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STUDI PENGELASAN FRICTION STIR WELDING DENGAN VARIASI 

PROFIL PIN PADA MATERIAL AA 5052 DENGAN PREHEATING 200
O

C 

TERHADAP PERUBAHAN SIFAT FISIS DAN MEKANIS 

 

 

Abstrak 

Friction Stir Welding (FSW) adalah proses pengelasan yang memanfaatkan panas 

akibat putaran tool bergesekan dengan logam induk dibawah tekanan aksial yang 

besar pada daerah pengelasan sehingga dapat menghasilkan sambungan.. 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perlakuan panas preheating 200
o
C pada 

hasil pengelasan material alumunium sejenis AA 5052 terhadap sifat fisis dan sifat 

mekanis. Pada proses pengelasan ini menggunakan mesin milling dengam 

parameter feedrate 60 mm/menit, sudut kemiringan tool sebesar 3
o 

dan kecepatan 

putaran tool 1500 rpm. Serta perlakuan panas preheating sebesar 200
o
C. Sifat fisis 

diketahui dari struktur mikro, sifat mekanis diketahui dari pengujian tarik dan 

pengujian kekerasan.Hasil penelitian ini didapatkan nilai kekuatan Tarik pada raw 

material lebih tinggi dibanding dengan material yang mengalami perlakuan panas 

preheating  dengan nilai tegangan rata-rata 164,39 Mpa dan nilai regangan 

26,62%. Nilai kekerasan tertinggi pada spesimen pin lingkaran yaitu pada base 

dengan nilai 31 VHN, daerah las sebesar 30VHN dan daerah haz sebesar 29VHN. 

Nilai kekerasan rata rata tertinggi pada spesimen pin segitiga yaitu pada haz 

dengan nilai 38VHN, daerah las sebesar 30VHN dan daerah base sebesar 37VHN. 

Nilai kekerasan rata rata tertinggi pada spesimen pin segiempat yaitu pada base 

dengan nilai 37VHN, daerah las sebesar 33VHN dan daerah Haz sebesar 31VHN. 

Struktur mikro pada daerah HAZ mengalami pertumbuhan butir akibat 

termperatur yang diterima selama proses pengelasan. Dari pengamatan struktur 

mikro ditampilkan dua fasa yaitu aluminium (Al) yang ditunjukkan warna putih 

dan magnesium (Mg) ditunjukkan warna hitam/gelap. 

 

Kata Kunci: friction stir welding, perlakuan panas, preheating, sifat fisis, sifat 

mekanis. 

 

Abstract 

Friction Stir Welding (FSW) is a welding process that utilizes heat due to the 

rotation of the tool rubbing against the parent metal under large axial pressure in 

the welding area so that it can produce a connection. This study was to determine 

the effect of 200
o
C preheating heat treatment on the welding results of similar 

aluminum material AA 5052 on physical properties and mechanical properties.In 

the welding process using a milling machine with a feedrate parameter of 60 mm / 

minute, the tool tilt angle is 3o and the tool rotation speed is 1500 rpm. And 

preheating heat treatment of 200
o
C. Physical properties are known from 

microstructure, mechanical properties are known from tensile testing and hardness 

testing.The results of this study obtained the value of tensile strength in raw 

material is higher than the material that experienced preheating heat treatment 

with an average stress value of 164.39 Mpa and strain value of 26.62%. The 

highest hardness value in the circle pin specimen is on the base with a value of 31 
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VHN,  the weld area of 30VHN and the haz area of 29VHN. The highest hardness 

value in triangular pin specimens is at haz with a value of 38VHN, the weld area 

of 30VHN and a base area of 37VHN. The highest hardness value in the 

quadrilateral pin specimen is in the base area with a value of 37VHN, the weld 

area of 33VHN and Haz area of 31VHN. The microstructure in the HAZ region 

undergoes grain growth due to the temperature received during the welding 

process. From the observation of the micro structure, two phases are shown, 

namely aluminum (Al), which is shown in white and magnesium (Mg), which is 

shown in black / dark. 

 

Keywords: friction stir welding, heat treatment, preheating, physical properties, 

mechanical properties. 
 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut industri manufaktur 

untuk meningkatkan hasil produksi dan biaya produksi yang rendah. Dalam dunia 

industri sering kita jumpai pembuatan produk atau komponen yang membutuhkan 

penyambungan material seperti pembuatan tralis, peralatan rumah tangga, lemari  

dan lainnya. Selanjutnya penyambungan material pada industri manufaktur seperti 

pada otomotif, konstruksi jalan, perkapalan, penerbangan dan alat transportasi 

lainnya.  

