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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

         Perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi semakin maju, baik 

di dalam perakitan maupun perawatan. Seiring  kemajuan teknologi dalam 

bidang konstruksi, membuat kebutuhan pengelasan semakin dibutuhkan. 

Semakin luas penggunaan las mempengaruhi kebutuhan penggunaan 

teknologi las. Menurut Wiryosumarto, H. dan T. Okumora (2000), aplikasi 

penggunaan las antara lain pada bidang perkapalan, otomotif, konstruksi 

jembatan, kendaraan rel, rangka baja, dan sebagainya. Teknologi 

pengelasan digunakan karena selain mudah penggunaannya juga dapat 

menekan biaya sehingga lebih murah.   

             Teknologi pengelasan sendiri terbagi dari beberapa jenis,yaitu 

diantaranya adalah las brazing. Las brazing adalah salat Satu hormon, 

hormon proses imunisasi meliputi pengelasandimana sebagai Logam 

pengisi adalah logam non fero yang mempunyai suhu leleh Diatas450 

derajat celcius tetapi di bawah titik cair Logam induk. 

 Dalam kerjaan konstruksi pengelasan bukan  tujuan utamanya 

melainkan sarana untuk mencapai  tujuan  yang  lebih  sempurna  ( baik ). 

Dalam pengerjaan pengelasan kita harus memperhatikan kesesuaian pada  

konstruksi las agar tercapai hasil yang maksimal. Untuk itu pengelasan 

harus  diperhatikan beberapa hal yang penting, diantaranya efisiensi 

pengelasan,  penghematan tenaga, penghematan energi, dan tentunya 

dengan biaya yang  murah. 
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Karena didalam pengelasan, pengetahuan harus turut serta 

mendampingi  praktek, secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa, 

perencanaan tentang cara-cara pengelasan, cara-cara pemeriksaan, bahan 

las, dan jenis las yang akan  digunakan. 

Mutu dari pengelasan di samping tergantung dari pengerjaan lasnya 

sendiri  dan juga sangat tergantung dari persiapan sebelum pelaksanaan 

pengelasan,  karena pengelasan adalah proses penyambungan antara dua 

bagian logam atau  lebih dengan menggunakan energi panas, secara umum 

pengelasan dapat diartikan sebagai suatu ikatan metalurgi pada sambungan 

logam atau logam paduan yang  dilaksanakan saat logam dalam keadaan 

cair. Pada penelitian ini pengelasan yang  digunakan adalah las brazing. Hal 

ini sangat erat hubungannya dengan ketangguhan, cacat las, serta  retak 

yang pada umumnya mempunyai  pengaruh yang fatal terhadap keamanan 

dari konstruksi yang dilas. 

Beberapa referensi studi yang diperoleh dilakukan untuk pengelasan 

yang menggunakan variabel yang sama menjadi alasan pemilihan 

sambungan simple lap joint. 

Maka dari itu dalam pemilihan jenis sambungan yang dipakai dalam 

pengelasan  brazing sangat berperan terhadap hasil pengelasan. Dan hal ini 

dapat  mengetahui pengaruh hasil pengelasan brazing pada pelat aluminium 

terhadap uji  tarik dan uji kekerasan. 

Aluminium dan paduannya termasuk logam ringan yang memiliki 

kekuatan tinggi, tahan terhadap karat dan merupakan konduktor listrik yang 

baik. Aluminium banyak digunakan dalam bidang transportasi, kimia, listrik, 

bangunan dan alat – alat penyimpanan. Aluminium dan paduannya memiliki 
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sifat mampu las (weldability) yang kurang baik dibandingkan jenis logam 

yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat aluminium yang memiliki 

koduktivitas panas yang tinggi, koefisien muai yang besar, reaktif dengan 

udara, pembentukan lapisan oksidasi aluminium, berat jenis dan titik cairnya 

yang rendah (Megantoro dan Hendraprasetyo, 2010) 

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui hasil dari proses 

pengelasan friction stir welding untuk aluminium dengan tebal 2 mm, dan 

seberapa besar pengaruh kecepatan spindel dan kecepatan feeding 

terhadap kekuatan sambungan las. 

1.2 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1.untuk mengetahui nilai uji tarik material alumunium dengan alumunium. 

2.untuk mengetahui uji kekerasan material aluminium dan daerah pengelasan. 

3.untuk mengetahui foto mikro dan makro material alumunium yang sudah 

dilakukan pengelasan brazing 

1.3 Manfaat penilitian 

        Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kedepan, manfaat tersebut 

antara lain : 

1. Memberikan pengetahuan tentang pengelasan brazing sama material. 

2. Sebagai kontribusi terhadap ilmu perkembangan teknologi dan 

pengetahuan. 

3. Memberikan pengetahuan mengenahi pengaruh filler Alusol  terhadap sifat 

fisis yang diamati secara metalografi. 

4. Memberikan informasi mengenai analisa metalografi pengelasan logam  

sama material menggunakan las brazing, sehingga akan memberikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya 
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1.4 Batasan masalah  

         Batasan masalah diperlukan untuk mambatasi ruang lingkup penelitian 

agar penelitian dapat berfokus pada masalah yang akan diamati. Batasan 

masalah tersebut meliputi : 

1. Material yang digunakan adalah aluminium dengan tebal 2 mm  

2. Pengujian yang dilakukan ada 5 jenis yaitu : 

    a. pengujian tarik material aluminium dan aluminium yang sudah di  las     

brazing . 

    b. pengujian tarik base metal aluminium. 

    c. pengujian kekerasan aluminium. 

    d. pengujian foto makro. 

    e. pengujian foto mikro. 

 3. Suhu ruangan selalu dianggap konstan. 

 4. kekerasan spesimen semua sama. 

 5. besarnya diameter elektroda alusol selalu dianggap konstan. 

 6. pada pengujian kekerasan, pemotongan spesimen sudah berada tepat 

ditengah    logam las dan pengujian sudah tepat didaerah Base Metal, HAZ 

dan Weld Nugget. 

 


