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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah meneliti dan mengkaji hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian 

struktur makro, kekuatan tarik dan kekerasan terhadap hasil pengelasan friction 

stir welding pada lembaran high density polyethylene dengan menggunakan 

kecepatan putar 1560 rpm, kecepatan pengelasan 14 mm/menit, dept of plunge 

sekitar 0,5 mm dan variasi bentuk dan ukuran pin tool yakni silinder, silinder 

ulir dan segitiga yang berdiameter 3 mm dan 4 mm, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengelasan material HDPE dengan metode friction stir welding telah 

berhasil dilakukan. Hasil dari penggunaan bentuk pin tool silinder ulir 

yang berukuran 3mm merupakan hasil yang tidak terdapat cacat dan 

mengasilkan permukaan yang rata serta hasil yang konstan pada semua 

daerah proses pengelasan. Sedangkan hasil yang kurang rata dan 

meghasilkan banyak flash didapat dari pengelasan yang menggunakan pin 

tool berbentuk segitiga. 

2. Pada pengujian kekerasan di tiga titik garis las didapat variasi bentuk pin 

tool silinder yang berukuran 3mm menghasilkan nilai kekerasan tertinggi 

dengan nilai sebesar 41,47 HRH sedangkan bahan dasar sebesar 54,77 

HRH, dengan demikian bisa diartikan bahwa nilai kekerasan sambungan 

yang tertinggi sekitar 75% dari bahan dasar. Sedangkan pada nilai 

kekerasan terendah terjadi pada pengelasan dengan menggunakan pin tool 

silinder ulir yang berdiameter 4mm sebesar 23,17 HRH, dengan ini berarti 

nilai kekerasan hasil lasan didapat sekitar 40% dari bahan dasar. 

3. Pada pengujian kuat tarik, kekuatan tertinggi terdapat pada bentuk pin 

silinder ulir berdiameter 3 mm dengan nilai tegangan maksimum mencapai 

17,3 MPa dengan nilai regangan 5,8%. Sedangkan tegangan pada bahan 

dasar sebesar 25,9 MPa dan regangan senilai 13%. Pada kasus modulus 
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elastisitas pun, pada pin berukuran yang lebih kecil terdapat hasil modulus 

elastisitas yang mendekati bahan dasar dengan nilai 0,28 GPa sedangkan 

pada bahan dasar sekitar 0,19 GPa. Dengan demikian bentuk pin yang 

berukuran lebih kecil memang memilki hasil lasan yang lebih baik dalam 

hal ini bentuk silinder ulir. Akan tetapi pada penggunaan bentuk silinder 

ulir berukuran 3mm memiliki laju perpanjangan sedikit rendah dan pada 

saat patah menunjukan hubungan lurus. 

4. Dengan demikian penyambungan dengan metode friction stir welding 

(FSW) ini bisa menjadi alternatif sebagai metode penyambungan yang 

efektif, khususnya pada material HDPE. Bentuk pin tool yang 

direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bentuk pin tool 

silinder ulir yang berdiameter 3 mm, karena memiliki hasil permukaan dan 

sifat mekanik yang baik. 
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5.2 Saran 

 Berikut ini merupakan saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

friction stir welding (FSW) khususnya pada lembaran high density 

polyethylene (HDPE) yaitu : 

1. Pada penelitian selanjutnya perlu adanya variasi bentuk pin tool tirus dan 

segitiga berulir karena pada proses percobaan tiap tool memiliki 

keunggulan masing-masing. 

2. Perlu adanya percobaan pengelasan dengan metode dua arah (atas-bawah) 

karena pada pengelasan satu arah menghasilkan spesimen yang bengkok 

pada daerah pengelasan atau terjadi defleksi. 

3. Perlunya waktu tunggu setelah proses pengelasan selesai kira-kira 15 

menit atau lebih spesimen tetap dalam keadaan terjepit oleh pencekam 

untuk mengurangi terjadinya defleksi. 

4. Perlunya penelitian dengan menggunakan kontrol pemanas agar panas 

yang dihasilkan konstan sehinnga tidak terjadi fluktuasi temperatur. 

5. Perlu adanya variabel pembanding pada hasil lasan friction stir welding 

dengan metode pengelasan lain seperti fusion welding untuk mengetahui 

seberapa efektif penyambungan FSW dilakukan pada material polimer 

khususnya HDPE. 

 

 


