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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Aluminium  

 Pada umumnya Aluminium1dan paduan1aluminium1termasuk1logam 

ringan yang mempunyai1kekuatan yang tinggi,1tahan1terhadap karat, serta sebagai 

konduktor yang cukup baik. Aluminium sering dipakai secara luas dalam bidang 

kimia, listrik, bangunan, transportasi dan alat-alat penyimpanan. Pada tahun11809 

aluminium1ditemukan1oleh1Sir Humphrey Davy1sebagai1suatu1unsur, dan1Pada 

tahun 1825 pertama1kali1direduksi1sebagai logam oleh H. C. Oersted. Ditinjau 

dari1penggunaannya1aluminium1sebagai1logam1mendapat1urutan1yang1kedua 

setelah besi dan baja setiap tahunnya, dan ini merupakan urutan yang tertinggi di 

antara logam-logam non-ferrous. Kelebihan aluminium1yaitu1memiliki1berat 

yang1relatif ringan dengan berat jenis1hampir 1/31dari1berat jenis baja,1kekuatan 

mekanis1dan1sifat-sifat1fisiknya1dapat ditingkatkan1dengan1cara1menambahkan 

unsur-unsur1paduan.  

Kelemahan aluminium dan paduannya ditinjau dari proses 

penyambungannya yaitu1sulit1dilakukan dengan pengelasan cair1, hal1ini 

disebabkan karena1aluminium1mempunyai1lapisan aluminium oksida pada 

permukaannya,1sehingga1untuk1dapat dilas lapisan aluminium oksida1tersebut 

harus dihancurkan terlebih dahulu. Salah satu solusi dalam memecahkan 

permasalahan1dalam teknik
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penyambungan1logam1yang1sulit dilakukan dengan pengelasan1cair1yaitu 

dengan1melakukan1penyambungan1dengan pengelasan gesek (friction welding). 1 

Pembagian1paduan1pada1aluminum alloy1adalah1dengan1menggunakan 

41digit1kode1nomor1(Tabel 2.1).1Aluminium1diklasifikasikan menjadi dua 

bagian1yaitu satu untuk paduan aluminium1tempa (wrought aluminum) dan 

lainnya untuk aluminium1tuang1(cast aluminum). 2 

Tabel 2.1. Penomoran Aluminium Paduan (Mikkel P. Groover.2010:121) 

Dalam metode penilitian ini akan menggunakan material aluminium 6063 

dimana banyak digunakan pada bidang arsitektur. Karena paduannya memiliki 

kekuatan yang cukup baik tanpa mengurangi hantaran listrik maka dipergunakan 

untuk kabel tenaga. 

 

 

 

                                                             
1 Pungky Eka Setyawan, Yudy Surya Irawan, and Wahyono Suprapto, ‘Kekuatan Tarik Dan 
Porositas Hasil Sambungan Las Gesek Aluminium 6061 Dengan Berbagai Suhu Aging’, 5.2 (2014), 
141–48. 
2 Mikell P. Groover, ‘Fundamentals of Modern Manufacturing’, Metallurgy of Welding, 2010, 87–
109 <https://doi.org/10.1007/978-94-010-9506-8_6>. 
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2.2. Aluminium 6063  

Pada paduan Aluminium 60631banyak1digunakan sebagai rangka 

konstruksi,1karena paduannya memiliki kekuatan yang cukup baik tanpa 

mengurangi hantaran listrik maka dipergunakan untuk kabel tenaga. Aluminium 

60631memiliki1sifat1tahan1korosi1sangat baik1dari pada heat treatable 

aluminium1lainnya. Pada Aluminium1seri 6xxx1banyak1digunakan untuk piston 

motor1dan1silinder head motor bakar, part sepeda, dll.  

 Tabel 2.2. Komposisi1Paduan1Aluminium 6063 3 

 

2.3. Las Gesek 

 K. Boonseng pada1tahun120141telah melakukan1analisa mikrostruktur 

dan1sifat1mekanik1yang dihasilkan dari proses friction1welding1pada1benda 

kerja1aluminium1alloys1SSM 356. Percobaan1ini bertujuan1untuk mempelajari 

hasil1pengelasan1gesek1pada aluminium1alloys1SSM 356. Friction welding 

yang1dilakukan1menggunakan1parameter dengan variasi1kecepatan1gesek yaitu 

1360, 1540, dan 1750 rpm, panjang1daerah poros  yang menghasilkan1panas 

adalah11,8 dan 3,2 mm, dan masing-masing1dilakukan proses1friction1welding 

dengan1lama waktu1pengelasan1yaitu1301detik. Setelah dilakukan friction 

                                                             
3 R Bagus Suryasa Majanasastra, ‘ANALISIS SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO HASIL PROSES 
HYDROFORMING PADA MATERIAL TEMBAGA ( Cu ) C84800 DAN ALUMINIUM Al 6063’, 4.2, 15–
30. 
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welding, hasil1menunjukkan bahwa1struktur1pada1daerah1lasan (weld zone) 

