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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengelasan 

Pengelasan adalah suatu proses penyambungan dua atau lebih 

logam menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa tekanan. (Sardjono 

KP, 2009). Sambungan las adalah ikatan dua buah logam atau lebih yang 

terjadi karena adanya proses difusi dari logam tersebut. Proses difusi 

dalam sambungan las dapat dilakukan dengan kondisi padat maupun cair. 

Dalam terminologi las, kondisi padat disebut Solid State Welding (SSW) 

atau Pressure Welding dan kondisi cair disebut Liquid State Welding 

(LSW) atau Fusion Welding. (Djatmiko, 2008) 

Tabel 2.1 : Klasifikasi Proses Pengelasan Logam (Djatmiko, 2008) 
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Ada beberapa bentuk dasar sambungan las yang biasa dilakukan 

dalam penyambungan logam, bentuk tersebut adalah butt joint, fillet joint, 

lap joint, edge joint dan out-side corner joint. Berbagai bentuk dasar 

sambungan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 Gambar 2.1 : Macam-macam Sambungan Las (Djatmiko, 2008) 

2.2 Friction Stir Welding 

Friction Stir Welding (FSW) adalah sistem las padat yang 

ditemukan pada tahun 1991 oleh The Welding Institute (TWI). Teknik 

pengelasan Friction Stir Welding digunakan untuk menyambung 

aluminium, magnesium, emas dan logam campuran lainnya. Dan sekarang 

sudah mulai diperluas ke pengelasan jenis logam yang berbeda dan 

material baja. (Bhanumurthy, 2008) 

Friction Stir Welding (FSW) adalah sebuah metode pengelasan 

yang termasuk pengelasan gesek, yang pada prosesnya tidak memerlukan 

bahan penambah atau pengisi. Panas yang digunakan untuk mencairkan 

logam kerja dihasilkan dari gesekan antara benda kerja yang berputar (pin) 

dengan benda yang diam (material). Pin berputar dengan kecepatan 

konstan disentuhkan ke material kerja yang telah dicekam. Gesekan antara 
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kedua benda tersebut menimbulkan panas sampai ± 80 % dari titik cair 

material kerja dan selanjutnya pin ditekan dan ditarik searah dengan 

daerah yang akan di las. Putaran dari pin bisa searah jarum jam atau 

berlawanan dengan arah jarum jam. 

Pin yang digunakan pada pengelasan friction stir welding harus 

mempunyai titik cair dan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan 

material kerja, sehingga pin tidak ikut meleleh dan hasil pengelasan baik. 

Pengelasan dengan menggunakan metode friction stir welding (FSW) bisa 

digunakan untuk menyambungkan material yang sama (similar metal) 

ataupun material yang tidak sama/berbeda (dissimilar metal) seperti baja 

dengan baja tahan karat, aluminium dengan kuningan dan memungkinkan 

untuk mengelas kombinasi material lain yang tidak dapat di las dengan 

menggunakan metode pengelasan yang lain. Parameter pengelasan harus 

disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pengurangan volume dari pin 

ketika terjadi gesekan dengan material kerja bisa diperkecil. Hal ini 

bertujuan untuk menjaga masukan panas yang konstan selama pengelasan. 

Prinsip friction stir welding yang ditunjukkan pada gambar 2.2 

yaitu dengan cara menggesekan dua benda secara terus menerus dan akan 

menghasilkan panas, ini menjadi suatu prinsip dasar terciptanya suatu 

metode pengelasan gesek. Pada proses friction stir welding, sebuah tool 

yang berputar ditekankan pada material yang akan disambung. Gesekan 

tool yang berbentuk silindris (cylindrical shoulder) yang dilengkapi 

pin/probe dengan material, mengakibatkan pemanasan setempat yang 

mampu melunakkan bagian tersebut. Tool berputar pada kecepatan tetap 
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dan bergerak melintang pada jalur pengelasan (joint line) dari material 

yang akan disatukan. Parameter pengelasan yang dilakukan harus 

disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pengurangan volume dari pin 

ketika terjadi gesekan dengan material kerja bisa diperkecil. Hal ini 

bertujuan untuk menjaga masukan panas yang konstan selama pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.2 : Prinsip kerja Friction Stir Welding 

Dalam proses friction stir welding (FSW) dibagi menjadi 5 tahap yaitu : a) 

plunging (pencelupan), b) dwelling (tinggal), c) welding (pengelasan), d) 

dwelling (tinggal), dan e) pulling out (mencabut). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Tahap Proses Friction Stir Welding 
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Tool pada FSW memiliki dua bagian yaitu shoulder dan pin. 

