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Intisari 

Pengelasan fusi memiliki kelemahan pada pengelasan material silinder pejal. Pengelasan hanya dapat 

dilakukan pada sisi luar permukaan, sedangkan pada bagian dalam sulit dilakukan pengelasan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan gesek terhadap kekuatan tarik, struktur mikro dan kekerasan 

sambungan Continuous Drive Friction Welding (CDFW). Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah logam 

silinder pejal Stainless Steel 304. Logam silinder pejal Stainless Steel 304 dipotong sepanjang 75 mm, dan dilakukan 

proses pemesinan menggunakan mesin bubut sesuai standar JIS Z 2201. 

Proses pengelasan dilakukan dengan variasi tekanan gesek 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan 120 

MPa.  Parameter lain yang digunakan yaitu, waktu gesek 10 detik, tekanan tempa 150 MPa, waktu tempa 10 detik. 

Gesekan dilakukan dengan mesin friction welding putaran 1000 rpm. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 

kekuatan tarik, pengujian struktur mikro, dan pengujian kekerasan vickers. 

Hasil pengujian tarik menjelaskan bahwa kekuatan tarik bergerak naik seiring bertambahnya tekanan gesek 

yang digunakan. Kekuatan tarik tertinggi diperoleh dari variasi tekanan gesek 120 MPa dengan nilai 685 MPa, dan 

kekuatan tarik terendah pada variasi tekanan gesek 20 MPa sebesar 402 MPa. Hasil pengujian struktur mikro variasi 

tekanan gesek 120 MPa mengalami perubahan struktur mikro antara daerah sambungan dengan logam induk 

Stainless Steel 304. Pada variasi tekanan gesek 20 MPa tidak mengalami perubahan struktur mikro. Pengujian 

kekerasan menjelaskan bahwa nilai kekerasan mengalami penurunan seiring semakin dekatnya jarak dari logam 

induk ke daerah sambungan. Dari semua variasi tekanan gesek, tekanan yang sesuai adalah 120 MPa karena ditinjau 

dari hasil pengujian tarik yang diperoleh. 

 

Kata kunci: CDFW, Stainless Steel 304, Tekanan gesek, Kekuatan tarik, Struktur mikro, Kekerasan 

1. Pendahuluan 

Dewasa ini teknik pengelasan telah digunakan 

secara luas dalam penyambungan logam dengan 

media panas. Sumber panas yang dipakai berasal dari 

busur listrik, nyala oksi-asitilen dan gesekan. Las 

busur listrik umumnya adalah salah satu jenis cara 

untuk menyambung logam dengan menggunakan 

nyala busur listrik ke permukaan logam yang akan 

dilas. Daerah yang terkena busur listrik maka akan 

mencair, termasuk juga elektroda yang menghasilkan 

busur listrik akan mencair di pangkal ujungnya dan 

terus merambat sampai habis. Nyala oksi-asitilen 

berasal dari pembakaran oksigen dan gas asitilen. 

Sedangkan las gesek (friction welding) merupakan 

salah satu metode pengelasan jenis solid state 

welding, dimana panas dihasilkan oleh dua logam 

yang bergesekan sehingga logam mencair kemudian 

membeku bersama-sama menjadi sambungan las. 

Sambungan las yang paling banyak digunakan 

pada saat ini adalah las fusi. Las fusi merupakan 

proses pengelasan dengan mencairkan sebagian 

logam induk yang dicairkan bersamaan bahan tambah 

pada saat proses pengelasan. Dalam 

pengaplikasiannya las fusi biasa digunakan untuk 

pengelasan pelat datar, plat siku, dan pipa. Jenis 

pengelasan fusi diantaranya Shield Metal Arc 

Welding (SMAW), Gas Tungsten Arc Welding 

(GTAW), Metal Inert Gas (MIG), dan sebagainya. 

