
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dilakukan pengamatan, pengukuran serta pengujian terhadap masing-

masing benda uji, didapatkan data-data hasil penyambungan las gesek bahan 

Stainless Steel 304. Data hasil pengujian adalah kekuatan tarik, struktur mikro, 

dan kekerasan hasil las. Data hasil pengujian tersebut akan ditampilkan pada bab 

ini beserta pembahasannya. 

4.1. Hasil Pengelasan Gesek Secara Visual 

Setelah dilakukan proses pengelasan gesek dengan bahan Stainless Steel 304, 

maka didapatkan hasil seperti pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil Sambungan Las Gesek 

Dari gambar 4.1 dapat dilihat hasil penyambungan metode pengelasan gesek 

bahan Stainless Steel 304. Penyambungan tersebut dilakukan dengan parameter 

tekanan gesek yang bervariasi. Tekanan gesek yang digunakan yaitu 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, dan 120 MPa. Hasil penyambungan terdapat flash 

pada daerah sambungan las. Bentuk flash yang terjadi pada sambungan ini 

bervariasi, dikarenakan pengaruh variasi tekanan gesek menyebabkan flash yang 

ditimbulkan berbeda-beda. Pada gambar 4.1 terlihat jelas bahwa semakin besar 

tekanan gesek yang digunakan semakin besar pula flash yang dihasilkan. 

Besarnya flash yang terjadi menyababkan adanya pemendekan hasil. Pemendekan 

hasil sambungan dapat dilihat pada tabel 4.1. 



Tabel 4.1 Pemendekan Hasil Sambungan Las Gesek 

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 

 

Dari tabel 4.1 didapat data pemendekan hasil sambungan las. Data tersebut 

kemudian dibuat grafik hubungan antara besarnya pemendekan yang terjadi 

dengan tekanan gesek yang digunakan. Grafik tersebut ditampilkan pada gambar 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Tekanan Gesek dan Pemendekan 

Dari gambar 4.2 grafik 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. 
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4.2. Hasil dan Analisis Pengujian Tarik 

Pengujian kekuatan tarik dilakukan pada masing-masing spesimen yang 

sudah tersambung dengan variasi tekanan gesek yang berbeda-beda. Sebelum 

dilakukan pengujian tarik, spesimen uji dilakukan proses pemesinan untuk 

menghilangkan flash pada daerah sambungan las. Tujuan menghilangkan flash 

untuk membentuk dimensi yang mengacu pada standar JIS Z 2201. 

Setelah dilakukan proses pemesinan selanjutnya spesimen dilakukan 

pengujian kekuatan tarik. Pengujian tarik dilakukan secara urut dari tekanan gesek 

20 MPa sampai dengan tekanan 120 MPa. Hasil pengujian tarik dari masing-

masing spesimen dapat dilihat pada gambar 4.3 grafik hubungan antara tegangan 

dan regangan. 

 
Gambar 4.3 Grafik Hubungan Tegangan dan Regangan Setiap Parameter 

 

Dari gambar 4.3 dapat diketahui bahwa grafik tegangan dan regangan dari 

masing-masing sambungan memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik yang 

tampak pada gambar 4.3 menandakan patahan bersifat getas. Dari gambar 4.3 

dapat digunakan untuk mengetahui tegangan maksimum atau kekuatan tarik 
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maksimal yang dihasilkan. Hasil kekuatan tarik maksimal dari masing-masing 

parameter dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Tarik Sambungan Las Gesek Bahan Stainless Steel 304 

No 

Tekanan 

Gesek 

(MPa) 

Waktu 

Gesek 

(detik) 

Tekanan 

Tempa 

(MPa) 

Waktu 

Tempa 

(detik) 

Kekuatan Tarik  

(MPa) 

1 20 10 150 10 402 

2 30 10 150 10 569 

3 40 10 150 10 589 

4 50 10 150 10 575 

5 60 10 150 10 601 

6 70 10 150 10 605 

7 80 10 150 10 619 

8 90 10 150 10 627 

9 100 10 150 10 637 

10 110 10 150 10 625 

11 120 10 150 10 685 

 

Dari tabel 4.2 data pengujian tarik dapat diamati 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 lebih rendah 

daripada kekuatan tarik base metal Stainless Steel 304 yaitu sebesar 720 MPa 

(Seed Steel, 2017). Dari hasil pengujian tarik ini dapat disimpulkan bahwa 

tekanan gesek mempengaruhi hasil kekuatan tarik. Adanya peningkatan kekuatan 

tarik ketika tekanan gesek bertambah, tetapi terjadi penurunan kekuatan tarik 

ketika sudah mencapai tekanan yang maksimal. Hal ini dapat diamati dari hasil 

kekuatan tarik terbaik dan kekuatan tarik terendah pada gambar 4.4. 