Shoulder adalah bagian berbentuk silindris yang memiliki diameter lebih 

besar daripada pin. Pin adalah silinder kecil yang berada dibawah 

shoulder. Seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini : 

   

   

 

 

 

Gambar 2.4 : Tool Friction Stir Welding 

 Ada tiga permukaan tool yang dapat meneruskan panas pada proses 

FSW dan memungkinkan terjadinya proses penyatuan logam. Pin 

mempunyai dua permukaan yang dapat menghasilkan panas yaitu 

ujung/permukaan oin dan sisi dari pin tersebut. Ujung pin menghasilkan 

panas yang cukup penting selama proses pencelupan tool ke benda kerja. 

Permukaan sisi pin secara langsung memberikan tambahan panas yang 

cukup besar. Hubungan antara diameter pin dan lubang diameter pin pada 

permukaan benda yang dilas yaitu : 

Di dalam satu garis kontak, jika d<d0 dan 

Permukaan ke permukaan, jika d>d0 

 

 

 

 

          Y        Technological hole 

     Z          X 

Welding Pieces             D   d                  Joint Line 

 

           Weld tool “probe” 

Gambar 2.5 : Kontak antara sudut pin dan lubang pada 
benda kerja (Durnadovic, 2009) 
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Permukaan shoulder adalah area di mana jumlah panas dihasilkan 

hanya jika sudut kerucut mempunyai nilai α = 0o. Di dalam kasus α = 0o 

permukaan ini mempunyai bidang kontak relative kecil dengan metal yang 

padat dan jumlah panas yang dihasilkan lebih sedikit. Panjang pin terbatas 

oleh ketebalan logam yang dilas. Panjang pin harus menghindari kontak 

dengan plat pendukung agar tidak terjadi kerusakan. 

2.2.1 Desain Tool 

Desain tool adalah faktor yang sangat mempengaruhi hasil 

pengelasan, karena desain tool yang tepat dapat menghasilkan hasil 

pengelasan yang baik. Panas yang dihasilkan dari gesekan tool dan 

material yang akan dilas sekitar 70 – 80 % dari temperature titik lebur 

material yang akan di las tersebut. Material tool harus memiliki sifat tahan 

terhadap panas tinggi dan mempunyai titik lebur yang lebih tinggi dari 

material las, agar ketika proses pengelasan berlangsung material tool tidak 

ikut tercampur dengan material yang di las. 

Bahan perkakas las yang digunakan tergantung kepada logam yang 

akan disambung. Perkakas las berbahan seperti baja berkecepatan tinggi 

(HSS), baja perkakas H13 dan D3 digunakan untuk menyambung logam 

aluminium, magnesium dan cooper. Sedangkan paduan tungsten seperti 

tungsten karbida (WC), tungsten rehenium (W-25%Re) dan polycrystal 

cubic boron nitrate (PCBN) digunakan untuk menyambung logam yang 

lebih keras seperti baja, niket dan titanium. 
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Desain tool terdiri dari shoulder dan pin. Pin berfungsi untuk 

menghasilkan panas dan menggerakkan material yang sedang di las. 

Shoulder memiliki beberapa fungsi antara lain : 

1. Sebagai pelindung dari kemungkinan masuknya suatu material 

berbeda. 

2. Shoulder yang berdiameter lebih besar, berperan untuk 

mempertahankan dan menjaga agar material plasticized tidak keluar 

dari daerah las. 

3. Shoulder memiliki tekanan ke bawah yang member efek tempa pada 

lasan. 

4. Shoulder juga menyediakan input panas tambahan, karena luas 

permukaan yang bergesekan dengan material las lebih besar maka 

panas yang dihasilkan juga lebih besar. (Wijayanto 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 : Bentuk Tool Shoulder, pin dan sudut pin 
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Pegangan Tool 
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2.2.2 Rotasi Tool dan Kecepatan Melintang 

Ada dua kecepatan alat yang harus diperhitungkan dalam 

pengelasan ini yaitu seberapa cepat tool itu berputar dan seberapa cepat 

tool itu melintasi jalur pengelasan (joint line). 

Gerakan tool ditunjukkan pada gambar 2.7. 

   

  Gambar 2.7 : Gerakan Tool 

 Kedua parameter ini harus ditentukan secara cermat untuk 

memastikan proses pengelasan yang efisien dan hasil yang memuaskan. 