Metode pengelasan fusi juga masih memiliki 

kekurangan, seperti pada saat melakukan pengelasan 

untuk logam silinder pejal berdiameter besar, 

pengelasan hanya dapat dilakukan pada sisi luar 

permukaan saja, sedangkan pada sisi dalam sulit 

dilakukan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut telah 

dikembangkan teknik solid state welding. Teknik 

pengelasan tanpa logam pengisi atau pengelasan 

padat. Jenis teknik yang dipakai biasanya adalah las 

gesek (friction welding). Dimana panas untuk 

pengelasan dihasilkan oleh gerakan relatif antara dua 

permukaan bahan yang saling bergesekan, salah satu 

berputar sedang lainnya diam, lalu dikontakkan oleh 
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gaya tekan. Gesekan pada kedua permukaan kontak 

dilakukan secara kontinyu sehingga panas yang 

ditimbulkan oleh gesekan akan terus meningkat. 

Dengan gaya tekan dan panas pada kedua permukaan 

hingga pertemuan kedua bahan mencapai suhu leleh 

(melting temperature) maka terjadilah proses las. 

Kelebihan pengelasan ini adalah tidak membutuhkan 

logam pengisi, waktu pengelasannya cepat dan 

temperatur operasi di bawah titik lebur logam. 

Sultoni (2016), mempelajari efek tekanan gesek 

dan waktu gesekan pada penyambungan dissimilar 

bahan Alumunium Alloy 2024 T4 dan Stainless Steel 

AISI 420 metode continuous drive friction welding. 

Waktu yang sangat lama dapat menyebabkan 

produktivitas menurun saat proses pengelasan. 

Sementara tekanan gesek yang terlalu besar dapat 

menyebabkan pemborosan bahan. Sedangkan waktu 

yang tidak sesuai dapat menyebabkan pemanasan 

yang tidak merata serta kemungkinan terjadi jebakan 

oksida di daerah interface. Sehingga pemilihan 

parameter tekanan gesek dan waktu gesekan 

menentukan boros atau tidaknya bahan dan hasil dari 

sambungan tersebut. 

Shubhavardhan dan Surendran (2012), 

melakukan penelitian dissimilar material Alumunium 

Alloy AA6082 dan Stainless Steel AISI 304 dengan 

metode continuous drive friction welding. Penelitian 

dilakukan dengan melakukan variasi waktu gesek dan 

tekanan gesek. Waktu gesek yang lama menyebabkan 

terbentuknya lapisan intermetalik di daerah interface. 

Pengaruh waktu gesek dan tekanan gesek pada 

kekuatan sambungan dengan waktu tempa konstan 

yaitu 210 MPa menimbulkan fraktur pada interface 

sambungan las dissimilar material. Kekuatan 

sambungan las lebih rendah dari pada kekuatan base 

metal Alumunium Alloy AA6082 yaitu sebesar 290 

MPa. Hasil patahan tarik menunjukkan Alumunium 

menempel sebagian pada Stainless Steel. 

Dari penelitian yang telah dilakukan belum 

menemukan banyak variasi tekanan gesek yang 

sesuai pada pengelasan continuous drive friction 

welding menggunakan bahan Stainless Steel 304 

terhadap kekuatan tarik, struktur mikro, dan nilai 

kekerasan sambungan las. Hanya ada beberapa 

variasi tekanan gesek yang sesuai dalam penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan. Untuk itu, 

penelitian ini difokuskan pada pengaruh variasi 

tekanan gesek terhadap kekuatan tarik, struktur 

mikro, dan nilai kekerasan dengan material Stainless 

Steel 304. 

 

2. Metode Penelitian 

Pengelasan gesek dilakukan dengan benda kerja 

dipasang pada cekam berputar dan cekam diam. 

Sebelum dilakukan proses penyambungan, terlebih 

dahulu menentukan parameter-parameter yang akan 

digunakan. Rencana penelitan terdapat beberapa 

proses, proses pertama meliputi: tekanan gesek 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 MPa, waktu 

gesek 10 detik, tekanan tempa 150 MPa, dan waktu 

tempa 10 detik. Proses yang kedua yaitu terkait yang 

meliputi pengujian tarik, struktur mikro dan 

kekerssan. Proses yang ketiga yaitu kontrol yang 

meliputi: putaran mesin 1000rpm, bahan yang 

digunakan adalah stainless steel 304 yang di bubut 

berdiameter 14mm dengan bentuk spesimen standar 

JIS Z 2201.  