mikrostrukturnya1sama dengan1struktur pada logam mula-mula1sebelum 

dilakukan1pengelasan1gesek. Kekuatan1tarik maksimum1berada di 1540 rpm, 

panjang1daerah yang menghasilkan1panas1yaitu 3,2 mm1dan waktu1pengelasan 

selama130 detik1dengan1kekuatan1tarik 82,98 Mpa. Hasil1dari1investigasi 

menunjukkan1bahwa1rata-rata1angka kekerasan1berkisar158,13 HV 4. 

Las gesek merupakan proses solidstate dimana penyatuan atau 

penyambungan dengan cara memanfaatkan gesekan yang panas dan juga 

dikombinasikan dengan tekanan. Proses gesekan ini disebabkan oleh gesekan 

mekanis antara dua permukaan, biasanya dengan menghubungkan dua permukaan 

logam untuk menaikkan suhu agar terjadinya kerja panas untuk logam yang terlibat. 

Kemudian bagian-bagian didorong satu sama lain atau diberi tekanan yang cukup 

untuk membentuk proses pengelasan.    

Untuk1memperoleh1hasil pengelasan1yang baik, maka setelah temperatur 

las1dicapai gesekan dihentikan1dan untuk beberapa1saat tekanan masih 

diteruskan. 

Secara operasional, pengertian di atas dapat diperjelas prosedur 

pengelasannya1melalui1urutan-urutan1pengelasan1poros1sebagai1berikut: 

1. Satu bagian1yang akan1di las di1klem, sedangkan1bagian lain 

diputar1dengan1cepat1dan1diberikan1tekanan ke arah1axial. 

2. Putaran1dipercepat, dua1permukaan1kontak1terjadi1gesekan. 

 

                                                             
4 K Boonseng, S Chainarong, and C Meengam, ‘International Journal of Emerging Trends in 
Engineering Research Available Online at Microstructure and Mechanical Properties of Friction 
Welding in SSM356 Aluminium Alloys’, 2.4 (2014), 20–24. 
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3. Karena1gesekan, permukaannya1meleleh1dan1dengan tambahan 

tekanan1maka1terjadi up1set1(melotot). 

4. Putaran1dihentikan, kemudian1tekanan1dinaikkan. 

Namun1demikian, untuk1keperluan1mutu1hasil1pengelasan, maka1ada 

beberapa1syarat1yaitu: 

1. Bidang1yang1hendak1digesekkan1harus saling1tegak1lurus1satu 

sama1lain. 

 

2. Diameter1kira-kira1harus1sama agar mempermudah 

penyambungan. 

 

3. Temperaturnya adalah temperatur cair dikarenakan panas dari 

proses gesekan 

2.4. Las1Gesek1Inersia1 

 Las Gesek Inersia atau Inertia Friction Welding  merupakan proses dimana 

energi yang dibutuhkan melalui dari proses gesekan sehinnga menimbulkan panas. 

Energi yang dihasilkan berupa energi kinetik pada flywheel. Dalam pengelasan 

gesek inersia, bagian yang berputar dihubungkan ke flywheel. Benda1satu 

dipasangkan1pada1flywheel1yang berputar, dan1benda1pada bagian satunya 

dipasangkan1pada1pencengkram1yang1diam dan akan1diberikan gaya tekan 

untuk1pengelasan. Flywheel1berputar1pada kecepatan1yang diinginkan, kemudian 

kedua1permukaan1benda didekatkan1hingga1bergesekan, dan diberikan1gaya 

axial. Gesekkan1permukaan menyebabkan1perlambatan flywheel, kemudian 

tekanan1axial dinaikkan. Pengelasan1 telah selesai ketika1 flywheel dihentikan. 

Waktu penggesekkan1sangat1penting1dalam mempengaruhi tingkat1kekuatan 

hasil1pengelasan. Simulasi1las gesek1inersia ditunjukkan1oleh Gambar 2.1. 

Pada1pengelasan las gesek1ini terdapat1parameter – parameter1utama yang 
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harus1diperhatikan1ketika1proses1penyambungan1dengan metode ini, parameter 

– parameter1tersebut1yaitu : 

 Rotation1speed1(kecepatan putaran). 

 

 Friction1pressure1(tekanan penggesekkan). 

 

 Friction1time1(waktu penggesekkan). 

 

 Upset1pressure1(tekanan akhir/ tekanan tempa). 

