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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengelasan 
 

2.1.1 Pengertian Pengelasan 
 

 Pengelasan adalah suatu teknologi untuk melakukan penyambungan logam  

dengan memanfaatkan pemanasan yang dilakukan pada logam sampai mencapai 

temperatur titik cair dari logam baik menggunakan bahan tambah atau tanpa bahan 

tambah. Berdasarkan  DIN (Deutsche Industrie Norman) pengelasan sendiri 

merupakan suatu ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang 

dilakukan dalam kondisi melunak (Duniawan, 2016).  

Seiring majunya dunia industri, pengelasan menjadi salah satu hal yang 

penting dalam rekayasa maupun reparasi produksi logam. Teknik pengelasan 

memiliki sangat banyak bidang penerpan  salah satunya bidang kontruksi seperti 

jembatan, rangka batang baja, pipa saluran, perkapalan dan banyak lagi lainya 

(Wijayanto, 2012). Maka dari itu perencanaan pengelasan tersebut harus di 

perhatikan kesesuaian dari sifat – sifat las yaitu memperhatikan sambungan bagian 

yang di las dan kekuatan dari sambungan las itu sendiri demi terciptanya hasil 

pengelasan yang di inginkan sesuai yang di rencanakan. 

2.1.2 Klasifikasi Pengelasan 

 Menurut  Fitriadi (2008), pengelasan dapat di klsifikasi menjadi tiga kelas 

bedasarkan cara kerja, yaitu : 
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1. Pengelasan Cair 

Pengelasan cair adalah metode pengelasan yang mana sambungan 

dipanasakan dengan menggunakan panas yang berasal dari semburan api 

yang terbakar atau busur listrik. 

2. Pengelasan Tekan 

Pengelasan tekan adalah metode pengelasan dengan memberikan panas 

pada bagian sambungan kemudian di tekan hingga menyatu. 

3. Pematrian 

Pematrian adalah metode pengelasan dengan cara mengikat dan 

menyatukan dengan paduan logam yang memiliki titik cair rendah.   

 Untuk lebih rinci mengenai klasifikasi pengelasan bisa di lihat pada gambar 

2.1. Disitu banyak di paparkan dan lebih detail mengenai macam – macam jenis 

pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Pengelasan 

(Sumber : Wiryosumarto & Okumura, 2000) 
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2.1.3 Friction Stir Welding 
 

Friction Stir Welding (FSW) adalah merupakan proses pengelasan  fasa 

padat (solid state) sehingga pada hasil yang di dapat pada proses pengelasan ini 

akan menghasilkan sambungan yang kuat serta memiliki sifat mekanis yang bagus 

(Wijayanto, 2012). FSW dipatenkan serta dikembangkan oleh  The Welding 

Institute (TWI, Cambrigde, Inggris) padatahun 1991. Friction Stir Welding 

merupakan salah satu cara pengelasan dengan memanfaatkan gesekan antara tool 

dengan benda diam sehingga timbul panas yang akan melumerkan logam yang akan 

dilakukan penyambungan (Abdulloh, 2019). Menurut Budiarto, dkk, (2017), 

Friction Stir Welding ini sering di gunakan pada penyambungan material bahan 

aluminium karena dapat meningkatkan kualitas sambungan dalam berberapa dunia 

industri, salah satunya pada aluminium seri 5083 yang sering di gunakan pada dunia 

perkapalan utamanya pada bangunan lepas pantai. material konstruksi. 

Las FSW mempunyai beberapa keunggulan seperti tidak memerlukan logam 

pengisi saat proses las, kemungkinan kecil terjadi distorsi, tidak membutuhkan gas 

pelindung, dan tidak menimbulkan asap paada saat pengelasan sedang berlangsung 

(Tarmizi & Prayoga, 2016). Meskipun mempunyai kelebihan metode ini juga 

memiliki kekurangan seperti halnya dibutuhkan kekuatan yang sangat tinggi untuk 

proses clemping material las agar bergerak ketika pengelasan sedang berlangsung, 

tidak fleksibel dibandingkan pengelasan busur nyala (Wijayanto, 2012). 