Pada penelitian ini terdapat beberapa proses 

yang dimulai dari persiapan alat dan bahan. Alat yang 

digunakan yaitu stopwatch, pressure gauge, jangka 

sorong. Kalibrasi mesin friction welding bertujuan 

untuk mendapatkan hasil pengujian sesuai dengan 

parameter yang diinginkan, sehingga variasi yang 

diberikan saat pengujian dapat ditentukan. Variasi 

pada pengujian adalah variasi tekanan. Kalibrasi 

dilakukan dengan cara penekanan pegas untuk 

mengetahui besar tekanan yang diberikan dengan 

penyetelan katup pressure gauge. Proses ini 

bertujuan untuk mengetahui sebeerapa besar tekanan 

setiap dilakukan pembukaan katup secara bervariasi. 

Proses pembuatan spesimen raw material 

stainless steel 304 di potong sepanjang 75 mm. 

Pembubutan spesimen didasarkan pada standar Japan 

Industrial Standard (JIS) Z 2201. Setelah proses 

pemesinan selesai maka dilakukan proses pengelasan 

gesek yang dilakukan di Laboratorium Fabrikasi S1 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Langkah pertama menyiapkan alat dan 

bahan yang digunakan seperti: spesimen uji, 

stopwatch untuk mengukur waktu gesek dan waktu 

tempa, tabel rencana penelitian, kunci sok 8mm 

untuk mengunci penyetel hidrolik. Langkah 

berikutnya yaitu pemasangan spesimen uji pada 

mesin friction welding, masing-masing dipasang pada 

spindel putar dan spindel diam. Mengatur kecepatan 

putaran mesin 1000 rpm lalu hidupkan mesin friction 

welding dan mesin hidrolik. Sebelum ketahap 

pengelasan atur tekanan hidrolik pada variasi tekanan 

gesek 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 

MPa dan tekanan tempa 150 MPa dengan memutar 

katup hidrolik sesuai varisi tekanan gesek. Proses 

penyambungan dilakukan sesuai waktu yang sudah 

ditentukan yaitu 10 detik. Setelah proses 

penyambungan selesai maka matikan mesin friction 

welding lalu di berikan tekanan tempa 150 MPa, 

sampai batas waktu tempa yang sudah ditentukan 

yaitu 10 detik. Setelah proses waktu tempa selesai, 

lepas dan keluarkan spesimen yang sudah 

tersambung. Selanjutnya ulang proses tersebut sesuai 

parameter tekanan gesek yang sudah ditentukan pada 

tabel 1. 
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Tabel 1. Tabel rancangan penelitian awal pada bahan 

stainless steel 304. 

 

A.  Pengujian Tarik 

Pengujian tarik dalam penelitian ini dilakukan 

di Lab. Material Teknik S1Jurusan Teknik Mesin 

UMY. Uji tarik adalah salah satu uji stress-strain 

mekanik yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan 

material terhadap gaya tarik. Pada uji tarik, benda uji 

diberi beban gaya tarik sesumbu yang bertambah 

secara kontinyu, bersamaan dengan itu dilakukan 

pengamatan terhadap perpanjangan yang dialami 

benda uji. Pada penelitian pengujian tarik spesimen 

hasil pengelasan gesek. Spesimen yang digunakan 

untuk pengujian tarik sesuai standar JIS Z 2201. 

Pengujian tarik dilakukan dengan mesin uji tarik 

universal bermerek Universal Testing Machine 

(UTM), dengan bentuk spesimen pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Spesimen uji tarik standar JIS Z 2201 

 

B. Pengujian Metallografi 

Pengujian metallografy ini dapat memberikan 

gambaran dari struktur logam, sehingga dapat diteliti 

mengenai perubahan yang terjadi pada logam lasan. 

Langkah pertama yaitu pembuatan benda uji untuk 

pengujian struktur mikro. Dalam pembutan spesimen 

uji mikro dilakukan setelah proses pengelasan dan 

hasil pengelasan dibelah menjadi dua bagian dengan 

mesin potong, dalam proses pemotongan harus sangat 

berhati-hati karena efek panas yang ditimbulkan dari 

gesekan akan mempengaruhi struktur mikronya. 