Hubungan antara kecepatan pengelasan dan input panas selama proses 

pengelasan sangat kompleks, tetapi umumnya dapat dikatakan bahwa 

meningkatnya kecepatan rotasi dan berkurangnya kecepatan melintas akan 

mengakibatkan titik las lebih panas. Jika material tidak cukup panas maka 

arus pelunakan tidak akan optimal sehingga dimungkinkan akan terjadi 

cacat rongga atau cacat lain pada stir zone dan kemungkinan tool akan 

rusak. Tetapi input panas yang terlalu tinggi akan merugikan sifat akhir 

lasan karena perubahan karakteristik logam dasar material. Oleh sebab itu 

dalam menentukan parameter harus benar-benar cermat, input panas harus 
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cukup tinggi tetapi tidak terlalu tinggi untuk menjamin plastisitas material 

serta untuk mencegah timbulnya sifat-sifat las yang merugikan. 

2.2.3 Kedalaman Ceburan dan Gaya aksial Shoulder 

Kedalaman ceburan (plunge depth) didefinisikan sebagai 

kedalaman titik terendah probe di bawah permukaan material yang di las 

dan telah diketahui sebagai parameter kritis yang menjamin kualitas lasan. 

Plunge depth perlu diatur dengan baik untuk menjamin tekanan ke bawah 

tercapai dan memastikan tool penuh menembus lasan. Plunge depth yang 

dangkal dapat mengakibatkan cacat dalam lasan, sebaliknya plunge depth 

yang berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan pin karena berinteraksi 

dengan alasnya. 

 

 

 

    Penetration         Welding       Pulling Out 

Gambar 2.8 : Penetrasi Pada Proses Friction Stir Welding (Song, 2002) 

Gaya aksial shoulder digunakan untuk menjaga material lunak 

tidak keluar jalur dan member efek tempa (forging). Material panas 

ditekan dari atas oleh shoulder dan ditahan oleh alas dari bawah. Proses ini 

bertujuan untuk memadatkan material sehingga penguatan sambungan 

terjadi akibat efek tempa tersebut. Selain itu gaya tekan juga menghasilkan 

input panas tambahan karena permukaannya yang lebih besar bergesekan 

dengan material. (Wijayanto, 2010) 
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2.3. Jenis Sambungan Pada Proses Friction Stir Welding 

  Ada beberapa jenis sambungan pada proses pengelasan. 

2.3.1. Sambungan Butt (Butt Joint) 

Dua benda kerja yang dilas pada posisi pertemuan ruas 

antara bidang yang bersentuhan, dicekam rigid pada fixture atau 

ragum. Fixture mencegah benda kerja berputar dan atau terangkat 

ketika proses las berlangsung. 

Tool pengelasan yang terdiri dari shank, shoulder dan probe 

berputar dengan kecepatan dan kemiringan yang telah ditentukan. 

Tool secara perlahan turun dan masuk ke dalam ruas pertemuan 

benda kerja sampai shoulder dari tool menyentuh permukaan benda 

kerja dan ujung pin sedekat mungkin dengan backplate. Dweel 

time yang singkat dapat membangkitkan panas untuk preheating 

dan pelunakan material sepanjang garis sambungan. Sampai di 

akhir pengelasan, tool diangkat ketika tool masih dalam kondisi 

berputar. Seperti pin yang ditarik, tool akan meninggalkan lubang 

(keyhole) di ujung pengelasan. Tool shoulder yang bersentuhan 

dengan benda kerja pun meninggalkan bekas semi circular ripple di 

jalur pengelasan. 

2.3.2. Sambungan Tumpuk (Lap Joint) 

Prinsip operasional dari sambungan tumpuk tidak berbeda 

jauh dengan sambungan butt kecuali tidak adanya butt line, dimana 

tool berada diantara benda kerja sehingga tool harus menembus 

benda kerja teratas. Hal ini merupakan perbedaan yang mendasar 
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antara butt joint dengan lap joint. Pada butt joint, putaran utama 

terjadi di permukaan antar sambungan, berbeda dengan lap joint 

yang sambungannya tidak berada di permukaan sambungan, tetapi 

berada diantara permukaan tumpukan sambungan. 