2.1.4 Prinsip Kerja Friction Stir Welding 

Ptinsip kerja dari pengelasan friction stir welding yaitu timbulnya panas 

yang diakibatkan bergeseknya antara logam dan shoulder yang pada ujungnya 

terdapat pin yang berputar searah dengan jalur dua material yang suda di jepit 
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seperti pada Gambar 2.1, panas yang timbul dari proses gesekan antara  shoulder 

sampai ujung pin pada sepajang permukaan material menimbulkan deformasi 

plastis pada sepanjang permukaan aranh dari pengelasan (Tarmizi & Prayoga, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Prinsip Friction Stir Welding 

(Sumber :Tarmizi & Prayoga, 2016) 

 

Friction stir welding melibatkan interaksi kompleks antara berbagai 

perpaduan proses termomekanis yang mempengaruhi pemanasan dan tingkat 

pendinginan, deformasi plastis dan aliran. Friction stir welding memiliki daerah 

atau zona gabungan yang mencolok sperti pada Gambar 2.2 daerah Head Affected 

Zone (HAZ) atau yang terkena panas mirip dengan las konvensional meski suhu 

maksimum masih dibawah suhu soldius dan panas dari gesekan cenderung 

menyebar. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan struktur micro bila 

dibandingkan dengan pengelasan fusi. 
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Gambar 2.3 Sekema Friction Stir Welding 

(Sumber : Tarmizi & Prayoga, 2016) 

 

Daerah yang mengalami dampak deformasi paling besar adalah pada bagian 

nugget tengah yang disebut “union ring” yang merupakan hasil dari proses 

penetrasi shoulder yang searah jalur pengelasan. Daerah TMAZ ( thermo 

mechanically affected zone ) memiliki posisi yang diapait antara HAZ dan nugget, 

yang dimana butiran asli terlihat pada daerah ini. (Tarmizi & Prayoga, 2016) 

2.1.5 Gaya Yang Terjadi Pada Proses Friction Stir Welding  

 

 Adapun gaya yang terjadi pada proses pengelasan menggunakan metode 

FSW yaitu : 

a. Downward force, dimana posisi inti yang digunakan untuk 

mempertahankan letak tool berada pada posisi sesuai atau terlalu dalam 

pada material bendakerja. 

b.  Traverse force, gaya yang memiliki arah sama dengan laju tool. 

Meningkatnya gaya transversal disebabkan oleh resistansi material terhadap 
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sumbu tool. Traverse force akan menurun ketika terjadi peningkatan suhu 

kerja pada material. 

c. Lateral force, merupakan gaya yang memiliki sumbu tegak lurus dengan 

arah pergerakan tool dan merupakan reaksi dari gaya downward force. 

d. Torsi, diperuntukan untuk memberikan gaya putaran  pada tool, besar dari 

torsi yang diberikan tergantung dari downward force dan nilai dari koefisien 

gesek atau flow strength dari material.(Rahayu, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gaya pada Proses FSW 

(Sumber : Rahayu, 2012) 

 

2.1.6 Parameter Friction Stir Welding (FSW) 

Menurut Teriyoko (2016), berberapa parameter pada pengelasan friction stir 

welding yaitu depth plunge, feed rate, tool joint, rotational speed tool, dan title 

angel. Menurut Permana, dkk (2016), perputaran tool pada proses friction stir 

wlding diatur dengan putaran rpm yang konstan dan melaju dengan kecepatan  

translasi yang konstan juga sepanjang jalur pengelasan (joining line) antara dua 

material plat yang akan di gabungkan. Efek dari gesekan  kedua benda tersebut 

menimbulkan panas  mencapai 80% – 90% dari titik cair material kerja yang 

kemudian pin di tekan dan di tarik searah dengan joining line yang akan dilakukan 



12 
 

 
 

proses pengelasan. Dari prinsip kerja ini menunjukan kecepatan putar juga menjadi 

salah satu parameter utama. Menurut Anwar (2017), gaya tekan shoulder di 

fungsikan untuk menjaga material agar tidak keluar serta memberikan efek tempa 

(forging) yang dimana materilal panas hasil gesekan di tempa kebawah yang 

memiliki fungsi memberi tambahan panas karena permukaanya yang lebih besar 

bergesekan dengan material. Namun jika tekanan yang diberikan terlalu berlebihan 

maka akan mengakibatkan kurang maksimal pada hasil pengelasan dimana timbul 

cacat las berupa void dan groove ( Hou, dkk, 2014). Menurut Teriyoko (2016), 

sudut kemiringan merupakan sudut yang terbentuk antara benda kerja dengan 

sumbu tool yang biasanya memiliki besar sudut 1° - 4° dimana bagian depan pin 

lebih tinggi dari pada bagian belakang.  