Benda uji yang sudah dibelah kemudian dicetak 

dengan resin yang dicampur dengan katalis. Sesudah 

benda uji benda uji dicetak maka dilakukan proses 

pengamplasan menggunakan amplas seri 120, 320, 

1000, 1500, 2000 secara bertahap supaya 

menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam 

pengamplasan digunakan air untuk membasahi 

amplas. Polising dilakukan dilakukan setelah 

mendapatkan permukaan yang halus, setelah 

mendapatkan hasil yang halus lalu menggunakan 

autosol. Pengujian struktur mikro ini dilakukan di 

Lab. Material Testing D3 Vokasi UGM. Setelah 

permukaan sudah halus maka dilakukan pengetsaan 

dengan cara teteskan 10 ml HNO3, 20 ml HCl, 30 ml 

H2O dan diamkan selama 1 menit. Sesudah 

pengetsaan lalu bersihkan permukaan dengan tisu 

setelah spesimen dipoles celupkan kedalam larutan 

nital selama 10 detik dan bersihkan dengan aquades. 

Bersihkan spesimen dengan mengusapkan kapas 

yang sudah dibasahi dengan alkhol. Lihat struktur 

mikro spesimen pada mikroskop metallografi dengan 

merek Olympus. Foto mikro diambil dengan 

pembesaran 200 kali pembesaran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Spesimen pengujian mikro 

C. Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan pada penelitian ini 

dilakukan di Lab. Material Testing D3 Vokasi UGM 

dengan metode kekerasasn vikers. Posisi pengujian 

sebagai berikut Dalam pengujian kekerasan ini 

spesimen yang yang sudah dilas dan dibelah menjadi 

dua bagian kemudian dicetak dengan resin dan 

diamplas sampai halus bertujuan agar penelitian 

kekerasan bisa sempurna. Beban yang digunakan 

pada pengujian kekerasan vikers ini menggunakan 

beban 200 gf. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Posisi pegujian kekerasan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan proses pengelasn gesek 

dengan bahan stainless steel 304, maka didapat hasil 

sebagai berikut. 

 

No 
Tekanan 
Gesek 

(MPa) 

Waktu 
Gesek 

(detik) 

Tekanan 
Tempa 

(MPa) 

Waktu 
Tempa 

(detik) 

1 20 10 150 10 

2 30 10 150 10 

3 40 10 150 10 

4 50 10 150 10 

5 60 10 150 10 

6 70 10 150 10 

7 80 10 150 10 

8 90 10 150 10 

9 100 10 150 10 

10 110 10 150 10 

11 120 10 150 10 
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Gambar 4. Hasil sambungan las gesek 

 

Pemendekan dan flash pada hasil sambungan 

terlihat berbeda pada masing-masing parameter 

tekanan gesek. Hasil pemendekanan dapat dilihat 

pada pengukuran yang telah dilakukan (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Pemendekan hasil sambungan las gesek 

Data tersebut dibuat grafik hubungan antara 

besarnya pemendekan yang terjadi dengan tekanan 

gesek yang digunakan. Grafik tersebut ditampilkan 

pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Grafik hubungan tekanan gesek dan 

pemendekan 

Dari gambar 5 dapat disimpulkan bahwa 

besarnya tekanan gesek sangat berpengaruh pada 

besarnya pemendekan yang terjadi. Semakin besar 

tekanan gesek yang digunakan, semakin besar pula 

pemendekan yang terjadi. 

A. Hasil dan Analisis Pengujian Tarik 

Setelah melalui proses pengelasan gesek dan 

pembubutan untuk menghilangkan flash, dilanjukan 

dengan proses pengujian tarik. Hasil pengujian tarik 

dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil uji tarik sambungan las bahan 

stainless steel 304 

No 

Tekanan 

Gesek 

(Mpa) 

Waktu 

Gesek 

(detik) 

Tekanan 

Tempa 

(Mpa) 

Waktu 

Tempa 

(Mpa) 

Kekuatan 

Tarik 

(Mpa) 

1 20 10 150 10 402 

2 30 10 150 10 589 

3 40 10 150 10 636 

4 50 10 150 10 627 

5 60 10 150 10 601 

6 70 10 150 10 625 

7 80 10 150 10 568 

8 90 10 150 10 575 

9 100 10 150 10 604 

10 110 10 150 10 619 

11 120 10 150 10 685 

 

Dari tabel 3 data pengujian tarik menunjukkan 

bahwa kekuatan tarik terlihat fluktuatif pada hasil 

tegangan tarik maksimum yang dihasilkan. Kekuatan 

tertinggi diperoleh pada variasi tekanan gesek 120 

MPa yaitu sebesar 685 MPa. Sedangkan untuk hasil 

tegangan terendah ditunjukkan pada variasi tekanan 

gesek 20 MPa dengan hasil tegangan 402 MPa. 

