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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

 Alumunium merupakan salah satu bahan metal yang melimpah di 

dalam perut bumi. Karena Almunium memiliki sifat yang tahan terhadap korosi, 

mudah dibentuk, lentur, konduktor listrik dan konduktor panas dengan koefisien 

yang tinggi, ini yang membuat material ini sering digunakan pada berbagai 

macam industri kimia, transportasi, listrik, pembangunan, dan peralatan rumah 

tangga (Sari,  2018). Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan 

berimbas juga dengan berkembangnya pengelasan dan pemaduan Aluminium. 

Pengaplikasianya pada aulminium 5083, yaitu merupakan aluminium paduan 

yang sering digunakan pada dunia industri pada kususnya kontruksi perkapalan 

dan penerbangan dan transportasi lain. Aluminium tipe 5xxx merupakan 

Aluminium yang lumrah digunakan pada dunia industri utama industri 

perkapalan karena selain ringan material ini juga tahan terhadap korosi air laut. 

(Wiryosumarto & Okumura, 2000) 

Aluminium dan paduanya  merupakan  jenis logam yang bisa di las 

mengunakan berberapa metode pengelasan  semisal : Tungsten Inert Gas (TIG), 

spot welding (pengelasan titik), friction stir welding (las gesek punter) yang 

digunakan pada plat aluminium baik pengelasan cair maupun non cair (solid 

state welding). Teknik pengelasan non cair sangat cocok digunakan dalam 
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menyambungkan material aluminium dan paduanya baik berupa poros maupun 

plat, karena bisa menghindari proses oksidasi yang bisa mengakibatkan cacat 

las. Metode pengelasan gesek punter ( Friction Stir Welding ) merupkan 

pengealasan jenis non cair. Metode Friction Stir Welding (FSW) memanfaatkan 

prinsip termomaknetik dengan menggunakan energi panas adiabatik akibat 

pergesekan antara pengaduk (stirrer) dengan benda kerja yang akan di 

sambung. Gesekan dan deformasi yang terjadi menimbulkan panas, yang akan 

membuat kedua bagian melumer sehingga bisa terjadi proses penyambungan. 

Proses ini disenut solid state, yang berarti bahan dasar dari logam tidak akan 

meleleh karena proses pengelasan. (Sukmana & Sustiono, 2017) 

Sukmana & Sustiono (2017), melakukan penelitian pengaruh 

kecepatan indentor las gesek puntir terhadap pengujian mekanik pada 

aluminium 1100 -H18, dimana semakin tinggi kecepatan indentor las akan 

berbanding lurus dengan nilai kekuatan  tarik dan  hasil pengelasan ,namun 

pada kecepatan putar tertentu terjadi cacat pada pengelasan yang diakibatkan 

oleh terlalu rendahya putaran las sehingga panas yang dihasilkan dari proses 

pengelasan kurang maksimal. Namun hasil dari pengujian tarik dalam 

penelitian ini masih belum bisa melebihi kekuatan tarik dari base metal. 

  Prasetyana (2016), melakukan penelitian tentang pengaruh 

kedalaman pin ( depth plunge) terhadap kekuatan sambungan las aluminium 

5083 yang dimana mendapatkan hasil penelitian yaitu semakin dalam 

pembenaman pin (depth plunge) maka yang terjadi adalah semakin 

meningkatya tegangan tarik, namun pada kedalaman tertentu terjadi penurunan 

tegangan tarik yang diakibatkan kurangnya panas yang diterima sehingga 
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berpengaruh terhadap hasil pengujian, namun hasil semua proses pengelasan 

terjadi penurunan tegangan tarik dibandingkan dengan base metal. Hasil dari 

pengamatan mikro terjadi pelunakan pada daerah stir zone dari pada base metal 

(logam induk) dari aluminium 5083, bentuk butir pada daerah stir zone 

memiliki struktur yang lebih halus dan merata dikarenakan gesekan puntir pin 

pada saat proses pengelasan. 

Prabandono, dkk (2018), melakukan penelitian pengaruh sudut 

kemiringan tool friction stir welding terhadap sifat mekanis dan struktur mikro 

pada sambungan plat AA5083, dimana menyimpulkan pada penelitianya 

semakin kecil tool tilt angle maka menimbulkan cacat las berupa rongga di 

sepanjang weld joint dikarenakan kurangnya input panas, sedangkan pada tool 

tilt angle yang terlalu besar akan menyebabkan semakin dalamnya tool 

sehingga panas yang di terima akan lebih tinggi yang mengakibatkan  cacat las 

berupa joint line remnant dimana semakin banyaknya material yang terdorong 

keluar dari line pengelasan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan litelatur pada latar belakang di atas menunjukan bahwa 

parameter yang dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil pengelasan dengan 

metode Friction Stir Welding (FSW) yaitu :  

1. Material benda kerja. 

2. Desain dan material pahat pin 

3. Kecepatan putaran alat (rpm) 

4. Kecepatan makan/translasi alat (feed rate) 

5. Kemiringan pin pahat (tool tit) 
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6. Kedalaman pin (pluge depth) 

Namun pada penelitian ini parameter yang digunakan variasi adalah 

pluge depth atau kedalaman pin. Karena kedalaman pin merupakan salah satu 

variasi yang memiliki pengaruh terhadap kekerasan, kekuatan tarik, dan 

distorsi pada hasil pengelasan Friction Stir Welding (FSW). 

1.3 Tujuan Masalah 

 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaruh  depth plunge (kedalaman pin) 

terhadap kekerasan, kekuatan  tarik dan distorsi pada aluminium 5083 dengan 

menggunakan metode pengelasan Friction Stir Welding (FSW). 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka 

batasan masalah yang di berikan adalah sebagai berikut : 

1. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah alumuninium 

5083 dengan tebal 4 mm. 

2.  Pada penelitian ini akan menggunakan variasi kedalaman pin 2,1 mm, 

2,6 mm, 3,1 mm. 

3. Kecepatan perputaran pin  adalah 1500 RPM. 

4. Kecepatan makan pin (feed rate) adalah 60 mm/menit. 

5. Sudut kemiringan pin adalah 2°. 

6. Pengujian yang digunakan kekuatan tarik, kekerasan material, distorsi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 

  Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Mendapatkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat dalam dunia 

industri mengenai pengelasan dengan material aluminium 5083 dengan 

metode friction stir welding. 

2.  Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pengelasan material aluminium 5083 dengan 

metode friction stir welding. 