Proses pengelasan merupakan suatu proses penyambungan logam dimana 

logam menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan. Proses 

pengelasan dikeompokkan menjadi dua, yaitu : Liquid State Welding (LSW) dan 

Solid State Welding (SSW). Pengertian Liquid State Welding adalah Proses 

pengelasan logam dalam keadaan cair, sedangkan Solid State Welding adalah 

proses pengelasan dimana pada saat pengelasan, logam dalam keadaan padat. 

Salah satu metode Solid State Welding adalah friction stir welding yang 

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

(Freeman, 2003). 

Friction Stir Welding (FSW) adalah proses penyambungan logam tanpa filler 

dan tanpa leleh. Proses penyambungan logam terjadi pada fasa padat karena 

berlangsung pada temperatur dibawah titik lebur dari material yang akan 

disambung. Proses FSW secara lebih rinci adalah memanfaatkan panas yang 

dihasilkan oleh gesekan antara tools (shoulders dan pin) dengan benda kerja. 
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Faktor yang mempengaruhi  FSW Antara lain design pin, profil/ bentuk pin, arah 

dan kecepatan putaran spindle, transverse speed dan temperatur pengelasan. 

Aluminium dan paduan aluminium termasuk logam ringan yang memiliki 

kekuatan tinggi, mempunyai sifat mampu bentuk (formality) yang baik, tahan 

terhadap karat dan merupakan konduktor listrik yang baik. Aluminium memiliki 

ductility yang baik pada kondisi yang tinggi ( Tarmizi dan Prayoga, 2016). 

Berbagai kelebihan diatas menyebabkan aluminium dan paduannya banyak 

digunakan di bidang industri manufaktur, transportasi, kimia, listrik dan 

konstruksi. Untuk proses pengelasan aluminium biasanya menggunakan Gas 

Tungsten Arc Welding (GTAW) atau Gas Metal Arc Welding (GMAW). Namun 

yang menjadi kendala dalam proses pengelasannya adalah aluminium merupakan 

penghantar panas yang baik, mempunyai titik lebur (melting point) yang rendah 

dan adanya lapisan oksida pada permukaan sehingga sangat sulit untuk 

memanaskan atau mencairkan hanya sebagian kecil dari aluminium tersebut 

(Wiryosumartono, 2000). Oleh karena itu sifat mampu las aluminium dinilai 

kurang baik jika dibandingkan dengan baja (Prayoga, 2014). 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlakuan panas hasil pengelasan 

dengan metode friction stir welding (FSW) pada aluminium seri 5052 terhadap 

sifat fisis dan sifat mekanis. Dari penelitian ini, Penulis berharap mendapatkan 

kesimpulan sifat fisis dan sifat mekanis dari hasil pengelasan dengan metode 

friction stir welding dengan perlakuan panas awal 200
o
C sebelum dilakukan 

pengelasan. 
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2. METODE 

2.1  Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

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 
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 2.2  Alat dan bahan 

 2.2.1 Bahan 

Aluminium seri Al 5052 

 

Gambar 2. Dimensi base metal Al 5052 

 2.2.2 Alat 

                         

    Gambar 3. Mesin milling universal  Gambar 4. Head Gun 

                               

Gambar 5. Thermometer         Gambar 6. Alat uji tarik 
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  Gambar 7. Alat uji kekerasan  Gambar 8. Alat uji struktur mikro 

 

Gambar 9. Probe 

 

3. DATA HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Hasil Uji Tarik dan Pembahasan 

Tabel 1. Nilai tegangan hasil uji tarik 

No Spesimen 
Tebal      

(mm) 

Lebar      

(mm) 

Tegangan,   

σ (MPa) 

Tegangan 

Rata-rata 

σ (MPa)      

1 Raw 3,01 12,53 164,39 164,39 

2 
Pin 

Lingkaran 

2,72 12,53 89,20 

88,33 3 2,70 12,55 88,24 

4 2,76 12,54 87,55 

5 
Pin 

Segitiga 

2,79 12,58 98,01 

97,01 6 2,84 12,60 94,74 

7 2,83 12,51 98,30 

8 
Pin 

Segiempat 

2,71 12,63 97,00 

97,97 9 2,60 12,73 99,40 

10 2,70 12,65 97,50 
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    Gambar 10. Histogram tegangan terhadap 