  



Gambar 4.4 Grafik Hubungan Kekuatan Tarik dan Tekanan Gesek 

Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa tekanan gesek mempengaruhi hasil 

kekuatan tarik yang diperoleh. Gambar 4.4 menjelaskan bahwa mula-mula 

kekuatan tarik 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. Seperti 

yang terlihat pada gambar 4.4 menjelaskan bahwa pengaruh tekanan gesek 

terhadap kekuatan tarik pada penelitian ini memiliki karakteristik yang sama 

dengan pengaruh yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya. 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 
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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. 

4.2.1. Fraktografi 

Setelah dilakukan pengujian tarik, patahan dari hasil sambungan dapat 

diamati. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab patahnya sambungan saat 

pengujian tarik. Dari hasil patahan dapat juga diketahui penyebab tingginya hasil 

kekuatan tarik yang diperoleh. Alat yang digunakan untuk mengamati hasil 

patahan pada penelitian ini yaitu Olympus model SZ-L W61 T6. 

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 4.5), namun kekuatan sambungan 

lebih tinggi ketimbang kekuatan logam induknya. 

 

 

 

 

Gambar 4.5 (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 4.5 jenis patahan yang terjadi yaitu 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 (Apriyanto, 2015). Pada 

penampang patahan tekanan gesek 20 MPa menunjukkan adanya daerah yang 

berwarna-warni.  Hasil patahan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 

(b) (a) 



(Nugroho dkk, 2014). Seperti yang terlihat pada gambar 4.5 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. Getaran dapat mengakibatkan adanya jeda penempelan interface di 

beberapa bagian di permukaan gesek sehingga suhu oksida menjadi tidak 

seragam. 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 ketimbang penampang patahan dengan tekanan 20 MPa. Oleh karena 

itu dari gambar 4.5 terlihat bahwa bila luasan daerah lebih rapat maka kekuatan 

tariknya akan tinggi. 

4.3. Hasil dan Analisis Struktur Mikro 

Berdasarkan hasil pengujian tarik, penelitian struktur mikro difokuskan pada 

hasil terbaik dan terendah. Hasil tersebut didapatkan pada variasi tekanan gesek 

120 MPa dan 20 MPa. Dalam penelitian ini pengamatan secara mikro dilakukan 

pada beberapa titik, untuk melihat perubahan yang terjadi pada logam sambungan 

dan HAZ material Stainless Steel 304 setelah dilakukan proses penyambungan 

metode las gesek. Pengujian struktur mikro juga bertujuan untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi pada material induknya. 

Pada pengujian struktur mikro ini spesimen yang sudah tersambung kemudian 

dipotong dan dibelah selanjutnya dicetak dengan resin. Setelah itu permukaan 

yang akan diuji mikro diamplas, dipoles, dan dilanjutkan pengetsaan pada masing-

masing material sesuai standar ASTM G92. 

 

 

 

 



1. Struktur mikro hasil pengelasan dengan tekanan gesek 120 MPa dengan 

pembesaran 200x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 (a) Pengamatan struktur mikro daerah logam las Stainless Steel 304, 

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

 

Pengambilan foto mikro dilakukan di beberapa titik pada hasil pengelasan 

Stainless Steel 304 dengan variasi tekanan gesek 120 MPa. Pengambilan foto ini 

bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada hasil sambungan dan 

daerah yang terkena panas (HAZ) dan logam induknya. Dari gambar 4.6 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 

menunjukkan fasa austenit yang berbutir 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 

(a) (b) (c) 



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 4.7 (a) Pengamatan struktur mikro daerah logam las Stainless Steel 304, 

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

 

Dari gambar 4.7 struktur mikro hasil pengelasan dengan tekanan gesek 20 

MPa dapat diamati bahwa belum terjadi 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 saat pengelasan 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 

(b) (c) (a) 



logam baja karbon rendah. Mengatakan bahwa struktur mikro pada sambungan 

tidak banyak terjadi perubahan, yang berarti tidak banyak perubahan terhadap 

sifat mekanik suatu logam. 

