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STUDI PENGELASAN FRICTION STIR WELDING DENGAN 

BENTUK PIN YANG BERBEDA PADA MATERIAL AA 6061 - AA 

6061 DENGAN PREHEATING 200
0
C TERHADAP PERUBAHAN 

SIFAT FISIS DAN MEKANIS 

 

Abstrak 

 

Friction Stir Welding (FSW) merupakan proses penyambungan material dengan 

kondisi solid yang mana pada saat proses penggabungan logam tidak meleleh agar 

karakteristik logam induk tidak berubah. Proses preheating yang ditambahkan 

pada FSW untuk memberikan panas dalam logam yang akan dilas dapat 

mendapatkan dan memelihara prehat temperatur (suhu dalam logam induk di 

sekitar area yang akan dilas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

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

pada Alumunium Alloy seri 6061 dan Alumunim Alloy seri 6061 terhadap sifat 

fisis dan mekanis, yang mana metode friction stir welding (FSW) yang digunakan 

dalam penelitian ini ditambahkan dengan proses preheating. Hasil dari penelitian 

ini pengaruh perlakuan panas menunjukkan nilai uji tarik tegangan paling tinggi 

adalah Pin Segitiga dengan nilai 309,08 MPa, sedangkan Pin Lingkaran dan Pin 

Segiempat bernilai dibawahnya yaitu 283,29 MPa dan 240,30 MPa. Pada uji tarik 

regangan nilai Pin Lingkaran 13,22% merupakan nilai peling tinggi, nilai Pin 

Segitiga dan Pin Segiempat bernilai dibawahnya yaitu 12,32% dan 7,11%. 

Sedangkan pada hasil pengujian kekerasan nilai tertinggi daerah las dari perlakuan 

Pin Segitiga 112 VHN. Nilai daerah Haz dari perlakuan Pin Lingkaran dan Pin 

Segiempat sama yaitu 112 VHN dimana nilai ini lebih tinggi dibanding nilai Pin 

Segitiga 109 VHN.  Dan nilai daerah Base tertinggi pada perlakuan Pin Segiempat 

102 VHN. Dai hasil uji foto mikro luasan butir yang paling halus didapatkan pada 

profil pin segitiga. 

 

Kata Kunci : friction stir welding, preheating, AA 6061 

 

Abstract 

 

Friction Stir Welding (FSW) is a process of connecting materials with solid 

conditions which when the process of combining metals does not melt so that the 

characteristics of the parent metal do not change. The preheating process added to 

FSW to provide heat in the metal to be welded can get and maintain a temperature 

(the temperature in the parent metal around the area to be welded). The aims of 

research is to determine the effect of heat treatment on welding results using the 

friction stir welding (FSW) method on Series 6061 Aluminum Alloy and Series 

6061 Aluminum Alloy on physical and mechanical properties, in which the 

friction stir welding (FSW) method used in this study was added with the 

preheating process. The results of this study the effect of heat treatment shows 

that the highest tensile stress value is a Triangle Pin with a value of 309.08 MPa, 

while the Circle Pin and Quadrilateral Pin are worth below which are 283.29 MPa 

and 240.30 MPa. In the tensile test the value of Circle Pin 13.22% is a high peling 
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value, the value of the Triangle Pin and the Quadrilateral Pin are below that which 

are 12.32% and 7.11%. While the results of the hardness test the highest value of 

the weld area from the 112 VHN Triangle Pin treatment. The value of the Haz 

region of the treatment of the Circle Pin and the Quadrilateral Pin are the same, 

namely 112 VHN, where this value is higher than the value of the Triangle Pin 

109 VHN. And the value of the Base area is highest in the treatment of 

Quadrilateral Pins 102 VHN. Dai, the most subtle micrograin photo test results 

obtained on triangular pin profiles. 

 

Keywords: friction stir welding, preheating, AA 6061 

 

1.  PENDAHULUAN 

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. 
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2.  METODE  

2.1 Diagram Alir Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

Mulai 

Studi Literatur 

Persiapan: tool, heat gun, base 

metal, backing plate, pencekam, 

mesin, alat ukur  

Proses pengelasan dengan parameter : 

 Rotational speed ( n )  : 1500 Rpm 

 Sudut kemiringan tool  (θ) : 3° 

 Temperatur preheating (T) : 200°C 

 Welding speed (v)  : 60 mm/min 

 Depth plunge ( h )  : 2,75 mm 

Pengelasan 

Pin Lingkaran 

Pengelasan 

Pin Segitiga 

Pengelasan 

Pin Segiempat 

Membuat  Spesimen 

Uji Tarik Uji Mikro Uji Kekerasan 

 Data Dan Hasil 

Analisa 

Selesai 

Kesimpulan 
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      2.2 Bahan & Alat Penelitian 

2.2.1 Bahan 

 

Gambar 1. pelat aluminium alloy seri 6061 

 

2.2.2 Alat 

 

.               