 Dari histogram tegangan dan regangan hasil pengujian tarik menunjukkan 

bahwa tegangan tarik hasil pengelasan Friction Stir Welding (FSW) Aluminium 

Alloy 5052 yang mengalami panas (preheating) maupun tanpa perlakuan memiliki 

nilai yang berbeda. Hal ini dikarenakan pengaruh proses heat treatment yang 

dapat menghilangkan tegangan sisa. 

Tabel 2. Nilai regangan hasil uji tarik 

No Spesimen ∆l (mm) 
Regangan,     

ε (%) 

Regangan 

Rata-rata     

ε (%) 

1 Raw 13,31 26,62 26,62 

2 

Pin Lingkaran 

9,20 18,40 

17,79 3 8,93 17,86 

4 8,56 17,12 

5 

Pin Segitiga 

7,87 15,74 

16,47 6 8,87 17,74 

7 7,96 15,92 

8 

Pin Segiempat 

8,91 17,82 

17,30 9 8,19 16,38 

10 8,85 17,70 
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Gambar 11. Histogram regangan terhadap tiap profil pin 

Dari gambar histogram, menunjukkan nilai regangan tertinggi pada 

spesimen Raw sebesar 26,62 %, spesimen profil pin lingkaran  sebesar 17,79%, 

spesimen profil pin segiempat sebesar 17,30% dan pada spesimen segitiga 

memiliki regangan terendah sebesar 16,47%. Tinggi rendahnya nilai regangan 

dikarenakan pertambahan panjang (∆l), jadi apabila pertambahan panjang (∆l) 

makin tinggi maka nilai regangan juga semakin tinggi. 

3.2 Data Hasil Uji Kekerasan dan Pembahasan 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kekerasan Vickers 

No Perlakuan Daerah D1(µm) 
Kekerasan 

(VHN) 

Kekerasan Rata-

rata (VHN) 

1 

Pin 

Lingkaran 

Las 

78 30 

30 2 78 30 

3 80 29 

4 

Haz 

80 29 

29 5 80 29 

6 79 30 

7 

Base 

76 32 

31 8 77 31 

9 80 29 
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1 

Pin Segitiga 

Las 

79 30 

30 2 79 30 

3 79 30 

4 

Haz 

70 38 

38 5 70 38 

6 70 38 

7 

Base 

70 38 

37 8 71 37 

9 70 38 

1 

Pin 

Segiempat 

Las 

75 33 

33 2 75 33 

3 76 32 

4 

Haz 

76 32 

31 5 77 31 

6 77 31 

7 

Base 

70 38 

37 8 71 37 

9 70 38 

 

 

 Gambar 12. Histogram nilai kekerasan terhadap tiap variasi profil pin 
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Dari histogram nilai kekerasan pada tiap daerah base, HAZ, dan las 

(weld) pada setiap variabel perlakuan panas pada hasil pengelasan friction stir 

welding (FSW) Aluminium Alloy 5052 memiliki nilai kekerasan yang berbeda 

pada setiap bidang ujinya. Perbedaan nilai kekerasan dipengaruhi pada saat 

proses pengelasan FSW dengan perlakuan panas preheating 200
o
C. 

3.3 Data Hasil Struktur Mikro dan Pembahasan 

 

             

                                 

Gambar 13. Foto mikro daerah Las (a) Profil pin bulat, (b) Profil pin segitiga, (c) 

Profil pin segiempat (Pembesaran 100x)            

       Daerah las (Weld nugget) adalah daerah yang terdampak oleh panas yang 

dihasilkan saat pengelasan dan juga daerah yang terdeformasi akibat proses 

pengadukan dari pin tool joint. Pada daerah weld nugget terjadi grain refinement, 

maksudnya adalah daerah yang mengalami deformasi plastis dan pemanasan 

selama proses FSW sehingga menghasilkan rekristalisasi yang menghasilkan 

butiran halus di daerah pengadukan. 
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Gambar 14. Foto mikro daerah Haz (a) Profil pin bulat, (b) Profil pin segitiga, (c) 

Profil pin segiempat (Pembesaran 100x) 