Pada sambungan tumpuk (lap joint), ujung probe dari tool 

FSW harus menembus benda kerja bagian atas dan harus 

menembus sebagian pada benda kerja di bawahnya. Oleh karena 

itu ujung pin tidak perlu sampai mendekati permukaan bawah 

benda kerja bagian bawah, karena berbeda dengan butt joint, pada 

lap joint sambungan las tidak terfokus pada pembentukan 

penutupan akar (root closure). Namun demikian kita tetap harus 

memperhitungkan efek dari factor kedalaman penetrasi terhadap 

mekanikal properties sambungan. Takikan pada kedua sisi dari 

sambungan merupakan bagian potensial dari retakan dan 

berpengaruh besar dalam sifat mekanik. Secara umum, biasanya 

sambungan lap joint tidak sekuat butt joint yang kekuatannya bisa 

menggantikan fungsi dari fasteners. 

2.4. Kelebihan dan Keterbatasan Friction Stir Welding 

Friction Stir Welding merupakan metode pengelasan yang relatif 

baru yang ditemukan pada tahun 1991, maka dari itu pasti metode las 

FSW ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara umum kelebihan dan 

kekurangan FSW adalah sebagai berikut : 

2.4.1. Kelebihan Friction Stir Welding 

• Tidak terjadi pelelehan selama pengelasan. 
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• Bisa mengelas semua jenis aluminium alloys. 

• Dapat menyambung 2 material yang berbeda seperti 

aluminium dengan tembaga, aluminium dengan magnesium 

dan lain sebagainya. 

• kekuatan las lebih baik dibandingkan dengan fusion 

welding. 

• Distorsi lebih rendah dari fusion welding. 

• Tidak memerlukan bahan pengisi. 

• Tidak memerlukan gas pelindung. 

• Tool welding dapat digunakan berulang-ulang. 

• Ramah lingkungan 

• Energi yang dibutuhkan untuk pengelasan lebih rendah dari 

fusion welding 

2.4.2. Kekurangan Friction Stir Welding 

o Proses pengelasan hanya bisa dilakukan di tempat tertentu. 

o Di akhir pengelasan terdapat lubang bekas pin. 

o Belum ada standarisasi proses pengelasan dan parameter yang 

sesuai mengenai putaran, kecepatan las, material, ketebalan dan 

dimensi tool. 

2.5. Klasifikasi Aluminium dan Paduannya 

Material aluminium merupakan logam kedua setelah baja yang 

digunakan dalam konstruksi dan manufaktur, oleh sebab itu logam non 

ferrous yang dijelaskan pada kesempatan ini adalah logam aluminium. 

2.5.1. Pengertian Dasar Aluminium 
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Aluminium merupakan logam ringan yang mempunyai 

ketahanan korosi yang baik dan hantaran listrik serta sifat-sifat baik 

lainnya sebagai sifat logam. Adanya penambahan Cu, Mg, Si, Mn, 

Zn, Ni dan sebagainya akan meningkatkan kekuatan mekanik 

aluminium (Tata Surdia, 1999). Paduan Aluminium dapat 

digolongkan menjadi beberapa kelompok utama, yaitu : 

1. Paduan Aluminium Tempa (Aluminium Wrought Alloy) 

Paduan ini dibuat untuk dikerjakan dengan proses forming 

untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan seperti pelat, 

lembaran dan kawat. 

2. Paduan Aluminium Cor (Aluminium casting Alloy) 

Pada paduan ini, bentuk benda yang diinginkan diperoleh dari 

logam cair yang dituang pada cetakan dengan bentuk yang 

diinginkan dan dibiarkan membeku, sehingga didapatkan produk 

yang mendekati bentuk aslinya untuk kemudian di finishing. 

3. Paduan Aluminium yang dapat diberi perlakuan panas (Heat-

Treatable Aluminium Alloy) 

Pada paduan ini ditambahkan beberapa elemen untuk 

memperkuat aluminium, elemen yang ditambahkan biasanya 

copper (seri 2xxx), magnesium dan silicon (seri 6xxx) dan zinc 

(seri (7xxx) dalam hal ini material dipanaskan antara 900-10500F 

tergantung dari paduannya dan kekuatan paduannya tergantung 

pada pemanasan, quenching dan arifticial aging. 
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4. Paduan Aluminium yang tidak dapat diberi perlakuan panas 

(Non Heat-Treatable Aluminium Alloy) 

Pada paduan ini ditambahkan beberapa elemen untuk 

memeperkuat paduan aluminium dan ada yang murni aluminium 

(seri 1xxx), elemen yang ditambahkan pada jenis ini adalah 

mangan (seri 3xxx), silicon (seri 4xxx), magnesium (seri 5xxx) 

dalam meningkatkan kekuatan dari paduan aluminium ini 

dilakukan dengan memvariasikan suhu dari cold working 

(pendinginan) atau strain hardening. 

