
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan proses penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa :  

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. 

 

5.2. Saran 

Penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki 

kembali. Oleh karena itu penulis menyampaikan saran, sebagai berikut : 

1. Pada saat proses pengelasan gesek perlu adanya alat pendeteksi temperatur, 

agar dapat mengetahui temperatur pada setiap variasi tekanan gesek. 

2. Alat yang digunakan pengelasan gesek bisa diperbaiki lagi supaya goncangan 

yang dihasilkan bisa lebih sedikit, atau kalau bisa tidak ada getaran yang 

dihasilkan. 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengubah variasi 

tekanan gesek, bahan, dan kecepatan putar. 

 