 Daerah HAZ adalah daerah yang mengalami siklus termal tetapi tidak 

mengalami deformasi plastis. Pada daerah ini juga terjadi perubahan struktur 

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

perubahan ukurannya tergantung dari karakteristik material, suhu, lama 

pemanasan, dan laju pendinginan (Prihatin Iwan, 2017). Pada foto mikro tersebut 

ditampilkan dalam dua fasa yaitu aluminium (Al) yang ditunjukkan warna putih 

dan fasa magnesium (Mg) yang ditunjukkan warna hitam. 
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Gambar 15. Foto mikro daerah Base (a) Profil pin bulat, (b) Profil pin 

segitiga, (c) Profil pin segiempat (Pembesaran 100x) 

 Base metal adalah daerah yang tidak terpengaruh pengelasan baik itu 

panas maupun adukan sehingga material tidak mengalami deformasi. Pada foto 

mikro tersebut ditampilkan dalam dua fasa yaitu aluminium (Al) yang 

ditunjukkan warna putih dan fasa magnesium (Mg) yang ditunjukkan warna 

hitam. Hasil pengamatan struktur mikro pada base metal mempunyai bentuk 

pipih dan relatif seragam dengan arah proses rol, dikarenakan material aluminium 

seri 5052 pada proses pembuatannya mengalami perlakuan cold working atau 

proses pembentukan awal (Tarmizi, 2016). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:  

a. Pengelasan pelat alumunium paduan (Al-Fe) dengan pelat aluminium paduan 

(Al-Cu) dengan metode friction stir welding dapat dilakukan dengan baik. 

b. Dari hasil sambungan setelah pengelasan FSW (Friction Stir Welding) 

Aluminium 1100, didapat kontur permukaan yang kurang begitu halus dan 

(c)  

aa 

 100μm 

(a)  

aa 

 100μm 

(b)  

aa 

 100μm 
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terdapat weld flash yang disebabkan temperatur yang terlalu tinggi dan pin 

saat proses pengelasan. 

c. Dari data pengujian tarik, menunjukan bahwa pada pengelasan friction stir 

welding (FSW) tanpa perlakuan panas (RAW) memiliki nilai tegangan tarik 

sebesar 116.23 Mpa, sementara nilai rata-rata untuk profil pin bulat 72.28 

Mpa, profil pin segitiga 97.21 Mpa, profil pin segiempat 97.97 Mpa. Dan 

untuk regangan rata-rata pada profil pin bulat sebesar 9.12 %, profil pin 

segitiga sebesar 15.3 %, sementara untuk profil pin segiempat sebesar 18.34 

%. Dengan hasil ini dapat diketahui nilai tegangan rata-rata tertinggi terdapat 

pada profil pin segiempat dan rata-rata regangan tertinggi pada profil pin 

18.34 %. 

d. Dari data pengujian kekerasan, pada daerah Las (Weld Nugget) didapat nilai 

kekerasan tertinggi pada profil pin bulat sebesar 30 VHN. Pada daerah HAZ 

didapat nilai kekerasan tertinggi pada profil pin bulat sebesar 33 VHN. Serta 

pada daerah base metal didapat nilai kekerasan tertinggi pada profil pin bulat 

sebesar 34 VHN. Proses preheating mempengaruhi nilai kekerasan di daerah 

Weld Nugget dimana daerah tersebut merupakan daerah terjadinya patahan 

saat diuji tarik. 

e. Dari hasil foto struktur mikro, setelah proses pengelasan FSW material 

mengalami perubahan butir dikarenakan beberapa faktor  antara lain 

karakteristik material, suhu, laju pengelasan, dan adukan saat proses 

pengelasan berlangsung. Di samping itu proses preheating juga sangat 

mempengaruhi bentuk butiran pada material. 

4.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal 

antara lain : 

a. Pengelasan Friction Stir Welding yang kami lakukan menggunakan Rotation 

Speed 1500 rpm dengan Feedrate 60 mm/menit dan dengan titl angel 3°. Jika 

pembaca ingin melakukan pengelasan menggunakan Friction Stir Welding 

mungkin bisa menggunakan Rotation Speed, Feedrate, dan titl angle diatasnya 
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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° C sebelum dilakukan pengelasan mungkin pembaca 

bisa melakukan dengan temperature 250° C atau lebih untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 

c. Dari pengujian foto struktur 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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