2.5.2. Sifat – sifat Aluminium (Al) 

Aluminium berwarna putih kebiru-biruan, lebih keras dari 

timah putih, tetapi lebih lunak daripada seng. Aluminium 

mempunyai kekuatan tarik sebesar 10 kg/mm dan untuk 

memperbaiki sifat mekanis dari bahan logam aluminium, bahan 

aluminium ditambah unsur paduan. 

Logam aluminium mempunyai karakteristik tersendiri 

dibandingkan dengan logam lainnya, diantaranya adalah : 

1. Permukaan mengkilap (3 kali lebih mengkilap dari pada besi) 

2. Tahan korosi 

3. Mempunyai kekuatan yang tinggi 

4. Mudah dibentuk 

5. Melting point rendah 

6. Penghantar panas dan arus yang baik 

7. Aluminium semakin tangguh pada suhu rendah 
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8. Tidak beracun 

9. Kecepatan rambat panas tinggi 

 

Dalam hal pengelasan paduan aluminium mempunyai sifat 

yang kurang baik diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Karena panas jenis dan daya hantar panasnya tinggi maka sulit 

untuk memanasakan dan mencairkan sebagian kecil. 

2. Aluminium mempunyai titik cair dan viscositas yang rendah, 

maka daerah yang terkena pemanasan mudah mencair dan 

menetes. 

3. Paduan aluminium mudah sekali teroksidasi dan membentuk 

oksida aluminium yang mempunyai titik cair tinggi. Karena 

sifat ini maka peleburan antara logam dasar dengan logam las 

menjadi terhalang. 

4. Karena perbedaan yang tinggi antara kelarutan hidrogen dalam 

logam cair dan logam padat, maka dalam proses pembekuan 

yang terlalu cepat akan terbentuk rongga halus bekas kantong-

kantong hydrogen. 

5. Paduan aluminium mempunyai berat jenis yang rendah karena 

itu banyak zat-zat lain yang terbentuk selama pengelasan akan 

tenggelam. Keadaan ini memudahkan terkandungnya zat-zat 

yang tidak dikehendaki kedalamnya. 

2.5.3. Unsur – Unsur Paduan Logam Aluminium 
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a. Besi (Fe) : Penambahan unsure besi pada aluminium dapat  

mengurangi terjadinya keretakan panas. 

b. Manganase (Mn) :  Aluminium yang ditambahi unsure mangan 

dapat perbaiki ductility pada logam aluminium. 

c. Silicon : Penambahan unsure silicon akan mempengaruhi 

aluminium tahan terhadap korosi tetapi sulit di machining. 

d. Copper : Unsur copper dapat mempengaruhi logam aluminium 

mudah di machining. 

e. Magnesium : Penambahan unsur magnesium pada logam 

aluminium akan memperbaiki sifat kekuatan, tetapi sulit pada 

pekerjaan proses penuangan. 

f. Zinc : Penambahan unsure seng akan memperbaiki sifat logam 

aluminium tahan terhadap korosi dan mengurangi terjadinya 

keretakan panas dan pengerutan. 

 

2.5.4. Standarisasi Aluminium 

Standarisasi aluminium digunakan untuk menggolongkan 

logam aluminium paduan berdasarkan komposisi kimia, menurut 

standart yang digunakan di dunia seperti JIS, ASTM, ISI, ISO dll 

material aluminium dibagi kedalam beberapa kelas dengan 

penamaan sesuai dengan standart yang digunakan. 

Pengklarifikasian ini berdasarkan komposisi kimia paduannya dan 

juga mechanical propertiesnya. 
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Pengkodean aluminium tempa berdasarkan International Alloy 

Designation System adalah sebagai berikut : 

• Seri 1xxx merupakan aluminium murni dengan kandungan 

minimum 99,00% aluminium berdasarkan beratnya. 

• Seri 2xxx adalah paduan dengan tembaga. Terdiri dari paduan 

bernomor 2010 hingga 2029. 

• Seri 3xxx adalah paduan dengan mangan. Terdiri dari paduan 

bernomor 3003 hingga 3009. 

•  Seri 4xxx adalah paduan dengan silicon. Terdiri dari paduan 

bernomor 4030 hingga 4039. 

• Seri 5xxx adalah paduan dengan magnesium. Terdiri dari 

paduan bernomor 5050 hingga 5086. 