Dengan ini kekuatan sambungan las rendah daripada 

kekuatan tarik base metal Stainless Steel 304 yaitu 

sebesar 720 MPa (Seeed Steel, 2017). Dari tabel 3 

hasil pengujian tarik dibuat grafik hubungan 
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No 
Tekanan 
Gesek 

(Mpa) 

Panjang 
Awal 

(mm) 

Panjang 
Akhir 

(mm) 

Pemendekan 

(mm) 

1 20 60 57 3 

2 30 60 55 5 

3 40 60 54.5 4.5 

4 50 60 53 7 

5 60 60 52 8 

6 70 60 48 12 

7 80 60 47.5 12.5 

8 90 60 43 17 

9 100 60 42 18 

10 110 60 39 21 

11 120 60 37 23 
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kekuatan tarik dengan tekanan gesek. Grafik tersebut 

ditampilkan pada gambar 6.  

 
Gambar 6. Grafik hubungan kekuatan tarik dan tekanan 

 

Pada gambar 6 menunjukkan bahwa tekanan 

gesek mempengaruhi hasil kekuatan tarik yang 

diperoleh. Hasil kekuatan tarik mula-mula bergerak 

naik seiring bertambahnya tekanan gesek yang 

digunakan, namun setelah mencapai kekuatan tarik 

maksimumnya, kekuatan tarik mulai bergerak turun 

dengan semakin besarnya tekanan gesek yang 

digunakan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

kekuatan tarik tertinggi terdapat pada tekanan gesek 

120 MPa. Tekanan gesek yang besar menyebabkan 

ikatan material menyatu dengan baik sehingga 

mengakibatkan kekuatan tariknya tinggi. 

Dari hasil pengujian Haryanto dkk (2011), dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengujian tariknya memiliki 

karakter yang sama dengan penelitian ini. Hasil 

pengujian tarik menjelaskan bahwa mula-mula 

kekuatan tarik bergerak naik seiring bertambahnya 

tekanan gesek yang diberikan, namun setelah 

mencapai kekuatan tarik maksimum, kekuatan tarik 

mulai mengalami penurunan dengan besarnya 

tekanan yang diberikan. Adanya persamaan 

karakteristik pada hasil penelitian ini dan penelitian 

sebelumnya, namun untuk hasil kekuatan tarik 

maksimum memiliki selisih yang cukup tinggi. Hasil 

kekuatan tarik tertinggi pada penelitian ini adalah 685 

MPa (tekanan gesek 120 MPa), sedangkan pada 

penelitian sebelumnya (Haryanto dkk, 2011) adalah 

726,57 MPa. Perbedaan hasil kekuatan tarik ini dapat 

disebabkan oleh pengaruh dari perbedaan parameter 

yang lainnya seperti kecepatan putar (725 rpm), 

waktu penekanan (52, 79, 44, dan 38 detik) dan 

material yang digunakan. 

 

1. Fraktografi 

Pada pengamatan penelitian ini patahan yang 

diamati hanya pada hasil patahan dengan kekuatan 

tarik terendah dan tertinggi, yaitu pada tekanan gesek 

20 MPa dan 120 MPa. Patahan pada hasil sambungan 

las gesek bahan Stainless Steel 304 rata-rata terjadi 

pada sambungan. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. (a) Penampang patahan hasil uji tarik variasi tekanan 120 MPa, 

             (b) Penampang patahan hasil uji tarik variasi tekanan 20 MPa. 

Seperti yang terlihat pada gambar 7 jenis 

patahan yang terjadi yaitu patah getas. Pada 

penampang patahan tekanan gesek 20 MPa 

menunjukkan adanya daerah yang berwarna-warni.  