2.1.7 Plunge Depth 

Plunge Depth adalah kedalaman pembenaman ujung dari tool joint terhadap 

permukaan dari benda kerja. Plunge Depth sangat perlu diperhatikan karena 

memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil pengelasan. Jika depth plunge 

terlalu terbenam terhadap benda kerja maka akan menggesek bagian 

backing plate dan jika kurang dalam pembenaman maka akan berakibat 

kurang maksimalnya pada hasil pengelasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Plunge Depth 

(Sumber: Zafar,dkk, 2018) 
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2.2 Aluminium 
 

2.2.1 Pengertian Aluminium  

 

 Aluminium ialah logam ringan yang mempunyai ketahanan korosi dan 

penghantar listrik yang baik (Wijayanto, 2012). Aluminium juga merupakan logam 

yang lunak, tahan lama, ringan, serta memiliki sifat dapat di tempa yang memiliki 

tampilan fisik yang beragam mulai dari abu – abu sampai keperak – perakan 

tergantung dari tingkat kekerasanya. Aluminium murni memiliki tingkat kekuatan 

tarik mencapai 90 MPa berbeda dengan aluminium paduan yang memiliki kekuatan 

tarik hingga 600 MPa. (Majanasastra, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.6 Contoh Apliksi Aluminium 

(Sumber : Sari, 2018) 

 
 

2.2.2 Sifat – Sifat Aluminium 

 

 Aluminium memiliki berat satu pertiga dari baja, mudah di bentuk, dan 

mudah di perlakukan dengan mesin seperti ditarik (drawing), diekstrusi, ataupun 

dicor.  Resistansi terhadap korosi yang di miliki oleh aluminium diakibatkan oleh 

pristiwa pasivasi, yaitu terbentuknya lapisan berupa aluminium oksida ketika 

aluminium terpapar oleh udara bebas, lapisan aluminium oksida inilah yang 
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mencegah oksidasi lebih jauh. Namun pasivasi dapat terjadi lebih lambat jika 

aluminium dipadukan dengan logam yang bersifat katodik, karena sifatnya yang 

mencegah oksidasi aluminium. 

Tabel. 2.1 Sifat Fisik Aluminium  

(Sumber : Majanasastra, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Pengaruh Unsur Paduan Aluminum 

 

Sifat teknik yang dimiliki aluminium murni dan aluminium paduan sangat 

dipengaruhi oleh konsentrasi bahan dan perlakuan yang di berikan kepada material  

tersebut. biasan dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga, namun aluminium 

juga diperuntukkan material industri manufaktur misal pesawat terbang, kapal laut, 

kereta, mobil, dan berberapa kontruksi lain. Penambahan unsur lain pada 

aluminium bertujuan untuk menambah sifat mekanik ataupun sifat fisik dari 

aluminium itu sendiri seperti ketahanan aus, koefisien muai rendah dan banyak lagi. 

Paduan aluminium diklarifikasikan oleh banyak negara di dunia salah satunya yang 

paling terkenal adalah Standart Aluminium Association (AA) di Amerika yang 
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didasarkan atas standar terdahulu. Paduan aluminium dapat di klarifikasikan 

dengan tiga cara yaitu: 

a) Berdasar pembuatan dengan klasifikasi paduan cor serta paduan tempa. 

b)  Berdasar perlakuan panas dengan klasifikasi dapat diperlakuka panas atau 

tidak dapat diperlakukan panas. 

c) Berdasar unsur – usur paduan. 

Menurut Wiryosumarto & Okumura, (2000) pada klasifikasi aluminium 

berdasarkan  dari kandungan unsur – unsur paduan, aluminium dibagi menjadi tujuh 

jenis yaitu : 

1) Jenis Al – murni teknik (seri 1000) 

Jenis ini memiliki tingkat kemurnian antara 99,0% - 99,9%. Aluminium pada seri 

ini memiliki sifat tahan terhadap korosi yang baik, konduksi panas dan listrik yang 

baik, serta memiliki sifat mampu potong dan mampu las yang sangat bagus namun 

kekurangan yang dimiliki sangat rendah. 

2) Jenis Al – Cu (seri 2000) 

Jenis pada paduan ini memiliki sifat dapat diperlakukan panas. Dengan melalui 

proses pengerasan endap atau penyepuhan sifat mekanik, paduan ini akan 

menyamai sifat dari baja lunak namun kelemahan dari paduan ini adalah memiliki 

tingkat tahan terhadap korosi yang rendah, sifat mampu las yang rendah maka dari 

itu paduan ini bisa digunakan pada kontruksi keling dan banyak digunkan pada 

kontruksi produksi pesawat terbang. 