• Seri 6xxx adalah paduan dengan silicon dan mangnesium. 

Terdiri dari paduan bernomor 6061 hingga 6069. 

• Seri 7xxx adalah paduan dengan seng. Terdiri dari paduan 

bernomor 7070 hingga 7079. 

• Seri 8xxx adalah paduan dengan lithium. 

Perlu diperhatikan bahwa pengkodean aluminium untuk 

keperluan penempaan seperti di atas tidak berdasarkan pada 

komposisi paduannya, tetapi berdasarkan pada system 

pengkodean terdahulu, yaitu system Alcoa yang menggunakan 

urutan 1 sampai 79 dengan akhiran S, sehingga dua digit 

dibelakang setiap kode pada pengkodean di atas diberi angka 
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sesuai urutan Alcoa terdahulu. Pengecualian ada pada paduan 

magnesium dan lithium. 

Pengkodean unutuk aluminium cor berdasarkan Aluminium 

Association adalah sebagai berikut : 

• Seri 1xx.x adalah aluminium dengan kandungan minimal 99% 

aluminium. 

• Seri 2xx.x adalah paduan dengan tembaga. 

• Seri 3xx.x adalah paduan dengan silicon, tembaga, dan/atau 

magnesium. 

• Seri 4xx.x adalah paduan dengan silikon. 

• Seri 5xx.x adalah paduan dengan magnesium. 

• Seri 7xx.x adalah paduan dengan seng. 

• Seri 8xx.x adalah paduan dengan lithium. 

Perlu diperhatikan bahwa pada digit kedua dan ketiga 

menunjukkan persentase aluminiumnya, sedangkan digit terakhir 

setelah titik adalah keterangan apakah aluminium dicor setelah 

dilakukan pelelehan pada produk aslinya, atau dicor segera setelah 

aluminium cair dengan paduan tertentu. Ditulis hanya dengan dua 

angka, yaitu 1 atau 0. 

Klasifikasi aluminium pada Standar Nasional Indonesia 

(SNI) tidak berdasarkan pada konsentrasi paduan maupun 

perlakuannya. Klasifikasi aluminium paduan pada Standar 

Nasional Indonesia didasarkan pada aplikasi aluminium tersebut. 
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Berikut ini adalah contoh penomoran aluminium pada Standar 

Nasional Indonesia : 

• 03-2583-1989 aluminium lembaran bergelombang untuk atap 

dan dinding. 

• 07-0417-1989 ekstrusi aluminium paduan. 

• 03-0573-1989 jendela aluminium paduan. 

• 07-0603-1989 aluminium ekstrusi untuk arsitektur. 

• 07-0733-1989 ingot aluminium primer. 

• 07-0734-1989 aluminium ekstrusi untuk arsitektur, terlapis 

bahan anodisasi. 

• 07-0828-1989 ingot aluminium sekunder. 

• 07-0829-1989 ingot aluminium paduan untuk cor. 

• 07-0851-1989 plat dan lembaran aluminium. 

• 07-0957-1989 aluminium foil dan paduannya. 

• 04-1061-1989 kawat aluminium untuk penghantar listrik. 

Terdapat 84 produk aluminium yang terdaftar dalam 

Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia, berupa 

aluminium murni dan paduannya, senyawa aluminium, nahkan 

petunjuk teknis pembuatan aluminium dan aplikasinya juga 

merupakan produk terdaftar di Standar Nasional Indonesia 

(SNI). 

Pada penelitian kali ini material aluminium yang digunakan 

adalah aluminium seri 1xxx yaitu AA 1100. Aluminium ini dikenal 

sebagai aluminium yang memiliki ketahanan korosi yang sangat 
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bagus, konduktivitas listrik serta mampu bentuk yang baik. 

Aluminium AA 1100 ini biasanya digunakan untuk pembuatan 

pelat nama, heat exchanger, kemasan bahan kimia dan berbagai 

jenis makanan, berbagai peralatan penyimpanan serta perakitan 

komponen pengelasan lainnya (Wright Metal, 2005). Adapun 

komposisi kimia aluminium AA 1100 ditunjukkan pada table 

dibawah ini : 

Tabel 2.2 : Komposisi Aluminium AA 1100 berdasarkan Actual Mill  Chemical 

and Mechanical Property Test Report In Imperial Nomenclature 

%Si %Fe %Cu %Mn % Mg %Ti %Zn %Ai 
UTS 

(N/mm2) 

Elong 

(%) 

0,14 0,56 0,08 0,01 0,01 0,01 0,02 99,08 119,5 10 

 

2.6. Uji Mekanik (Mechanical Testing FSW) 

 Uji Tarik 

Uji Tarik merupakan salah satu pengujian untuk mengetahui sifat-

sifat suatu bahan. Dengan menarik suatu bahan kita akan segera 

mengetahui bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan 

dan mengetahui sejauh mana material itu bertambah panjang. Alat 

eksperimen untuk uji tarik ini harus memiliki cengkraman (grip) yang kuat 

dan kekakuan yang tinggi (highly stiff). 