Hasil patahan ini sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya (Nugroho dkk, 2014). Seperti yang 

terlihat pada gambar 6 warna pada permukaan patah 

ini mengindikasikan adanya udara yang masih 

terjebak disambungan, dan berinteraksi dengan 

logam pada suhu pengelasan gesek yang tidak 

homogen kemudian membentuk oksida yang berbeda 

sehingga terlihat warna-warni. Sedangkan pada 

penampang patahan tekanan gesek 120 MPa terlihat 

lebih sempurna. Hal ini dibuktikan dengan material 

yang banyak menyatu pada bagian sambungan las. 

Terlihat pada penampang patahan ini alur lebih kecil 

dan lebih rapat. Oleh karena itu dari gambar 6 terlihat 

bahwa bila luasan daerah lebih rapat maka kekuatan 

tariknya akan tinggi. 

B. Hasil Pengujian Struktur Mikro 

Pengamatan struktur mikro dilakukan pada 

spesimen sambungan tekanan gesek 120 MPa dan  

tekanan 20 MPa. 
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1. Struktur mikro hasil pengelasan dengan tekanan gesek 120 MPa dengan pembesaran 200x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. (a) Pengamatan struktur mikro daerah logam las stainless steel 304, 

                                                  (b) Daerah terkena panas (HAZ), (c) Logam induk stainless steel 304 

 

Dari gambar 8 dapat dilihat bahwa pada daerah 

sambungan las Stainless Steel 304 terdapat butiran-

butiran halus yang berfasa austenit. Butiran kecil 

yang terlihat di daerah las Stainless Steel 304 

butirannya semakin halus di daerah sambungan 

karena memiliki kecepatan pendinginan yang tinggi. 

Sedangkan pada daerah HAZ butirannya lebih besar. 

Ukuran butir meningkat karena masukan panas dan 

kecepatan pendinginan yang rendah. Struktur mikro 

fasa austenit terlihat jelas pada logam induk atau base 

metal dengan susunan butirnya besar sehingga 

material ini bersifat ulet (Nugroho dkk, 2014). 

Menurut Nurdiansyah dkk (2012), Struktur 

mikro berubah pasti akan menyebabkan sifat 

mekanik (kekerasan) berubah. Yang mampu merubah 

struktur mikro ada 3 faktor yaitu adanya perubahan 

komposisi logam, adanya perlakuan panas, dan 

adanya pengaruh pengerjaan dingin (cold working). 

Pada peristiwa las gesek ini perubahan struktur 

dimungkinkan dari pengaruh pemanasan dan 

pengaruh tempa. Namun pengaruh panas akan 

dieliminir oleh proses tempa. Mestinya semakin 

panas akan memperbesar butir kristal struktur mikro, 

namun proses pembesaran butir kristal ini akan 

dihambat karena pengaruh tempa sehingga perubahan 

butir kristal yang sering terjadi di daerah pengaruh 

panas tersebut tidak terjadi karena ada proses tempa. 

. 

 

2. Struktur mikro hasil pengelasan dengan tekanan gesek 20 MPa dengan pembesaran 200x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. (a) Pengamatan struktur mikro daerah logam las Stainless Steel 304, 

         (b) Daerah terkena panas (HAZ), (c) Logam induk Stainless Steel 304 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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Dari gambar 9 struktur mikro hasil pengelasan 

dengan tekanan gesek 20 MPa belum mengalami 

banyak perubahan. Butiran berfasa austenit yang 

terlihat pada daerah HAZ memiliki kemiripan dengan 

struktur mikro pada logam induk. Padahal daerah 

logam HAZ mendapatkan perlakuan yang berbeda 

pada pengelasan yang berlangsung, dengan adanya 

perlakuan yang berbeda maka daerah ini seharusnya 

memiliki struktur mikro yang berbeda dari logam 

induknya. Karena pemanasan maupun proses 

penempaan akan dapat merubah struktur mikro. 

Menurut Husodo dkk (2012), yang meneliti tentang 

penerapan teknologi las gesek (friction welding) 

dalam proses penyambungan dua buah pipa logam 

baja karbon rendah. Mengatakan bahwa struktur 

mikro pada sambungan tidak banyak terjadi 

perubahan struktur mikro, yang berarti tidak banyak 

terjadi perubahan sifat mekanik. 