 

 Upset1time1(waktu penekanan tempa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Friction Welding: (1) bagian1yang1berputar, tidak 

bersentuhan; (2) bagian yang didekatkan1hingga1bersentuhan1untuk 

menghasilkan1panas1dari1gesekan; (3) putaran1dihentikan1dan 

diberikan1tekanan; dan (4) terbentuk1hasil1pengelasan. 

5 

 

  

                                                             
5 Groover. 
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2.5. Uji Tarik  

Uji Tarik merupakan pengujian dimana dalam1proses pengujian uji1tarik 

benda1kerja1diletakkan dengan posisi vertikal1yang kemudian1ditarik1. Pada 

proses1penarikan1akan1diberikan1tarik1beban1maksimum1yang bertujuan agar 

dapat memperoleh hasil kekuatan tarik maksimum. Spesimen1akan1mengalami 

peregangan1sebelum1terjadi1perpatahan. Pengujian1Tarik1dilakukan untuk 

mendapatkan1data1mengenai1sifat-sifat1 mekanik1 dari1suatu1logam1dimana 

benda kerja1akan mengalami beban1aksial1dan kontinu1sehingga1benda1kerja 

terjadi perpatahan. 6 

2.6. Kekuatan1Sambungan1Las1 

a. Sifat-Sifat1Tarikan1 

Karakteristik traksi di sini terkait dengan uji tarik. Untuk 

sambungan las, sifat tarik dipengaruhi kuat oleh sifat-sifat logam dasar, 

sifat-sifat wilayah HAZ, sifat-sifat logam las, dan sifat dinamis 

sambungan, dan terkait erat dengan bentuk dan distribusi tegangan 

sambungan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Jurusan Teknik Mesin and others, ‘A. S. Mohruni (1) , B. H. Kembaren (2)’, 13.1 (2013), 1–8. 
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Tegangan : 

 

σ = 

 

 𝐹

𝐴0
          (kg/mm2) (2.1) 

 

di mana: F = beban (kg) 

 

A0 = luas mula dari penampang batang uji (mm2) 

Regangan : 

ε =
𝐿 – 𝐿𝑜

𝐿𝑜
 × 100% (2.2) 

           

di mana: L0 = panjang mula dari batang uji (mm) 

 

L = panjang batang uji yang dibebani (mm) 
 

Modulus elastisitas : 

 

𝐸 =
𝜎

ε
 

 

di mana: E = besar modulus elastisitas (kN/mm2) 

 

σ = Tegangan (kN/mm2) 

 

ε = Regangan 

(2.3)
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Gambar 2.2 menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan 

dari test bar bulat. Pada gambar, titik P menunjukkan batas penerapan hukum 

Hooke, disebut batas proporsional, dan titik E adalah batas yang disebut 

batas elastis, di mana bilah uji tidak memiliki perpanjangan permanen ketika 

beban turun ke nol lagi. Menunjukkan Titik E biasanya ditentukan dalam 

kisaran tetap dari 0,005% hingga 0,01, sehingga sulit untuk menentukannya 

secara akurat. Titik S1 disebut titik hasil atas dan titik S2 disebut titik hasil 

terendah. Untuk beberapa logam, batas hasil tidak ditampilkan dalam 

diagram tegangan-regangan. Dalam hal ini, tegangan regangan ditentukan 

sebagai tegangan dengan regangan 0,2%, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.3. Tegangan tertinggi adalah kekuatan tarik (σt) dari logam, dan 

tegangan yang dihasilkan pada saat kegagalan disebut tegangan patah (σp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Kurva tegangan –regangan teknik 

7
 

 
 

                                                             
7 Prof Dr. Toshie Okumura Prof Dr. Ir. Harsono Wiryosumarto, ‘Teknologi Pengelasan Logam’, 2000, 414. 
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Gambar 2.3. Batas elastik dan tegangan luluh 0,2% 

8 

 

Keuletan logam ditentukan sebagai regangan tertinggi dalam  logam 

yang dapat dihitung dengan persamaan (2.2) dengan L = Lƒ, seperti yang 

dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Pada Tabel 2.1 di tunjukkan 

standart dimensi uji tarik berdasarkan ASTM E8/E8M-09, 2010: 6. 

 

 

 

 
Gambar 2.4. Patahan pada batang uji tarik 

9

                                                             
8 Prof Dr. Ir. Harsono Wiryosumarto. 
9 Prof Dr. Ir. Harsono Wiryosumarto. 
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Tabel 2.3. Standart Dimensi Uji Tarik. (ASTM E8/E8M-09, 2010: 6)10 
 
 

b. Kekuatan1logam1las 

 Dalam struktur yang dilas, pengelasan logam selalu digunakan, yang 

memiliki kekuatan dan ketangguhan sama dengan atau lebih baik dari 

logam induk. Namun, karena proses pengelasan, kekuatan dan keuletan 

logam berubah. Dalam kasus logam las, sifat ini dipengaruhi oleh situasi, 

metode, dan prosedur pengelasan. 

c. Patahnya1konstruksi las1 

Ciri-ciri dari patahan ulet adalah sebagai berikut: 

1) Deformasi plastis terlihat sangat besar, seperti terjadinya deformasi 

slip dan deformasi kembar. 