Kurva dibawah ini menunjukkan hubungan antara gaya tarik terhadap 

pertambahan panjang : 
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Gambar 2.9 : Gambaran Singkat Uji Tarik 

Menurut Hukum Hooke (Hooke’s Law) bahwa hampir semua 

logam, pada tahap sangat awal dari uji tarik, hubungan antara beban atau 

gaya yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang bahan 

tersebut. Ini disebut daerah linier atau linear zone. Di daerah ini, kurva 

pertambahan panjang vs beban mengikuti aturan Hooke yaitu rasio 

tegangan (stress) dan regangan (strain) adalah konstan. 

Dibawah ini hubungan antara stress dan strain : 

• Stress (Tegangan Mekanis): σ = F/A , F = gaya tarikan, A = luas 

penampang. 

• Strain (Regangan): ε = ΔL/L , ΔL = Pertambahan panjang, L = Panjang 

awal. 

E = σ/ε 
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Berikut ini adalah kurva Tegangan – Regangan : 

 

  Gambar 2.10 : Kurva Tegangan-Regangan 

  

 Gambar 2.11 : Profil Data Hasil Uji Tarik 

Dibawah ini istilah mengenai sifat-sifat mekanik bahan dengan 

berpedoman pada hasil uji tarik seperti pada gambar diatas : 

a) Batas elastic σE (elastic limit), Pada gambar dinyatakan dengan titik A. 

Bila sebuah bahan diberi beban sampai pada titik A, kemudian 

bebannya dihilangkan, maka bahan tersebut akan kembali ke kondisi 
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semula (tepatnya hamper kembali ke kondisi semula) yaitu regangan 

“nol” pada titik O (lihat gambar). Tetapi bila beban ditarik sampai 

melewati titik A, hokum Hooke tidak lagi berlaku. 

b) Batas proporsional σP (proportional limit). Titik dimana penerapan 

hokum Hooke masih bisa ditolerir. Tidak ada standarisasi tentang nilai 

ini. Dalam praktek, biasanya batas proporsional sama dengan batas 

elastis. 

c) Deformasi plastis (plastic deformation). Perubahan bentuk yang tidak 

kembali ke keadaan semula. Pada gambar yaitu bila bahan ditarik 

sampai melewati batas proporsional dan mencapai daerah landing. 

d) Tegangan luluh atas σuy (upper yield stress). Tegangan maksimum 

sebelum bahan memasuki fase daerah landing peralihan deformasi 

elastic ke plastis. 

e) Tegangan luluh bawah σly (lower yield stress). Tegangan rata-rata 

daerah landing sebelum benar-benar memasuki fase deformasi plastis. 

Bila hanya disebutkan tegangan luluh (yield stress), maka yang 

dimaksud adalah tegangan mekanis pada titik ini. 

f) Regangan lulus εy (yield strain). Regangan permanen saat bahan akan 

memasuki fase deformasi plastis. 

g) Regangan elastis εe (elastic strain). Regangan yang diakibatkan 

perubahan elastis bahan. Pada saat beban dilepaskan regangan ini akan 

kembali ke posisi semula. 
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h) Regangan plastis εp (plastic strain). Regangan yang diakibatkan 

perubahan plastis. Pada saat beban dilepaskan regangan ini tetap 

tinggal sebagai perubahan permanen bahan. 

i) Regangan total (total strain). Merupakan gabungan regangan plastis 

dan regangan elastic (εT = εe + εp). Perhatikan beban dengan arah 

OABE. Pada titik B, regangan yang ada adalah regangan total. Ketika 

beban dilepaskan, posisi regangan ada pada titik E dan besar regangan 

yang tinggal (OE) adalah regangan plastis. 

j) Tegangan tarik maksimum (UTS, Ultimate Tensile Strenght). Pada 

gambar ditunjukkan dengan titik C (σβ), merupakan besar tegangan 

maksimum yang didapatkan dalam uji tarik. 

k) Kekuatan patah (breaking strength). Pada gambar ditunjukkan dengan 

titik D, merupakan besar tegangan di mana beban yang diuji putus atau 

patah. 