C. Hasil Pengujian Kekerasan 

Pada pengujian kekerasan terdapat variasi 

tekanan gesek yang berbeda-beda yaitu 120 dan 20 

MPa. Nilai kekerasan hasil dari proses 

penyambungan las gesek bahan stainless steel 304 

dengan tekanan gesek 120 MPa dan tekanan gesek 20 

MPa dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Hasil uji kekerasan tekanan gesek 120 MPa 

NO Kode 
 Jarak dari 

Sambungan 

d1 

(μm) 

d2 

(μm) 
drata-rata (μm) 

Kekerasan 

(VHN) 

  

  

  

  

  

  

  

1 
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 –
 S

S
. 

1
2

0
 M

P
a
 

S
ta
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 S

te
el

  
  

  
 L
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 S

ta
in
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ss
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te
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15 Mm 38 38 38 256.8 

9.5 Mm 38 38 38 256.8 

7.5 Mm 39 39 39 243.8 

5.5 Mm 39 39 39 243.8 

3.5 Mm 40 39 39.5 237.7 

1.5 Mm 41 41 41 220.6 

0.5 Mm 41 40 40.5 226.1 

0 Mm 40 40 40 231.8 

0.5 Mm 41 40 40.5 226.1 

1.5 Mm 41 40 40.5 226.1 

3.5 Mm 40 40 40 231.8 

5.5 Mm 40 38 39 243.8 

7.5 Mm 40 39 39.5 237.7 

9.5 Mm 39 40 39.5 237.7 

15 Mm 39 38 38.5 250.2 
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Tabel 5. Hasil uji kekerasan tekanan gesek 20 MPa 

NO Kode 
 Jarak dari 

Sambungan 

d1 

(μm) 

d2 

(μm) 

drata-rata 

(μm) 

Kekerasan 

(VHN) 

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

 S
S

 –
 S

S
. 

2
0

 M
P

a 

S
ta

in
le

ss
 S

te
el

  
  

  
 L

as
  

  
  

  
 S

ta
in

le
ss

 S
te

el
 

  

15 Mm 39 38 38.5 250.2 

9.5 Mm 40 38 39 243.8 

7.5 Mm 40 40 40 231.8 

5.5 Mm 40 40 40 231.8 

3.5 Mm 41 40 40.5 226.1 

1.5 Mm 42 40 41 220.6 

0.5 Mm 40 40 40 231.8 

0 Mm 40 39 39.5 237.7 

0.5 Mm 40 40 40 231.8 

1.5 Mm 42 40 41 220.6 

3.5 Mm 40 40 40 231.8 

5.5 Mm 40 40 40 231.8 

7.5 Mm 39 39 39 243.8 

9.5 Mm 38 40 39 243.8 

15 Mm 39 38 38.5 250.2 

 

Untuk memudahkan pembahasan, maka akan ditampilkan grafik dari hasil kedua variasi. Grafik hasil uji 

kekerasan sambungan las gesek bahan stainless steel 304 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 

 
Gambar 10. Grafik hasil uji kekerasan 

Pada gambar 10 menunjukkan bahwa pada 

variasi tekanan gesek 120 MPa nilai kekerasan 

tertinggi didapatkan di daerah logam induk spesimen 

yang berputar. Nilai kekerasan tersebut berjarak 15 

mm dari sambungan dengan nilai kekerasan sebesar 

256.8 VHN. Sedangkan untuk nilai kekerasan 

terendah berada pada jarak 1.5 mm dari sambungan 

spesimen berputar dengan nilai kekerasan 220.6 

VHN. Pada daerah sambungan tingkat nilai 

kekerasannya menghasilkan perbedaan yang cukup 

jauh dengan logam induk. Pada jarak 0 sampai 0.5 

spesimen yang berputar, jarak 0 nilai kekerasannya 

231.8 VHN dan jarak 0.5 nilai kekerasannya 226.1 

VHN. Sementara pada jarak 0.5 spesimen diam 

215
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didapatkan nilai yang sama yaitu 226.1 VHN. 

Selanjutnya pada jarak yang semakin jauh dari 

sambungan pengelasan dihasilkan dengan nilai 

kekerasan yang semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan karena pada proses pengelasan gesek 

terjadi deformasi plastis yang menyebabkan butiran-

butiran kecil menumpuk pada daerah sambungan, hal 

itu yang diindikasikan menurunkan nilai kekerasan 

pada daerah sambungan. 

