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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan peralatan manusia sangat meningkat, sehingga dibutuhkan 

mutu sambungan yang lebih baik. Salah satu proses dalam pembuatan komponen 

mekanik tersebut adalah proses pengelasan. Banyak ditemukannya metode baru 

dalam mengatasi masalah penyambungan material terkait dengan material yang 

akan disambung. Salah satu masalah yang banyak di temukan adalah dalam 

penyambungan aluminium, untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang 

digunakan ialah pengelasan gesek (friction welding). Pengelasan gesek sering 

digunakan untuk penyambungan dua buah material yang sejenis atau berbeda jenis 

dan mempunyai sifat mekanik yang berbeda. Pengelasan gesek mempunyai 

keuntungan cocok untuk logam yang tidak sejenis, siklus waktunya pendek, 

kebanyakan disesuaikan dengan penampang lingkaran, kokoh dan secara biaya 

lebih murah.1 

Pengelasan gesek digunakan secara luas di berbagai industri. Panas 

dalam pengelasan gesekan dihasilkan oleh konversi energi mekanik menjadi energi 

termal pada antarmuka benda kerja selama rotasi di bawah tekanan. Berbagai 

paduan besi dan non-ferro yang memiliki penampang lingkaran atau non-sirkuler 

dan yang memiliki sifat termal dan mekanis yang berbeda dapat mudah bergabung 

dengan metode pengelasan gesekan. Pengelasan gesekan diklasifikasikan sebagai 

proses pengelasan solid-state di mana ikatan logam diproduksi pada suhu lebih 

                                                             
1 Eko Budi Santoso, ‘Pengaruh Sudut Chamfer Dan Gaya Tekan Akhir Terhadap Kekuatan Tarik 
Dan Porositas Sambungan Las Gesek Pada Paduan Al-Mg-Si’, 3.1 (2012), 293–98. 



2 
 

 
 

rendah dari titik leleh logam dasar. Waktu gesekan, tekanan gesekan, waktu tempa, 

tekanan tempa, dan kecepatan rotasi adalah parameter terpenting dalam metode 

pengelasan gesekan. 2 

Hendry Wicaksana Sugianto pada tahun 2016 melakukan pengujian tentang 

pengaruh waktu gesek yang dikombinasikan dengan sudut chamfer terhadap sifat 

mekanik hasil lasan Al 6061 pada proses friction welding yang mana dari hasil 

pengujian kekuatan tarik menunjukan kekuatan tarik terbesar adalah 15,86 

kgf/mm2 dengan variasi chamfer 30°/120 detik waktu gesekan dengan kecepatan 

putar 800 rpm, kekuatan tekan saat gesekan yaitu 15 kg/cm2 kemudian diberikan 

tekanan tambahan saat mesin berhenti berputar menjadi 75 kg/cm2 lalu ditahan 

selama 30 detik, dan kekuatan tarik terkecil diperoleh dari variasi 60°/60 detik 

sebesar 5,16 kgf/mm2. 3 

Hal ini menjadi alasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian 

terutama penulis menerapkan pengaruh waktu gesekan yang berbeda serta 

menggunakan material yang sedikit berbeda tanpa adanya chamfer, sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang  

“ Analisis Pengaruh Waktu Pengelasan pada Proses Pengelasan Gesek 

(Friction Welding) terhadap Kekuatan Uji Tarik Aluminium 6063”. 

 

 

 

                                                             
2 Mumin Sahin and Cenk Misirli, ‘Mechanical and Metalurgical Properties of Friction Welded 
Aluminium Joints’, Aluminium Alloys - New Trends in Fabrication and Applications, 2012 
<https://doi.org/10.5772/51130>. 
3 Hendry Wicaksana S, Santoso Mulyadi, and Ahmad Syuhri, ‘SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR 
MIKRO SAMBUNGAN LAS ALUMINIUM 6061 HASIL FRICTION WELDING, 9.April (2016). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

Bagaimana pengaruh waktu pengelasan pada proses pengelasan gesek (friction 

welding) terhadap kekuatan uji tarik aluminium 6063. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh waktu pengelasan pada pengelasan gesek (friction 

welding) terhadap kekuatan uji tarik aluminium 6063. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui hasil yang akan diperoleh dari pengelasan gesek sehingga dapat 

dimanfaatkan kedepannya. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengelasan Gesek (Friction 

Welding).  

 

1.5. Batasan Masalah 

Mengingat komplektivitas penelitian dalam pengelasan, maka ada batasan 

permasalahan agar pembahasannya dapat lebih terfokus pada tujuan yang 

diinginkan. Adapun batasan-batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan mekanisme pembebanan tanpa menghitung perancangannya. 

2. Pemberian beban ketika proses pengelasan konstan ( 10 kg ). 

3. Pemberian beban ketika penahanan akhir setelah pengelasan ( 20 kg ). 
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4. Menggunakan kecepatan putar 1160 rpm. 

5. Getaran dari spindle chuck diabaikan dan mesin bubut dianggap dalam 

kondisi baik. 

6. Membahas tentang analisa pengaruh waktu pengelasan pada pengelasan 

gesek (friction welding) terhadap kekuatan tarik aluminium 6063. 

1.6. Metode Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini berisikan 5 bab yaitu: 

BAB I :  Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, batasan masalah, dan metode penulisan 

BAB II :  Tinjauan Teori 

Dalam bab ini menjelaskan tentang aluminium dan bahan alumunium yang 

digunakan dalam penelitian , penelitian terdahulu, las gesek, inertia friction 

welding, kekuatan sambungan las beserta standar dimensi pengujian tarik, serta 

aplikasi las gesek. 

BAB III :  Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai diagram alir penelitian serta 

metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu berupa metode 

eksperimen, pengumpulan data, dan penjelasan tentang alat dan bahan, serta 

langkah-langkah penelitian. 

BAB IV :  Analisa Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai spesifikasi kekuatan tarik material 

yang digunakan, serta hasil eksperimen yang meliputi perhitungan dan grafik hasil 

pengujian tarik. 
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BAB V :  Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian ini menerangkan serta mengemukakan kesimpulan dan saran-

saran yang dianggap penting sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

 