 

2.7 Metode Analisis 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil dari 

percobaan pengelasan dengan metode Friction Stir Welding (FSW) yaitu 

Response Surface Methodology (RSM). 

 Response Surface Methodology (RSM) 

 Response Surface Methodology (RSM) dapat didefinisikan sebagai 

metode statistic yang digunakan untuk data quantitative dari suatu hasil 

penelitian untuk menghitung dan memecahkan suatu persamaan multi 

varians. 
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Metode permukaan respon (Response Surface Methodology) 

adalah suatu kumpulan dari teknik-teknik statistika dan matematika yang 

berguna untuk menganalisis permasalahan tentang beberapa variabel bebas 

yang mempengaruhi variabel tak bebas dari respon, serta bertujuan 

mengoptimumkan respon.  Dengan demikian, metodologi permukaan 

respon dapat dipergunakan oleh peneliti untuk mencari suatu fungsi 

pendekatan yang cocok untuk meramalkan respon yang akan datang dan 

menentukan nilai-nilai variabel bebas yang mengoptimumkan respon yang 

telah dipelajari (Gasperz, 1992). 

Metode permukaan respon bertujuan untuk membantu peneliti 

dalam melakukan improvisasi untuk mendapatkan hasil optimum secara 

tepat dan efisien. Setelah daerah percobaan ditemukan, model respon 

dengan tingkat ketepatan lebih tinggi dapat digunakan untuk mendapatkan 

nilai variabel sebenarnya yang akan menghasilkan respon optimum. 

Metode ini memberikan kemudahan dalam menentukan kondisi proses 

optimum baik pada sistem maupun pada jarak faktor yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan (Montgomery, 2001). 

Pada dasarnya analisis permukaan respon adalah serupa dengan 

analisis regresi yaitu menggunakan prosedur pendugaan parameter fungsi 

respons berdasarkan kuadrat terkecil (Least Square Method). Perbedaanya 

dengan regresi linear adalah dalam analisis respon diperluas dengan 

menerapkan teknik-teknik metematik untuk menentukan titik-titik 

optimum agar dapat ditentukan respon yang optimum (maksimum atau 

minimum) (Montgomery, 2001). 

Pada metodologi permukaan respon, variabel bebas didefinisikan 

sebagai X1, X2, ..., XK dan diasumsikan sebagai variabel kontinyu, 

sedangkan respon didefinisikan sebagai variabel tak bebas Y yang 

merupakan variabel acak (Montgomery, 2001). Pada kebanyakan 

permasalahan metode ini, hubungan matematika menggambarkan respon 

percobaan dan variabel-variabel bebas tidak diketahui, sehingga langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah menentukan perkiraan yang sesuai 
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untuk hubungan matematika tersebut. Jika hubungan matematika 

diketahui, maka dapat digunakan untuk menentukan kondisi operasi paling 

efisien (Garsia and Philips, 1995). 

Menurut Garsperz (1992), biasanya tahap awal dirumuskan model 

regresi polinomial dengan ordo yang rendah, misal berordo satu yang tidak 

lain merupakan model regresi linier, dengan persamaan berikut : 

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + … + β0xk + E 

Seringkali dalam kebanyakan masalah percobaan, tidak diketahui 

secara pasti dimana lokasi maksimum yang diharapkan berada.  Dengan 

demikian dapat terjadi bahwa dugaan awal tentang kondisi optimum dari 

sistem akan berbeda jauh dari kondisi optimum yang aktual.  Untuk 

membantu kondisi tersebut dapat digunakan prosedur dakian tercuram 

untuk mencari daerah respon maksimum dan mendapatkan titik-titik 

optimum. Percobaan dibangkitkan sepanjang lintasan dakian tercuram 

sampai tidak diperoleh lagi peningkatan respon yang diamati (Gasperz, 

1992). 

Rancangan komposit pusat merupakan salah satu rancangan 

percobaan di dalam statistik. Pada metode permukaan respon, rancangan 

komposit pusat digunakan untuk membangun model (polinomial) suatu 

fungsi matematis dari variabel – variabel bebas (X1, X2, 

X3... Xn) terhadap respon (y) yang terbentuk (Montgomery, 2001). 


