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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan industri yang merupakan bagian dalam upaya untuk 

mencapai ketahanan nasional, menciptakan struktur ekonomi yang lebih 

kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri maju 

yang didukung oleh sektor-sektor lain yang tangguh. Sektor industri 

merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam membangun suatu 

Negara. Salah satu industri yang memegang peranan penting dalam 

pembangunan nasional dalam bidang konstruksi adalah pengelasan. Sebagian  

besar  industri modern  selalu  melibatkan  proses  pengelasan  yang  semakin  

meningkat  disetiap tahunnya. Sebagai contoh, dalam industri sarana 

transportasi, industri  perkapalan, industri  kereta  api,  industri  kendaraan dan 

industri  konstruksi  lainnya,  semua industri tersebut membutuhkan 

sambungan logam berkualitas tinggi. 

Pengelasan  (welding)  adalah  teknik  penyambungan  logam  dengan  

cara  mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa 

logam penambah.  

Dalam dunia pengelasan logam yang banyak digunakan adalah jenis 

logam aluminium. Aluminium merupakan nonferrous metal,  yang memiliki 

sifat-sifat yang menguntungkan seperti tahan terhadap korosi, konduktor 

panas dan listrik yang cukup baik serta ringan (Muku.2009). 

Proses pengelasan logam secara makro diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok, yaitu: Liquid state welding (LSW), dan Solid state welding (SSW). 

LSW adalah proses pengelasan logam yang dilakukan dalam keadaan cair, 

sedangkan SSW merupakan proses las di mana pada saat pengelasan, logam 

dalam keadaan padat  (Tarmizi dan Prayoga Boy.2016). 
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Friction Stir Welding (FSW) adalah proses penyambungan material 

dengan kondisi solid atau dengan kata lain logam tidak meleleh saat 

dilakukan penyambungan. Metode ini digunakan agar karakteristik dari 

logam induk tidak banyak berubah. Proses ini banyak digunakan pada 

material khususnya Aluminium .Metode FSW ditemukan oleh W.Thomas dan 

rekan-rekannya dari The Welding Institute (TWI), Cambridge pada tahun 

1991. Metode pengelasan ini telah banyak digunakan dalam industri pesawat 

terbang, otomotif, perkapalan dan industri komersial lainnya karena memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan pengelasan konvensional lainnya. 

Kelebihan-kelebihan itu diantaranya proses pengelasan ini memiliki tingkat 

distorsi yang rendah, tidak memerlukan logam pengisi tidak memerlukan gas 

pelindung dan tidak menghasilkan asap (Tarmizi dan Prayoga Boy.2016).. 

Friction Stir Welding (FSW) juga bisa di tambahkan dengan proses 

preheating. Proses preheating menurut ASW (American Welding Society) 

adalah Panas yang diberikan pada logam yang akan dilas untuk mendapatkan 

dan memelihara preheat temperatur. Sedangkan preheat temperatur sendiri 

adalah suhu dari logam induk (base metal) di sekitar area yang akan dilas, 

sebelum pengelasan dimulai. 

Tujuan dari penelitian ini  adalah mengetahui pengaruh perlakuan panas 

pada hasil pengelasan dengan metode friction stir welding (FSW) pada 

aluminium Alloy seri 6061 dan aluminium Alloy seri 6061 terhadap sifat fisis 

dan mekanis. Dari penelitian ini, penulis berharap mendapatkan kesimpulan 

sifat fisis dan mekanis dari hasil pengaruh panas terhadap pengelasan dengan 

metode friction stir welding. 

1.2 Perumusan Masalah 

Tugas akhir ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana pengaruh variasi profil 

pin terhadap perubahan sifat fisis dan mekanis menggunakan metode 

pengelasan Friction Stir Welding (FSW)  pada material alumunium alloy seri 

6061 dengan bentuk pin lingkaran, segitiga, segiempat. 
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1.3 Batasan Masalah 

Melihat banyaknya masalah dalam peneltian ini maka dapat dibuat batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Material AA-6061 dengan seri yang sama digunakan pada proses 

pengelasan Friction Stir Welding 

2. Tipe sambungan yang digunakan pada pengelasan FSW adalah tipe butt 

joint 

3. Proses pengelasan FSW dengan bentuk pin lingkaran, segitiga, segiempat 

serta pengaruh panas untuk mengetahui sifat mekanik (kekuatan tarik, nilai 

kekerasan) dan struktur mikro pada hasil pengelasan 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kekuatan tarik dari pengelasan Friction Stir Welding dengan 

pembebanan tarik 200KN terhadap variasi profil pin 

2. Untuk mengetahui nilai kekerasan dari pengelasan Friction Stir Welding 

pada material AA-6061 dengan bentuk profil pin yang berbeda 

3. Mengetahui struktur mikro pada pengelasan Friction Stir Welding dengan 

profil pin yang berbeda menggunakan micro Vickers dengan jarak 

pembesaran 100 kali 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis sendiri, masyarakat luas 

dan dunia pendidikan antara lain : 

1. Dalam bidang akademis dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

mengenai pengelasan menggunakan metode FSW untuk meningkatkan 

hasil pengelasan 

2. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terutama proses pengelasan 

dengan metode FSW 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusa Masalah,  
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Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi Dasar teori yang digunakan penulis untuk melakukan 

pembahasan dari data-data yang telah di kumpulkan melalui proses observasi 

serta buku jurnal dan hasil penelitian sebelumnya sebagai sumber reverensi 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi beberapa tanggapan 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 

BAB V PENUTUP 

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

yang ingin disampaikan dari penelitian ini 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