3) Jenis paduan Al – Mn (seri 3000) 

Pada paduan ini tidak dapat diperlakukan panas sehingga dalam proses penaikan 

kekuatan dari paduan ini hanya bisa memaksimalkan dari pengerjaan dingin. 
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4) Jenis paduan Al – Si (seri 4000) 

Pada paduan jenis ini juga merupakan paduan yang tidak dapat diperilaku 

pamaskan. Paduan ini memiliki sifat mampu alir yang baik sehingga dlam proses 

pembuatan paduan ini hampir tidak terjadi retak. Dengan sifat yang dimiliki paduan 

ini, maka paduan Al jenis ini banyak digunakan sebagai material dari logam las 

pada padual aluminium baik cor maupun tempa. 

5) Jenis paduan Al – Mg (seri 5000) 

Pada paduan jenis ini merupakan paduan yang tidak dapat diperlakukan panas, tapi 

sangat baik dalam ketahanan dalam menghadapi korosi terutama korosi terhadap 

air laut, dan dalam sifat mampu lasnya. Biasa digunaka pada kontruksi umum dan 

tangki – tangki gas alam cair dan oksigen cair. 

6) Jenis paduan Al – Mg – Si (seri 6000) 

Pada paduan jenis ini merupakan paduan yang dapat diperilaku panaskan serta 

memiliki sifat mampu potong, mampu las, serta daya tahan terhadap korosi yang 

baik. Kekurangan dari paduan ini adalah terjadi pelunakan pada bagian las akibat 

dari panas pengelasan. 

7) Jenis paduan Al – Zn (7000) 

Paduan jenis ini termasuk dalam paduan yang  dapat di perilaku panaskan. Pada 

paduaduan Al – Zn biasanya ditambahkan Mg, Cu, dan Cr. Kekuatan tarik dari 

paduan ini mencapai 70 kg/mm2, sehingga paduan ini disebut juga ultra duralumin. 

Sedangka kekuranganya yaitu sifat mampu las dan tahan korosi yang kurang 

menguntungkan.  

Dalam penelitian ini menggunakan aluminium tipe 5083 dengan tebal 4 

mm.  
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 Aluminium seri 5083 merupakan aluminium yang lumranh diaplikasikan 

pada dunia industri utamanya pada industri perkapalan dan bejana tekan (pressure 

vessel). Pada paduan seri ini merupakan material yang tidak dapat diperbaiki sifat 

mekaniknya dengan perilaku panas atau tidak dapat diperlakukan panas karena 

akan terdapat ketidak sempurnaan pada proses penyambungan las, sehingga 

dinamakan non heat treatable alloy. (Pasalbessy, dkk, 2016) 

Tabel. 2.2  Komposisi Aluminium tipe 5083 (Sumber:Lloyd, 1980)   

 

 

 

 

 
 

2.3 Sifat Mekanik 

 

2.3.1 Uji Tarik 

 

Poeng, dkk, (2013) , Uji tarik adalah pengujian terhadap suatu material 

berupa memberikan gaya atau tegangan tarik yang memiliki tujuan mengetahui atau 

mendeteksi kekuatan dari suatu material. Tegangan tarik yang digunakan dalam 

proses pengujian tarik adalah tegangan aktual ekternal atau perpanjangan sumbu 

benda uji. Pengujian tarik dilakukan dengan memberikan beban tarik secara terus 

menerus sehingga terjadi perpanjangan yang terus meninggkat secara teratur hingga 

terputus. Menurut Murtiono (2012), pengujian tarik akan mendapatkan profil 

tarikan yang di gambarkan berupa kurva yang mana kurva ini akan menunjukan 

hubungan antara tegangan dan regangan. Perubahan panjang pada kurva disebut 

regangan teknik(ƹ eng.), yang diartikan sebagai perubahan panjang yang terjadi saat 

perubahan statik (∆L) terhadap panjang mula-mula (Lo). Dari proses ini 
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menghasilkan tehangan tarik (σeng), dimana didefinisikan nilai pembebanan yang 

terjadi (F) pada luas penampang awal (Ao). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gambar 2.7 Kurva Tegangan Regangan 

(Sumber: Callister & Rethwisch, 2009) 

 

Tegangan normal akibat gaya tarik dapat di tentukan berdasarkan persamaan 

(1). 

