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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Penggunaan teknologi terus mengalami perkembangan salah satunya 

pengerjaan logam yang menuntut adanya peningkatan dari segi desain dan 

rancangan struktur kuat dan ringan. Logam yang masuk kategori tersebut 

yaitu aluminium karena memiliki ciri-ciri lunak, ringan, tahan korosi, 

kekuatan tarik relatif tinggi, dan dapat ditempa dengan baik. Karena memiliki 

keunggulan diatas menyebabkan aluminium banyak digunakan di bidang 

industri manufaktur. Berdasarkan definisi dari DIN (Deutch Industrie 

Normen) las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang 

dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dari definisi tersebut dapat 

dijabarkan lebih lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa 

batang logam dengan menggunakan energi panas (Prof.Dr.Ir Harsono 

Wiryosumarto,2000). 

Proses pengelasan dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu Liquid State 

Welding (LSW) dan Solid State Welding (SSW). Liquid State Welding adalah 

proses pengelasan logam dengan cara mencairkan logam induk secara 

bersamaan sedangkan Solid State Welding adalah proses pengelasan logam 

yang dilakukan dalam kondisi logam induk tidak mencapai titik leburnya 

pada saat tersambung.  

Salah satu metode Solid State Welding adalah Friction Stir Welding (FSW) 

yaitu proses pengelasan solid-state dimana sebuah tool yang berputar 

dimakankan sepanjang garis sambungan antara dua benda kerja. Tool yang 

berputar dan dimakankan pada garis sambungan tersebut menghasilkan panas 

serta secara mekanis menggerakan logam untuk membentuk sambungan las. 

Friction Stir Welding (FSW) merupakan suatu proses pengelasan baru yang 

ditemukan di TWI (The Welding Institute) di Inggris pada tahun 1991 

(Freeman, 2003). 
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Pengelasan Friction Stir Welding (FSW) sering diaplikasikan didunia 

perindustrian. Biasanya diaplikasikan pada logam aluminium atau pada 

dissimilar logam. Di negara maju telah mengaplikasikan pengelasan Friction 

Stir Welding (FSW) ini pada industri pembuatan kapal, pesawat terbang, 

pesawat luar angkasa, kereta api bahkan didunia otomotif sudah 

mengaplikasikan metode pengelasan ini. 

Pengelasan Friction Stir Welding (FSW) untuk mendapatkan hasil yang 

baik dan benar harus memperhatikan parameter, seperti putaran tool (rotation 

speed), kecepatan pengelasan (welding speed), kedalaman penetrasi tool (tool 

deep plunge), sudut kemiringan tool terhadap benda kerja, dan bentuk dari 

profil pin. Selain pemilihan parameter yang tepat untuk mendapatkan hasil 

pengelasan Friction Stir Welding (FSW) yang baik juga diperlukan proses 

preheating untuk mendapatkan proses pengelasan yang sifat fisis dan 

mekanisnya dapat diubah sesuai kebutuhan untuk proses selanjutnya. Proses 

preheating menurut ASW (American Welding Society) adalah panas yang 

diberikan kepada logam yang akan dilas untuk mendapatkan dan memelihara 

preheat temperature. Sedangkan preheat temperature sendiri definisinya adalah 

suhu dari logam induk (base metal) disekitar area yang akan di las ,sebelum 

pengelasan itu dimulai.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

panas pada hasil pengelasan dengan metode Friction Stir Welding (FSW) pada 

aluminium seri 1100 terhadap sifat fisis dan mekanis. Dari penelitian ini, 

penulis berharap mendapatkan kesimpulan sifat fisis dan mekanis dari hasil 

pengelasan dengan metode Friction Stir Welding (FSW) yang di preheating. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahanya 

yaitu bagaimana pengaruh preheating pada suhu 200°C terhadap sifat fisis 

dan mekanis dari hasil pengelasan Friction Stir Welding (FSW) pada pelat 

aluminium seri 1100 dengan pin bulat, pin segitiga, dan pin segiempat. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak melebar dari permasalahan yang diteliti, maka 

peneliti membatasi permasalahanya pada: 

1. Pengelasan menggunakan metode Friction Stir Welding (FSW). 

2. Material aluminium yang digunakan yaitu aluminium seri 1100 dengan 

menggunakan tipe sambungan butt joint. 

3. Parameter yang digunakan dalam proses Friction Stir Welding (FSW) 

dengan putaran 1500 rpm, feedrate 60 mm/menit, dan tilt angle 3° dengan 

bentuk penampang pin bulat, pin segitiga, dan pin segiempat. 

4. Perlakuan panas menggunakan preheating dengan temperature 200°C  

5. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji tarik dengan pembebanan 200 

KN, uji kekerasan menggunakan micro vickers, dan foto struktur mikro 

dengan pembesaran 100 kali. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil pengelasan Friction Stir Welding dengan putaran 1500 

rpm, feedrate 60 mm/menit, dan titl angel 3° dengan bentuk pin bulat, pin 

segitiga, dan pin segiempat. 

2. Mengetahui kekuatan tarik dari pengelasan friction stir welding dengan 

pembebanan tarik 200 KN. 

3. Mengetahui nilai kekerasan dari pengelasan friction stir welding pada 

material AA-1100 dengan bentuk profil pin yang berbeda. 

4. Mengetahui struktur mikro pada pengelasan Friction Stir Welding 

menggunakan micro vickers dengan pembesaran 100 kali. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat luas, dan 

dunia pendidikan antara lain: 

1. Dapat menambah pengetahuan bahwa aluminium 1100 dan aluminium 

1100 dapat di sambung menggunakan pengelasan metode Friction Stir 

Welding (FSW). 

2. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh proses perlakuan panas 

pada hasil pengelasan Friction Stir Welding (FSW). 

3. Dapat digunakan untuk perkembangan dan kemajuan teknologi dan 

perindustrian dibidang pengelasan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II DASAR TEORI 

Bab ini berisi Dasar teori yang digunakan penulis untuk melakukan 

pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan melalui proses observasi 

serta buku jurnal dan hasil penelitian sebelumnya sebagai sumber reverensi. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi beberapa tahapan persiapan sebelum pengujian, prosedur 

pengujian, dan diagram alir pengujian. 

 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan serta hasil pengujian yang berisikan 

data-data yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran 

yang ingin disampaikan dari penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


