
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi pengelasan telah mengalami 

perkembangan dengan pesat. Ditemukannya metode-metode baru untuk mengatasi 

permasalahan dalam proses penyambungan material merupakan petunjuk adanya 

perkembangan dalam teknologi pengelasan. Salah satunya adalah pengelasan gesek 

(friction welding).  

Pengelasan gesek (friction welding) merupakan salah satu solusi dalam 

memecahkan permasalahan penyambungan logam yang sulit dilakukan dengan fusion 

welding (pengelasan cair).  Pada pengelasan gesek (friction welding) proses 

penyambungan logamnya tanpa pencairan (solid state proses) yang mana proses 

pengelasan terjadi sebagai akibat penggabungan antara laju putaran salah satu benda 

kerja yang berputar. Gesekan yang diakibatkan oleh pertemuan kedua benda kerja 

tersebut akan menghasilkan panas yang dapat melumerkan kedua ujung benda kerja 

yang bergesekan sehingga mampu melumer  dan akhirnya terjadi proses 

penyambungan.  

Pada pengelasan gesek (friction welding) terjadi beberapa fenomenafisik 

seperti perubahan panas akibat gesekan deformasiplastis dan sebagainya. Adapun 

parameter penting dalam proses pengelasan gesek (friction welding) meliputi  friction 

time, rotational speed, dan friction pressure.  Parameter-parameter yang ditunjukkan 
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diatas akan berpengaruh terhadap sifat mekanik hasil sambungan las gesek. 

(httpdigilib.its.ac.idpublicITS-Undergraduate-24015-Chapter1-194004.pdf) 

Pada bagian yang akan diteliti adalah bagian hasil lasan yaitu kekuatan 

sambungan di tempat gesekan, sehingga dapat diketahui bagaimana perubahan yang 

terjadi pada sambungan pada bagian tersebut. Dalam penelitian ini digunakan 

material baja karbon ST 42 yang pada umumnya mudah dicari dipasar. Dari beberapa 

penelitian yang ada belum pernah dilakukan penelitian tentang las gesek (Friction 

Welding) di instansi ini, dengan demikian las gesek (Friction welding) penting untuk 

diteliti. 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang “ Pengaruh 

Variasi Durasi Gesekan Pada Las Gesek (Friction Welding) Terhadap Kekuatan 

Sambungan Las Baja ST 42 ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka peneliti mengangkat 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variasi durasi gesekan las gesek (Friction Welding) baja 

ST 42 terhadap kekerasan daerah logam induk, HAZ dan daerah las? 

2. Bagaimana pengaruh variasi durasi gesekan las gesek (Friction Welding) baja 

ST 42 terhadap terhadap kekuatan tarik sambungan las. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dilakukan adalah : 

1. Mengetahui pengaruh variasi durasi gesekan las gesek (Friction Welding) 

terhadap kekerasan (logam induk, daerah HAZ dan daerah las)sambungan las 

baja ST 42  

2. Mengetahui pengaruh variasi durasi gesekan las gesek (Friction Welding) 

terhadap kekuatan tarik baja ST 42  . 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka batasan 

masalah yang diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja ST 42. 

2. Putaran yang digunakan adalah 2500 rpm. 

3. Variasi durasi gesekan yang digunakan adalah 40, 50 dan 60 detik. 

4. Besarnya penekanan gesek mengikuti kelumeran/kelelehan material. 

5. Kondisi peralatan yang digunakan saat pengambilan data diasumsikan 

terkalibrasi dan seluruh pengukuran variabel pengelasan dianggap tepat 

seperti pada alat pengukuran. 

6. Hanya membahas tentang pengaruh hasil lasan terhadap sifat mekanis 

kekerasan (logam induk, daerah Haz dan daerah las) dan kekuatan tarik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

Pada dasarnya penelitian tentang las gesek (Friction Welding) belum 

pernah dilakukan di institusi ini, yang pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya adalah Friction Stir Welding. Dengan dilakukanya penelitian 

tentang las gesek (Friction Welding) maka akan menambah wawasan dan 

pengetahuan yang ada, diharapkan nantinya dapat dikembangkan atau diteliti 

lebih lanjut lagi dan diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui metode pengelasan 

listrik dan asitelin dan sangat jarang mengetahui tentang pengelasan gesek 

(Friction Welding), dimana cara kerja pengelasan gesek adalah dimana satu 

benda dicekam dan diputar pada kecepatan tertentu dan benda satunya 

dicekam dalam kondisi diam dan didekatkan sampai terjadinya gesekan dan 

diberikan tekanan secara konstan dalam jangka waktu tertentu. 

3. Bagi Dunia Industri 

Metode las gesek (Frcition Welding) ini masih jarang digunakan di 

dunia industri yang ada di indonesia . las gesek (Friction welding) adalah 

tergolong metode pengelasan yang masih baru di indonesia, dan dengan 

adanya penelitian ini diharapkan bisa mengenalkan tentang las gesek dan 
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nantinya digunakan dalam dunia industri, misalnya industri automotive, 

pesawat terbang, kapal laut dan lain sebagainya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan disusun dalam lima bab yaitu pendahuluan, dasar teori, 

metodologi penelitian, analisa data dan pembahasan serta kesimpulan. 

Adapun perincianya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, 

perumusah masalah, batsan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II DASAR TEORI 

 Pada bab dasar teori dijelaskan tentang material baja karbon, definisi 

baja karbon, klasifikasi baja, pengelasan, pengelasan gesek, kekuatan tarik 

dan kekerasan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab metodologi penelitian dijelaskan tentang data spesimen awal, 

metode pengujian yang dilakukan, diagram alir dan segala bentuk prosedur 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab analisa data dan pembahasan akan dijelaskan, data yang 

diperoleh dari percobaan atau pengujian yang dilakukan serta analisa tentang 

hasil-hasil yang telah diperoleh selama percobaan dilakukan, pembahasan 
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mengenai hubungan antara hasil percobaan dengan teori yang telah ada, dan 

berbagai macam analisa penunjang lain yang diperlukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab lima diberikan dengan menarik kesimpulan dari hasil 

percobaan yang telah dianalisa beserta dengan saran untuk penelitian 

berikutnya. 

 

 

 


