
 
 

1 
 

BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses pengelasan di dunia industri memiliki peranan penting terlebih 

industri manufaktur terhadap proses penyambungan logam. Seiring 

berkembangnya teknik penyambungan logam atau pengelasan banyak 

ditemukan metode – metode baru yang berkaitan dengan masalah teknik 

pengelasan terutama proses pengelasan pada aluminium. Dalam persyaratan 

penyambungan dengan pengelasan alumunium memiliki sifat yang kurang 

baik (Santoso dkk, 2012). Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu 

cara dengan metode pengelasan gesek (Friction Stir Welding). 

Las gesek (Friction Welding) adalah pengelasan dimana adanya terjadi 

perubahan energi mekanis menjadi panas, untuk mencapai temperatur tertentu 

dengan cara menggesekkan dua permukaan yang di las (Ir. Suharto, 1991 

dalam Hadianto, 2018). 

 Pada pengelasan gesek (friction welding) proses pengelasan terjadi akibat 

penggabungan antara laju putaran salah satu benda kerja yang berputar 

penyambungan logamnya tanpa pencairan (solid state proses). Panas yang 

dihasilkan dari gesekan kedua benda kerja akan melumerkan kedua ujung 

benda kerja tersebut dan terjadi proses penyambungan (Prasetyono dan 

Subiyanto,2012).
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Aluminium dan paduan aluminium tergolong konduktor listrik yang baik 

dan tahan korosi dan termasuk logam ringan yang memiliki kekuatan tinggi. 

Perkembangan teknik pengelasan menyebabkan pengelasan aluminium dan 

paduannya menjadi sederhana. (Hadianto, 2018). 

Konsentrasi bahan dan perlakuan yang diberikan terhadap  alumunium 

murni dan alumunium paduan mempengaruhi sifat teknik bahan. Biasanya 

pada industri perkapalan menggunakan jenis alumunium Al 5083 yang 

merupakan jenis aluminium paduan Al-Mg dengan sifat mampu las dan daya 

tahan korosi yang baik. Komposisi kimia dari Al 5083 adalah (berat %) 4,73% 

Mg; 0,7% Mn; 0,14% Si; 0,19% Fe; 0,08% Fr; Al bal (Prasetyana dan Sugito, 

2016). 

Parameter pengelasan gesek yang digunakan adalah kecepatan putar tool 

(Rpm), dalam banyak penelitian yang dilakukan variasi parameter yang 

digunakan seperti kecepatan translasi tool (feeding), sudut kemiringan tool, 

desain tool, material tool, dan material benda kerja. Pemanasan dan aliran 

perpindahan material dipengaruhi oleh Kecepatan putar tool (Rpm). Perlu 

dilakukan penelitian terhadap hasil sambungan proses FSW dengan 

menggunakan beberapa variasi kecepatan putar tool (Rpm) Untuk mengetahui 

pengaruh kecepatan putar tool (Rpm) khususnya pada material aluminium tipe 

5083. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kekuatan tarik 

pada hasil pengelasan friction stir welding untuk menentukan seberapa kuat 

hasil pengelasan terhadap kekuatan tarik. 
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Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang “Analisa Pengaruh 

Kecepatan Putar Tool (Rpm) terhadap Kekuatan Tarik pada Plat 

Aluminium Tipe 5083 dengan Metode Friction Stir Welding” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini didapat berdasarkan latar belakang diatas, sebagai 

berikut : 

Bagaimana analisa pengaruh kecepatan putar tool (Rpm) terhadap 

kekuatan tarik pada plat aluminium tipe 5083 dengan metode friction stir 

welding ? 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecepatan putar tool 

(Rpm) terhadap kekuatan tarik pada plat aluminium tipe 5083 dengan metode 

friction stir welding. 

1.4 Manfaat 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka permasalahan pada 

proses penyambungan atau pengelasan yang menggunakan metode friction stir 

welding dapat memberikan solusi pada proses penyambungan atau pengelasan 

aluminium dan paduan aluminium khususunya aluminium tipe 5083 dibidang 

industri manufaktur dan khalayak umum yang membutuhkan hasil dari 

penelitian ini. 

1.5 Batasan masalah 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah yaitu : 

1. Menggunakan satu tipe aluminium yaitu aluminium tipe 5083. 
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2. Menentukan kecepatan putar tool (Rpm) pada proses pengelasan. 

3. Melakukan pengujian kekuatan tarik pada hasil las gesek pada aluminium 

tipe 5083. 

 

 

 