4.4. Hasil dan Analisis Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan terhadap dua hasil pengelasan gesek. Dua 

hasil tersebut dipilih  dari variasi analisis hasil pengujian tarik pada 11 spesimen 

benda yang diuji. Data diperoleh dari hasil kekuatan tarik yang tertinggi dan yang 

terendah. Data tersebut didapatkan pada variasi tekanan gesek 120 MPa dan 20 

MPa. Kemudian dilakukan sambungan kembali dengan data yang diperoleh. Hasil 

sambungan kemudian dibelah dan diresin selanjutnya dilakukan pengamplasan 

pada permukaan spesimen untuk memperoleh permukaan yang halus pada saat 

dilakukan uji kekerasan. Permukaan benda uji yang masih terlihat kasar akan 

mempengaruhi nilai kekerasan yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Spesimen Pengujian Kekerasan (a) variasi tekanan gesek 120 MPa, 

                      (b) variasi tekanan gesek 20 MPa 

 

Pengujian kekerasan pada penelitian ini menggunakan metode uji vickers. 

Pada pengujian kekerasan ini akan ditentukan posisi atau titik yang akan 

dilakukan pengambilan data pada spesimen. Spesimen dengan variasi tekanan 

gesek 120 MPa dan 20 MPa dilakukan pada 15 titik pengujian. Penentuan titik 

nilai kekerasan ini dimulai dari 0 atau tengah hasil penyambungan, selanjutnya 

kearah kanan dengan nilai 0.5, 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 15 mm kemudian kearah kiri 

-0.5, -1.5, -3.5, -5.5, -7.5, -9.5, -15 mm. Penentuan titik dalam pengujian 

kekerasan dapat dilihat pada gambar 4.9. 

(a) 

Berputar Diam Berputar Diam 

(b) (a) 



 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Titik Pengujian Kekerasan 

Pokok pembahasan dalam pengujian kekerasan ini diperoleh dari pengujian 

sebelumnya yaitu pada pengujian tarik. Hasil dari pengujian dengan kekuatan 

tarik tertinggi dan terendah tersebut yang akan dilakukan pengujian kekerasan. 

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 4.3 Hasil Uji Kekerasan Tekanan Gesek 120 MPa 

NO Kode 
 Jarak dari 

Sambungan 

d1 

(μm) 

d2 

(μm) 

drata-rata 

(μm) 

Kekerasan 

(VHN) 
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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 

 

 



Tabel 4.4 Hasil Uji Kekerasan Tekanan Gesek 20 MPa 

NO Kode 
 Jarak dari 

Sambungan 

d1 

(μm) 

d2 

(μm) 

drata-rata 

(μm) 

Kekerasan 

(VHN) 
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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 

 

Dalam penelitian ini memiliki dua variasi tekanan gesek yang menjadi pokok 

pembahasan. Dua variasi diatas diperoleh dari hasil pengujian tarik. Variasi yang 

dimaksud yaitu : 

1. Variasi tekanan gesek 120 MPa, waktu gesek 10 detik, tekanan tempa 150 

MPa, dan waktu tempa 10 detik. 

2. Variasi tekanan gesek 20 MPa, waktu gesek 10 detik, tekanan tempa 150 

MPa, dan waktu tempa 10 detik. 

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 4.10 berikut. 

 

 

 

 



 
Gambar 4.10 Grafik Hasil Uji Kekerasan 

 

Pada gambar 4.10 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 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 4.10 menjelaskan bahwa pada variasi tekanan gesek 20 MPa, 

nilai kekerasan tertinggi didapatkan di daerah logam induk spesimen yaitu pada 

jarak 15 mm dengan nilai kekerasan 250.2 VHN. Sedangkan nilai kekerasan 
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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 5.5 mm spesimen diam 

diperoleh nilai kekerasan yang cenderung sama yaitu sebesar 231.8 VHN. 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. 

 




