
1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia perindustrian saat ini mulai 

mempertimbangkan material aluminium sebagai bahan utama dalam 

proses produksi. Kebutuhan akan plat aluminium di dunia industri pun 

semakin tinggi, hal ini dikarenakan aluminium dan paduan aluminium 

termasuk logam ringan yang memiliki kekuatan yang tinggi, tahan 

terhadap karat, konduktor listrik yang cukup baik dan tentunya lebih 

ringan daripada besi atau baja. Plat aluminium banyak diaplikasikan dalam 

dunia industri seperti pada alat-alat perkakas, otomotif, kereta api, pesawat 

terbang, kapal laut dan lain sebagainya. Plat aluminium ini sangatlah 

banyak dibutuhkan di dunia perindustrian, namun memiliki kendala pada 

kemampuan las. Oleh karena itu, perlu metode pengelasan yang sesuai 

untuk dapat menyambung plat aluminium sehingga mendapatkan hasil 

kekuatan las yang maksimal. 

Di zaman majunya teknologi saat ini, banyak digunakan berbagai 

metode pengelasan terhadap aluminium, salah satunya adalah Friction Stir 

Welding (FSW). Friction Stir Welding adalah metode pengelasan padat 

yang ditemukan pada tahun 1991 di The Welding Institute (TWI) 

(Bhanumurthy, 2008). Metode pengelasan FSW sendiri sudah banyak 

digunakan di dunia industri baik itu otomotif, pesawat terbang, kapal dan 

lain sebagainya. Metode pengelasan Friction Stir Welding (FSW) 

mempunyai prinsip kerja yang sangat sederhana, yaitu memanfaatkan 

energi panas yang dihasilkan dari gesekan antara shoulder dengan material 
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yang akan disambung. Gesekan tersebut menghasilkan panas yang 

mengakibatkan material menjadi plastis sehingga memungkinkan tool 

mengaduk material tersebut sehingga dapat bercampur menyatu. 

Saat ini belum ada standarisasi mengenai parameter-parameter 

pengelasan Friction Stir Welding (FSW) yang sesuai dengan ketebalan 

plat, jenis logam, kecepatan las, kecepatan putaran tool dan dimensi tool 

yang digunakan. Hal tersebut menjadi kendala dalam menghasilkan 

sambungan yang berkualitas. Oleh karena itu perlu dilakukan percobaan 

pengelasan Friction Stir Welding (FSW) pada plat aluminium untuk 

menghasilkan sambungan yang baik dan memiliki kekuatan sambungan 

yang tinggi. 

Untuk menemukan kecepatan pengelasan yang sesuai dengan plat 

aluminum 0,4 mm, maka dalam penilitian ini diperlukan variable-variable 

kecepatan pengelasan. Tool yang akan digunakan yaitu jenis high speed 

stee) HSS dengan dimensi tool yaitu diameter shoulder 6 mm, diameter 

pin 1,6mm, 2mm, dan 2,4mm dan panjang pin 0,7 mm. Adapun jenis 

sambungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sambungan lap 

welding. 

Dari penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mengetahui 

metode pengelasan Friction Stir Welding yang sesuai dengan plat 

aluminium A 1100 ketebalan 0,4 mm dengan menggunakan metode lap 

welding sehingga menghasilkan sambungan yang baik dengan kekuatan 

yang tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam friction stir welding sampai saat ini belum ada standarisasi 

parameter yang baku, dan di beberapa literatur disebutkan bahwa terdapat 

banyak parameter yang dapat mempengaruhi kualitas pengelasan dengan 

metode Friction Stir Welding (FSW) diantaranya adalah: 

a. Kecepatan putar tool (rpm) 

b. Kecepatan translasi tool (feeding) 

c. Desain tool 

d. Material tool 

e. Down force 

f. Kemiringan tool saat pengerjaan 

g. Material benda kerja 

Untuk mendapatkan hasil yang di inginkan, maka beberapa 

parameter di atas harus di sesuaikan antara parameter yang satu dengan 

parameter yang lain, dengan pengamatan secara langsung dan melalui 

pengujian bahan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui kekuatan bahan uji 

hasil Friction Stir Welding (FSW) dengan metode sambungan tumpuk (lap 

welding) setelah di lakukan perubahan parameter permesinan. Pengamatan 

dilakukan secara visual dan melalui uji tarik. Adapun variasi parameter 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kecepatan translasi tool/feeding rate (mm/s) 6, 7, 8 
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2. Bentuk probe dari tool 

3. Kemiringan tool saat pengelasan, yaitu 2˚, 3˚, 4˚ 

1.4 Manfaat Penilitian 

a. Manfaat bagi penulis 

Skripsi ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memahami teknik 

pengelasan plat aluminium A 1100 dengan metode friction stir 

welding. Dan mengetahui kekuatan tarik sambungan aluminium A 

1100 dengan metode pengelasan friction stir welding. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

Pada umumnya masyarakat belum memahami metode pengelasan 

aluminium dengan menggunakan metode friction stir welding. Maka 

dari itu penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

sehingga masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam pengerjaan 

pengelasan aluminium. 

c. Manfaat bagi dunia industri 

Metode friction stir welding ini masih belum banyak digunakan di 

dunia industri yang ada di Indonesia karena metode pengelasan friction 

stir welding tergolong masih baru di Indonesia. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan metode tersebut sehingga 

dapat diaplikasikan di dunia industri yang ada di Indonesia. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka 

batasan masalah yang diberikan adalah sebagai berikut : 
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1. Metode pengelasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Friction Stir Welding (FSW), dengan menggunakan mesin Milling 

CNC TU 3A. 

2. Material yang digunakan sebagai bahan kerja yaitu plat aluminium tipe 

A1100 dengan ketebalan 0,4 mm. 

3. Jenis sambungan dalam penelitian ini adalah sambungan lap welding. 

4. Kecepatan translasi tool (feeding) yang digunakan adalah 6, 7 dan 8 

mm/s. 

5. Tool yang digunakan adalah HSS dengan dimensi tool : 

a. Tool 1 : Diameter Pin 1,6 mm dan diameter Shoulder 6 mm 

b. Tool 1 : Diameter Pin 2 mm dan diameter Shoulder 6 mm 

c. Tool 1 : Diameter Pin 2,4 mm dan diameter Shoulder 6 mm 

6. Sudut / Kemriringan tool yang digunakan saat pengelasan adalah 2o, 3o 

dan 4o. 

7. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab 

supaya maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat 

tercapai dengan baik. 

 Bab I.  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang yang melandasi 

penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 
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 Bab II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka / teori-teori yang 

mendasari penelitian ini. Tinjauan pustaka ini meliputi teori 

friction stir welding, material benda kerja, pengujian 

mekanik dan analisis hasil percobaan friction stir welding. 

Tinjauan pustaka yang ada dikutip dari beberapa buku dan 

referensi lain yang mendukung dalam penelitian ini. 

Bab III. Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang alat dan material pengujian 

yang digunakan, langkah-langkah persiapan, metode 

pengambilan data dan metode pengujian yang dilakukan. 

 Bab IV. Hasil dan Analisis 

Bab ini berisikan data-data dan analisa dari hasil yang 

diperoleh dari proses pengambilan data dan pengujian. 

 Bab V.  Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil data pengujian serta 

analisa pengujian dan saran yang diberikan untuk 

percobaan penelitian selanjutnya. 