                   Gambar 2. Mesin Milling Universal              Gambar 3. Head Gund 

 

   

 Gambar 4. Thermometer       Gambar 5. Alat uji struktur mikro 
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Gambar 6. Grinding and polishing machine      Gambar 7. Alat uji tarik 

         

Gambar 8. Alat uji kekerasan                    Gambar 9. Tool 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Hasil Uji Tarik dan Pembahasan 

Tabel 1.  Nilai tegangan hasil uji tarik 

No Perlakuan 
Tebal      

(mm) 

Lebar      

(mm) 

Tegangan,   

σ (MPa) 

Tegangan 

rata-rata  

σ (MPa) 

1 Raw 3,02 12,61 562,47 569,47 

2 
Pin 

Lingkaran 

2,86 12,64 320,88 

283,29 3 2,88 12,64 281,84 

4 2,93 12,65 247,14 

5 
Pin 

Segitiga 

2,88 12,80 322,54 

309,08 6 2,87 12,66 315,41 

7 2,91 12,65 289,31 

8 
Pin 

Segiempat 

2,64 12,73 216,92 

240,30 9 2,66 12,64 305,45 

10 2,77 12,71 198,54 
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Gambar 10. Hubungan tegangan terhadap tiap profil pin 

Dari gambar histogram  pengujian tarik menunjukkan bahwa 

kekuatan tegangan rata-rata tertinggi di peroleh pada profil pin segitiga 

dengan kekuatan 309,08 MPa sedangkan untuk tegangan pada profil pin 

lingkaran dan segiempat berturut-turut yaitu 283,29 dan 240,30 Mpa. 

Hal karena adanya cacat pada hasil lasan yang menyebabkan luas 

daerah yang mampu menahan beban tarik menjadi lebih kecil. 

Tabel 2.  Nilai regangan hasil uji tarik 

 

No Perlakuan 
∆l 

 

Regangan,     

ε (%) 

Regangan rata-

rata ε (%) 

1 Raw 8,64 17,28 17,28 

2 
Pin 

Lingkaran 

8,30 16,60 

13,22 3 6,46 12,92 

4 5,07 10,14 

5 
Pin 

Segitiga 

8,37 16,74 

12,32 6 5,78 11,56 

7 4,33 8,66 

8 
Pin 

Segiempat 

3,34 6,68 

7,11 9 4,27 8,54 

10 3,06 6,12 

 

569.47 
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Gambar  11. Hubungan regangan terhadap tiap profil pin 

 Dari gambar histogram  pengujian tarik menunjukkan bahwa 

regangan tertinggi di peroleh profil pin lingkaran dengan regangan 

rata-rata sebesar 13,22 % sedangkan untuk regangan pada profil pin 

segi tiga dan segi empat berturut-turut yaitu  12,32 % dan 7,11 %. 

jadi apabila pertambahan panjang (∆l) semakin tinggi maka nilai 

regangan juga akan semakin tinggi. 

 

3.2  Data Hasil Uji Kekerasan dan Pembahasan 

Tabel  3.  Hasil pengujian kekerasan 

No Perlakuan Daerah D1(µm) 
Kekerasan 

 (VHN) 

Kekerasan 

rata-rata 

(VHN) 

1 

Pin Lingkaran 

Las 

41 110 105 

2 42 105 

3 43 100 

4 

Haz 

41 110 112 

5 41 110 

6 40 116 

7 

Base 

44 96 92 

8 45 92 

9 46 88 

1 

Pin Segitiga 

Las 

40 116 116 

2 40 116 

3 40 116 

4 
Haz 

41 110 109 

5 42 105 

17,28 

13,22 
12,32 

7,11 
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6 41 110 

7 

Base 

45 92 93 

8 44 96 

9 45 92 

1 

Pin Segiempat 

Las 

41 110 114 

2 40 116 

3 40 116 

4 

Haz 

41 110 112 

5 40 116 

6 41 110 

7 

Base 

43 100 102 

8 42 105 

9 43 100 

 

 

   Gambar  12.  Histogram nilai kekerasan terhadap tiap variasi profil pin  

Dari data hasil pengujian kekerasan nilai kekerasan rata-rata paling 

tinggi didapat pada daerah las hal tersebut dikarenakan  perubahan bentuk 

dan ukuran butir pada beberapa daerah lasan akan berpengaruh pada nilai 

kekerasannya. Daerah Weld Nugget mempunyai bentuk butir yang sama 

dan halus akan mempunyai nilai kekerasan yang lebih tinggi 

dibandingkan daerah sekitarnya, karena semakin halus butir yang 

dihasilkan maka nilai kekerasan makin tinggi  
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3.3. Hasil Foto Struktur Mikro 

  

         

Gambar 13. Foto mikro daerah Las (a) lingkaran, (b) segitiga, (c) 

segiempat (pembesaran 100x) 

 

Daerah Las adalah daerah yang mengalami deformasi plastis dan 

pemanasan selama proses FSW sehingga menghasilkan rekristalisasi 

yang menghasilkan butiran halus di daerah pengadukan. Semakin banyak 

batas kristal (kristal nya semakin halus) maka semakin besar tingkat 

rintangan yang terjadi terhadap gerakan dislokasi, yang berarti semakin 

kuat logam tersebut. Dari hasil foto mikro, butiran yang paling halus 

ditunjukkan pada foto (b) yaitu pengelasan dengan profil segitiga. 

