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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Waduk Cirata merupakan waduk yang terletak di provinsi Jawa Barat yang kerap 

digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Jawa-Bali. Selain sebagai 

PLTA, Waduk Cirata juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kegiatan keramba 

jaring apung (KJA). Adanya pembukaan KJA oleh masyarakat setempat, 

menyebabkan penurunan kualitas air di Waduk Cirata. Penurunan kuslitas air ini 

dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur di PLTA Cirata, seperti korosi. 

Korosi kerap terjadi pada peralatan pembangkit listrik yang berbahan dasar baja ST 

37 sebagai material konstruksi umum PLTA [1,2]. 

Korosi didefinisikan sebagai kerusakan atau penurunan kualitas suatu logam yang 

disebabkan oleh reaksi material logam dengan komponen kimia dengan 

lingkungan. Salah satu upaya untuk melindungi agar material logam tidak mudah 

terkorosi yaitu, dengan cara pemberian lapisan yang berfungsi untuk 

memperlambat proses korosi pada suatu logam/baja. Salah satu teknik dari 

pelapisan logam adalah teknik electroplating [3,4].   

Eelectroplating adalah proses pelapisan logam dengan menggunakan arus listrik 

dan senyawa kimia (ion positif). Material logam yang dapat digunakan untuk 

pelapisan salah satunya adalah seng (Zn). lapisan Zn pada logam akan bertindak 

sebagai anoda yang akan membentuk lapisan oksida kuat pada permukaan logam 

dan bersifat tahan terhadap korosi atau bisa disebut juga sebagai perlindungan 

katodik [5,6,7]. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, dilaporkan pengaruh variasi waktu dan 

temperatur electroplating Zn terhadap ketebalan, kekuatan lekat dan ketahanan 

korosi terhadap baja. Pada penelitian tersebut, baja AISI 1020 yang diberi lapisan 

Zn dengan waktu pencelupan 15 dan suhu 35 oC memiliki laju korosi yang lebih 

kecil sebesar 0,0036 mm/y [8]. Selain itu, electroplating baja AISI 1020 dengan Zn 

dan mangan (Mn) dalam medium NaCl 3% didapatkan bahwa semakin lama waktu 
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electroplating akan meningkatkan massa baja (serta kadar Zn dan Mn) dan 

menurunkan laju korosi. Waktu electroplating selama 50 detik pada baja AISI 1020 

menghasilkan laju korosi paling rendah yaitu 0,05954 mm/y [9]. 

Oleh karena itu, pada peneltian ini akan dilakukan pengaruh variasi waktu 

electroplating baja ST 37 dengan Zn sebagai proteksi korosi dalam media air 

Waduk Cirata selama 50 hari. Proses electroplating baja ST 37 akan dilakukan 

dengan variasi waktu 15, 30, 45, dan 60 menit pada larutan elektrolit seng sulfat 

(ZnSO4) 0,4 M dan arus listrik 1,4 A. Diharapkan dengan adanya lapisan logam Zn 

pada baja ST 37 dapat menghambat adanya proses korosi yang terjadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan suatu masalah, adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana pengaruh variasi waktu pada proses pelapisan baja 

menggunakan material Zn dengan metode electroplating terhadap laju 

korosi. 

2. Bagaimana pengaruh variasi waktu pada proses electroplating terhadap 

penambahan massa deposit di baja ST 37. 

3. Bagaimana pengaruh lapisan logam Zn terhadap ketahanan korosi pada baja 

ST 37. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, makaTujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui pengaruh variasi waktu pelapisan electroplating Zn terhadap 

uji ketahanan korosi pada baja ST 37. 

2. Mengetahui perubahan massa deposit yang dialami oleh baja ST 37 selama 

proses pelapisan electroplating. 

3. Mengetahui pengaruh adanya lapisan Zn terhadap uji ketahanan korosi. 
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1.4 Batasan Penelitian  

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :  

1. Bahan pelapisan menggunakan plat Zn yang berperan sebagai anoda pada 

proses electroplating. 

2. Bahan yang akan dilapisi dengan Zn yaitu baja St 37 yang berperan sebagai 

katoda pada proses electroplating. 

3. Larutan elektrolit dianggap homogen. 

4. Waktu pelapisan dilakukan dengan variasi waktu 15, 30, 45, 60 menit  

5. Besar arus pada proses electroplating dianggap konstan. 

6. Luas permukaan baja dianggap konstan. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

1. Pelapisan dengan menggunakan metode electroplating dengan pelapis Zn 

selama 60 menit memiliki potensi laju korosi lebih rendah dibandingkan 

pada pelapis dengan waktu 15, 30, dan 45 menit. 


