 

jenis metode penekanan yang dilakukan yaitu metode gores, metode 

pantul dan metode tekan. Besar beban serta jenis indentor yang akan 

digunakan bervariasi, sesuia dengan jenis material yang akan diuji. 

Namun pada pengujian brinell, jenis indentor serta beban yang dipakai 

lebih kecil sehingga diperoleh indentasi yang kecil dan permukaan yang 
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halus. Metode ini banyak digunakan pada dunia industri dikarenakan 

prosedur yang dilakukan lebih cepat (Nugroho, 2010). 

 

Pengujian kekerasan yang dilakukan pada spesimen adalah pengujian 

kekerasan rockwell, dengan menggunakan standar HRf. Adapun 

langkah kerja yang dilakukan yang pertama yaitu meletakkan benda 

kerja pada mesin uji. Kemudian menempelkan benda kerja dengan 

indentor dengan cara memutar piringan searah jarum jam. Kemudian 

melepaskan handel secara perlahan dan hendel akan turun ke bawah 

secara otomatis sehingga jarum pada sekala akan bergerak seiring 

dengan turunnya handel. Tunggu sampai jarum pada skala berhenti, 

setelah berhenti tunggu sampai 30 detik. Kemudian angkat handel ke 

atas secara lembut sampai mentok dan langkah selanjutnya melihat 

pembacaan skala nilai pada jarum jam. 

Tabel 5. Data pengujian kekerasan. 

No 

Bentuk 

Pin 

Indentor 

N 

(rpm) 

V 

(mm/

mnt) 

HRf 
HRf 

Rata-rata 

WN TMAZ HAZ WN TMAZ HAZ 

1 

Ovale 

Shape 
2000 16 

   

      

   

2 

   

      

   

X (rata-rata)    



45 

 

3 

Cone 

Shape 
2000 16 

   

      

   

4 

   

      

   

X (rata-rata)    

5 

Changing 

Spiral 

Form 

2000 16 

   

      

   

6 

   

      

   

X (rata-rata)    

Raw Material     
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4.5 Diagram Alir Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Gambar 29. Diagram alir penelitian. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai kekerasan tertinggi pada daerah Weld Nugget (WN) terdapat pada 

indentor changing spiral form yaitu 45 dan nilai terendah terdapat pada 

indentor cone shape yaitu 42,5. Pada daerah Thermomecanically 

Affected Zone (TMAZ) nilai kekerasan tertinggi terdapat pada indentor 

changing spiral form yaitu 43,17 dan nilai terendah pada indentor ovale 

shape yaitu 41.33. Pada daerah Heat-Affected Zone (HAZ) nilai 

kekerasan tertinggi terdapat pada indentor ovale shape yaitu 40,835 dan 

nilai kekerasan terendah terdapat pada indentor cone shape yaitu 

39,165. 

2. Nilai ultimate stress tertinggi yaitu 96,218 MPa dengan indentor 

changing spiral form dan nilai ultimate stress terendah yaitu 63,153 

MPa dengan indentor cone shape. Nilai yield strength tertinggi yaitu 

59,478 MPa dengan indentor changing spiral form dan nilai yield 

strength terendah yaitu 50,472 MPa dengan indentor ovale shape. 
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3. Jenis indentor changing spiral form memiliki kualitas hasil pengelasan 

yang tinggi, baik nilai kekerasan maupun nilai kekuatan tariknya.  

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan, maka peneliti 

dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Ketika pembuatan spesimen, sebaiknya ukuran spesimen dilebihkan, 

agar saat pembentukan spesimen pengujian, dimensinya sesuai dengan 

standar pengujian. 

2. Bahan indentor yang digunakan harus memiliki kualitas yang sangat 

baik dari bahan yang akan dilas dan panjang pin indentor harus sesuai 

dengan ketebalan bahan yang akan dilas. 
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