2) Butir-butir kristal; berubah1bentuk1memanjang1karena1adanya 

regangan1geser (Gambar 2.5). 

3) Penampang objek menyusut, dan dalam kasus baja, warna 

permukaan fraktur adalah keabu-abuan. 

 
 

                                                             
10 Transportation Officials Standard, An American, and National Standard, ‘Standard Test Methods for 
Tension Testing of Metallic Materials 1’, i (2016) <https://doi.org/10.1520/E0008>. 
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Gambar 2.5. Terjadinya patah ulet 

11 

 

Patah1ulet dapat terjadi ketika material kelebihan beban, seperti 

dalam uji tarik, atau ketika penampilan tidak cukup besar karena koneksi 

yang buruk karena hasil pengelasan yang buruk. 

d. Patas1getas 

 

1) Ciri1patah1getas 

 

Hal-hal1umum1yang1terdapat1dalam1patah1getas1adalah 

sebagai berikut: 

a. Peluang meningkat pada suhu di bawah suhu aging. 

b. Patahnya1mengkilap tegak lurus dengan arah tegangan tarik. Ini 

disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada permukaan kristal. 

Selain itu, pada permukaan Anda dapat melihat garis tipis yang 

dapat dengan mudah menunjukkan penyebab sumber patahan 

(Gambar 2.6). 

c. Patah1biasanya dimulai dengan bagian logam yang rusak baik dari 

bahan dan bentuk dan dapat menyebabkan konsentrasi stres. Gangguan 

ini biasanya disebabkan oleh pengelasan yang buruk. 

d. Tegangan1yang menyebabkan patah getas selalu lebih rendah dari 

kekuatan luluh. Perambatan kehancuran dapat mencapai 

                                                             
11 Prof Dr. Ir. Harsono Wiryosumarto. 
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kecepatan 2000 m/detik. 

e. Secara umum, patah getas hanya terjadi pada logam sel satuan 

B.C.C. 

2) Sebab1dan1cara1menghindari1patah1getas 

 

Beberapa1hal1yang1dapat1mengakibatkan1terjadinya1patah 

getas1dan1beberapa1cara1untuk1menghindarinya: 

a. Takik yang disebabkan oleh pengelasan retak dan skala. Ini dapat 

dihindari dengan memperbaiki prosedur pengelasan dan 

mengurangi retak. 

b. Adanya1tegangan sisa yang besar yang dapat dihindari dengan 

prosedur pengelasan yang tepat seperti urutan pengelasan yang 

benar dan perlakuan panas. 

c. Pengelasan yang tepat dapat menghindari penurunan kualitas 

material di wilayah HAZ. 

d. Ada konsentrasi tegangan dalam sambungan yang dapat dihindari 

dengan rencana konstruksi yang baik.
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(1) (2) 
 
 

(3) 

 
Gambar 2.6. Patah Getas (1)1Gambar1garis1patahan1getas. (2)1Ciri1patahan 

getas.(3)1Permukaan1patahan1getas 

12 

e. Patah1mulur1 

 

Logam memiliki sifat peregangan saat dimuat. Jika regangan ini 

terjadi pada suhu tinggi dan pada tegangan lebih rendah dari tegangan 

leleh, ia mengalami deformasi plastis dan kemudian pecah, peristiwa ini 

disebut peregangan. Deformasi kontinu mengurangi penampang lintang 

batang dan meningkatkan kecepatan mulur mulai dari titik C dan berakhir 

dengan patah mulur di titik D (Gambar 2.7).

                                                             
12 Prof Dr. Ir. Harsono Wiryosumarto. 
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Gambar 2.7. Kurva mulur 

13 

Perpanjangan logam sangat dipengaruhi oleh komposisi kimianya, 

metode pembuatannya, dan perilaku termalnya. Dari faktor-faktor ini, 

perilaku termal adalah yang paling berpengaruh. 

 

2.7. Aplikasi  Pada Las1Gesek1 

Pengelasan gesekan menggunakan metode ini banyak digunakan dalam 

industri otomotif dan perkapalan. Contoh aplikasi bersama menggunakan metode 

pengelasan gesekan linier ini ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

  

 

 

 

 

Gambar12.8 Aplikasi1Terhadap Las1Gesek1 

                                                             
13 Prof Dr. Ir. Harsono Wiryosumarto. 