Pada gambar 7 menjelaskan bahwa pada variasi 

tekanan gesek 20 MPa, nilai kekerasan tertinggi 

didapatkan di daerah logam induk specimen yaitu 

pada jarak 15 mm dengan nilai kekerasan 250.2 

VHN. Sedangkan nilai kekerasan terendah pada jarak 

1.5 mm spesimen diam dan spesimen berputar 

dengan nilai kekerasan 220.6 VHN. Pada daerah 

sambungan nilai kekerasan cenderung naik yaitu 

237.7 VHN. Sementara pada jarak 3.5 mm sampai 

7.5 mm spesimen berputar diperoleh nilai kekerasan 

yang cenderung sama. Hal ini dikarenakan pada saat 

proses pengelasan variasi tekanan gesek yang 

diberikan masih kecil sehingga tidak mengubah 

secara signifikan nilai kekerasannya. 

Dari grafik kekerasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa variasi tekanan gesek yang semakin 

meningkat dapat mempengaruhi nilai kekerasan yang 

berbeda-beda. Nilai kekerasan daerah sambungan 

variasi tekanan gesek 120 MPa memiliki nilai 

kekerasan lebih kecil dibanding nilai kekerasan 

variasi tekanan 20 MPa. Pada daerah sambungan 

variasi tekanan gesek 120 MPa nilai kekerasannya 

231.8 VHN. Sedangkan pada variasi tekanan gesek 

20 MPa nilai kekerasannya 237.7 VHN. Hal ini 

menandakan bahwa penggunaan tekanan gesek yang 

besar akan sebanding dengan panas yang dihasilkan. 

Sedangkan semakin besar panas yang dihasilkan akan 

mempengaruhi perubahan struktur mikro yang ada. 

Perubahan struktur mikro inilah yang kemudian 

menurunkan nilai kekerasan dari hasil sambungan. 

4. Kesimpulan 

Dari penelitian, hasil dan pembahasan data 

yag telah dilakukan pada pengaruh variasi tekanan 

gesek pada proses pengelasan gesek terhadap 

kekuatan tarik, struktur mikro, dan kekerasan hasil 

sambungan bahan stainless steel 304 maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada hasil uji tarik, besarnya tekanan gesek 

yang digunakan sangat berpengaruh pada hasil 

yang diperoleh. Awalnya kekuatan tarik 

mengalami kenaikan kekuatan seiring 

bertambahnya tekanan gesek yang digunakan. 

Namun setelah kekuatan tarik mencapai titik 

maksimumnya, kekuatan tarik mulai mengalami 

penurunan dengan besarnya tekanan yang 

diberikan. Kekuatan tarik variasi tekanan 120 

MPa memiliki kekuatan tertinggi sebesar 685 

MPa, dan kekuatan tarik terendah pada variasi 

tekanan gesek 20 MPa sebesar 402 MPa. 

2. Hasil pengelasan gesek bahan Stainless Steel 

304  saat di uji tarik semuanya mengalami patah 

getas. Hal tersebut dikarenakan adanya 

thermoplastis antar interface. Pada waktu terjadi 

thermoplastis pada patahan getas, aliran panas 

tidak merata sehingga patahan terjadi pada 

sambungan ketika ditarik. 

3. Hasil pengujian struktur mikro menunjukkan 

bahwa tekanan gesek berpengaruh pada 

perubahan struktur mikro pada daerah Stainless 

Steel 304. Pada variasi tekanan gesek 120 MPa 

struktur mikro daerah las berfasa austenit 

berbutir kecil, daerah HAZ berfasa austenit 

berbutir lebih besar dan daerah base metal 

berbutir besar dengan fasa austenit. Sedangkan 

pada variasi tekanan gesek 20 MPa tidak 

mengalami perubahan struktur mikro antara 

HAZ dengan base metal. 

4. Tekanan gesek pada penelitian ini 

mempengaruhi nilai kekerasan. Pada variasi 

tekanan gesek 120 MPa nilai kekerasan pada 

base metal lebih tinggi dibandingkan dengan 

variasi tekanan gesek 20 MPa. Namun pada 

daerah sambungan las nilai kekerasan variasi 

tekanan gesek 20 MPa lebih tinggi ketimbang 

variasi tekanan gesek 120 MPa. 
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