σ =
𝐹

𝐴𝑜
..............................(1) 

Dimana: 

σ = Tegangan tarik (MPa) 

F = Gaya tarik (N) 

Ao = luas penampang spesimen mula-mula (mm2) 

Regangan diakibatakan beban tekan statik dapat di tentukan berdasarkan 

persamaan (2) 

ɛ =  
∆𝐿

𝐿
....................................(2) 

Dimana: ∆L = L- Lo 

Keterangan:  
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ɛ = Regangan akibat gaya tarik 

L = Perubahan panjang spesimen akibat beban tekan 

       (mm) 

Lo = Panjang spesimen mula – mula (mm) 

Pada prakteknya hasil nilai pengujian tarik umumnya merupakan nilai 

teknik. Regangan akibat dari gaya tarik yang terjadi, panjang dari spesimen akan 

bertambah dan luas penampangspesimen akan mengecil maka di sini akan terjadi 

deformasi plastis. Persamaan hubungan antara stress dan strain (3).   

E = σ / ɛ ..................................(3) 

E merupakan gradien kurva pada daerah linier, dimana perbandingan 

tegangan (σ), dan regangan (ɛ), selalu tetap. E merupakan “Modulus Elastisitas” 

atau “ Young Modulus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Alat Uji Tarik 

 

2.3.2 Uji Kekerasan 
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 Purnomo (2017), Kekerasan (hardness) adalah sifat mekanik (mechanical 

propertis) dari sebuah material. Kekerasan harus diketahui untuk material yang 

dalam penggunaanya akan mengalami gesekkan (frictional force) dan derformasi 

plastis. Deformasi plastis sendiri merupakan kondisi dari sebuah material ketika 

material tersebut menerima gaya maka struktur mikro dari material tersebut tidak 

dapat kembali ke bentuk asal. Atau lebih singkatnya kekerasan adalah kemampuan 

suatu material untuk menahan beban penetrasi atau indentasi (penekanan). 

 Pada uji kekerasan metode yang digunakan adalah salah satunya yaitu 

metode Vickers. Pengujian vickers dikenal dengan istilah lain yaitu Diamond 

Pyramid Hardness (DPH). Pengujian kekerasan dengan metode vickers ini 

mengunakan indentor piramida intan yang saling berhadapan yaitu memiliki sudut 

kemiringan 136°. Rentang kekuatan yang ada dalam metode vickers ada dua yaitu 

dengan micro (10g – 1000g) dan macro (1kg – 100 kg).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Uji Kekerasan Vickers 

(Sumber : Purnomo, 2017) 
 

Ujung dari piramida intan yang saling berhadapan adalah 136° seperti 

pada gambar 2.10 
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Gambar 2.10 Indentor Pengujian Kekerasan Vickers 

(Sumber : Purnomo, 2017) 

 

Rumus pengujian vickers : 

 

𝐻𝑣 =  
2𝐹 𝑆𝑖𝑛 ° 2

𝐷2
=

1,8554 𝐹

𝐷2
 

  Keterangan : 

  HV = Angka kekerasan Vickers 

  F = Beban (kgf) 

  D = diagonal (mm) 

• Kelebihan pengujian Vickers 

a. Sekala yang kontinue untuk rentang yan lunak mulai dengan 

rentang yang sangat lunak dengan nilai 5 maupun yang sangat 

keras dengan nilai 1500 karena indentor yang keras. 

b. Di sarankan untuk material yang akan di uji setelah melalui proses 

case hardening, dan paduan dengan logam lain yang lebih keras. 

c. Dapat dilakukan hingga material yang memiliki ketipisan 0,006 

inchi. 

• Kelemahan pengujian Vickers 

Memerlukan waktu yang lumayan lama untuk menentukan nilai 

kekerasan. 
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2.3.3 Uji Distorsi 

 

 Asfat (2017),Pengujian distorsi merupakan pengujian yang berfungsi untuk 

mengetahui perubahan bentuk atau penyimpangan yang disebabkan oleh panas saat 

proses pengelasan. Efek dari panas ini akan memicu terjadinya pertumbuhan butir, 

perenggangan, penyusutan logam dengan cepat dan tidak bersamaan yang 

menimbulkan perubahan bentuk dan ukuran ( distorsi ). Pengukukuran distorsi 

diaplikasikan dengan metode penentuan titik atau fixed point dengan media alat 

deal indicator dengan akurasi ketelitian mencapai 0,01 mm (Wibowo, dkk , 2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Pengujian Distorsi dengan Alat Deal Indikator 

(Sumber : Wibowo, dkk, 2016) 