  
 

(a) (b) 

(c) 

100 μm 

 

100 μm 

 

100 μm 

 

(a) (b) 

100 μm 

 

100 μm 

 

100 μm 
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Gambar 14.  Foto mikro daerah Haz (a) lingkaran, 

(b) segitiga, (c) segiempat (pembesaran 100x) 

. Daerah HAZ akan terjadi perubahan ukuran butir (grain size) 

dimana perubahan ukurannya tergantung dari karakteristik material, suhu, 

lama pemanasan, dan laju pendinginan. Hasil uji foto mikro dari 

pengelasan Friction Stir Welding (FSW) yang diberi perlakuan panas 

menunjukkan bahwa daerah HAZ dari masing-masing variabel memiliki 

luasan butiran yang berbeda dimana luasan butir yang paling halus 

didapatkan pada profil pin segitiga. 

  

          

Gambar 15.  Foto mikro daerah Base (a) lingkaran,  

(b) segitiga, (c) segiempat (pembesaran 100x) 

 

(c) 

100 μm 

 

(a) (b) 

(c) 

100 μm 

 

100 μm 

 

100 μm 
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Material dari base metal adalah Aluminium seri 6061 yang terdiri 

dari paduan aluminium magnesium ditambah silicon (AL, Mg 0,6-1,2% 

dan Si 0,4-1,3%),sehingga pada hasil uji foto mikro juga menunjukkan 

adanya batas-batas grain boundaries senyawa magnesium silisida Mg2Si 

pada daerah gelap dan Al pada daerah yang terang. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan analisa 

data pengujian antara lain sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian tarik diperoleh bahwa tegangan tarik rata-rata untuk 

pengelasan friction stir welding dengan variasi profil pin lingkaran 283,29 

MPa, untuk variasi profil pin segitiga 309,08 MPa, dan dengan variasi 

profil pin segiempat 240,30 MPa. Dan untuk regangan rata-rata, nilai 

regangan rata-rata untuk variasi profil pin lingkaran 13,22 %, untuk variasi 

profil pin segitiga 12,32 %, dan dengan variasi profil pin segiempat 7,11 

%. Dengan hasil ini diketahui nilai tegangan rata-rata tertinggi pada hasil 

pengelasan dengan variasi profil pin segitiga dan regangan rata-rata 

tertinggi pada hasil pengelasan dengan variasi profil pin lingkaran.  

b. Dari data pengujian kekerasan, pada daerah Las (weld nugget) didapat 

nilai kekerasan tertinggi pada variasi profil pin segitiga sebesar 116 VHN 

.Pada daerah HAZ didapat nilai kekerasan pada 2 variasi profil pin yaitu 

profil pin lingkaran dan variasi profil pin segiempat sebesar 112 VHN,  

sedangkan pada daerah base metal didapat nilai kekerasan tertinggi pada 

variasi profil pin segiempat sebesar 102 VHN. Perbedaan variasi profil pin 

mempengaruhi nilai kekerasan di daerah weld nugget dimana daerah 

tersebut merupakan daerah terjadinya patahan saat uji tarik 

c. Setelah proses pengelasan Friction stir welding didapat juga hasil foto 

struktur mikro, material mengalami perubahan butir dikarenakan berbagai 

faktor antara lain Suhu, karakteristik material, laju pengelasan saat proses 

pengelasan berlangsung. Dari foto struktur mikro daerah las adalah daerah 
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yang paling bagus karena daerah las mengalami rekristalisasi yang 

menghasilkan butiran halus di daerah pengadukan. Semakin banyak batas 

kristal (kristal nya semakin halus) maka semakin besar tingkat rintangan 

yang terjadi terhadap gerakan dislokasi, yang berarti semakin kuat logam 

tersebut. Disamping itu bentuk butiran material berubah karena adukan 

dari masing-masing bentuk profil pin 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, agar mendapatkan hasil yang 

optimal  penulis menyarankan beberapa hal antara lain: 

a. Pengelasan Friction Stir Welding yang kami lakukan menggunakan 

Rotation Speed 1500rpm dengan Feedread 60 mm/menit dan dengan Tilt 

Angel 3
o
 jika pembaca ingin melakukan pengelasan menggunakan Friction 

Stir Welding mungkin bisa menggunakan Rotation Speed, Feedread, dan 

Tilt Angel di atasnya atau dibawahnya agar bisa menjadi pembanding untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik 

b. Dari pengelasan Friction Stir Welding yang telah kami lakukan dengan 

pemanasan awal 200
o 

sebelum dilakukan pengelasan mungkin pembaca 

bisa melakukan dengan temperature 250
o
 atau lebih untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik 

c. Dari pengujian foto mikro yang kami lakukan menggunakan pembesaran 

100 kali, mungkin pembaca bisa menggunakan pembesaran 50 kali agar 

mendapatkan hasil yang lebih jelas 
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