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BAB III   

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Gambaran umum pada penelitian tugas akhir ini adalah mengetahui pengaruh 

variasi waktu pada porses pelapisan baja ST 37 dengan menggunakan pelapis Zn 

terhadap laju korosi. Plat baja ST 37 akan diproses atau dilapisi  menggunakan 

teknik electroplating. Pada penelitian ini juga dilakukan variasi waktu pada saat 

pelapisan atau electroplating pada baja ST 37. Pada proses electroplating larutan 

elektrolit yang digunakan adalah larutan ZnSO4 dengan konsentrasi 0,4 M. 

Pembuatan larutan elektrolit  ZnSO4 dibuat dengan cara mencampurkan serbuk 

ZnSO4 dengan larutan aquades hingga homogen. Studi ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh waktu pelapisan dengan metode electroplating terhadap laju 

korosi pada baja ST 37.  

3.2 Tahap Penelitian 

Secara umum penelitain ini dibagi menjadi empat tahap yaitu, 1) Studi Literatur 2) 

Eksperimen 3) Pengolahan data Eksperimen 4) Penulisan Tugas Akhir. Pada tahap 

eksperimen, ada berberapa tahap eksperimen yang dilakukan, yang pertama adalah 

preparasi spesimen baja ST 37, setelah baja sudah terpreparasi selanjutnya 

dilakukan penimbangan berat kering. Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan 

elektrolit ZnSO4 dan melakukan pelapisan dengan metode electroplating. Sebelum 

pelapisan diawali dengan merangkai terlebih dahulu rangkaian electroplating yang 

akan digunakan. Pada penelitian ini menggunakan plat Zn yang berperan sebagai 

anoda dan plat baja ST 37 yang berperan sebagai katoda. Pada bagian anoda 

dihubungkan ke kutub positif dan bagian katoda dihubungkan ke kutub negatif. 

Proses electroplating dilakukan dengan arus listrik sebesar 1,4 A dengan variasi 

waktu pelapisan selama 15, 30 ,45, dan 60 menit. Setelah baja sudah terlapisi, baja 

ST 37 akan dilakukan pencucian dan penimbangan berat kering dan melakukan 

perhitungan ketebalan deposit Zn yang menempel pada spesimen pada baja ST 37. 

Selanjutnya spesimen akan dilakukan uji korosi dengan mencelupkan spesimen 

baja ST37 kedalam larutan air Waduk selama 50 hari. analisis morfologi dan 
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kandungan lapisan Zn pada permukaan baja ST 37 menggunakan karakterisasi 

scanning electron microscopy-energy dispersive x-ray spectroscopy (SEM-EDS). 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Eksperimen. 

3.3 Alat dan Bahan 

Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini: 

3.3.1 Alat 

Alat yang digunakan adalah: 
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1. Power Supply 0-24 V 6A | Frederiksen 

2. Kabel Penghubung 

3. Timbangan Analitik 

4. Pingset keramik 

5. Pengaduk Magnet 

6. Gelas beaker 500 ml 

7. Kertas amplas Si 800-2000 

8. Timbangan analitik 

9. Oven 

3.3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan: 

1. Plat baja ST 37 

2. Plat logam Zn 

3. ZnSO4 0,4 M 

4. Aquades 

5. Aseton 

6. HCl 5 M 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 pengambilan sampel air 

Proses pengambilan sampel air dialkukan di Waduk Cirata yang bertempatan tepat 

dibawah keramba jaring apung Waduk Cirata. Pengambilan sampel air diambil 

pada kedalamana 0,5 m dibawah permukaan Waduk Cirata. Selanjutnya sampel air 

yang sudah diambil akan ditampung didalam 1 liter jerigen air. Air Waduk Cirata 

yang sudah diambil akan digunakan sebagai medium untuk melakukan uji korosi 

pada penelitian ini. Pengambilan sampel air serta alat yang digunakan saat 

pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3.  
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Gambar 3.2 Pelaksanaan pengambilan sampel di Waduk Cirata. 

 

Gambar 3.3 Alat pengambilan sampel air Waduk Cirata. 

3.4.2 Pembuatan Larutan ZnSO4 

Proses pembuatan larutan elektrolit 0,4 M ZnSO4 dibuat dengan cara menimbang 

serbuk ZnSO4 dengan menggunakan timbangan analitik dengan berat sebesar 30 

gram. Kemudian ZnSO4 akan dilarutkan dengan menggunakan aquades dengan 

volume 500 ml hingga homogen dengan menggunakan magnetic stirrer. Larutan 

elektrolit ZnSO4 sudah siap digunakan untuk proses electroplating [3,36]. 

3.4.3 Preparasi Baja ST 37 

Baja ST 37 yang digunakan memiliki dimensi 7 × 4 × 0,6 cm. Preparasi awal pada 

spesimen bertujuan untuk membersihkan spesimen dari pengotor seperti karat, 

oksida, dan minyak yang melekat pada permukaan sehingga proses electroplating 

dapat berlangsung dengan baik, serta deposit lapisan Zn hasil electroplating dapat 
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menempel dengan baik pada baja ST 37. Perlakuan preparasi awal pada spesimen 

sangat berpengaruh dalam proses pelapisan Zn dengan menggunakan metode 

electroplating. Semakin baik preparasi awal, maka hasil pelapisan dalam metode 

electroplating akan semakin bagus. 

Preparasi awal pada spesimen ini dilakukan dalam berberapa tahap, yaitu 

melakukan pengamplasan satu arah dengan menggunakan kertas amplas/sand 

paper dengan ukuran 800, 1200, 1500, dan 2000 secara berturut-turut. Proses 

pengamplasan dilakukan dalam kondisi basah agar tidak merusak permukaan 

spesimen baja ST 37. Proses pengamplasan bertujuan untuk menghilangkan sisa 

kerak sekaligus kotoran pada spesiemen baja ST 37. Setelah pengamplasan, 

spesimen baja ST 37 dibilas dengan aquades yang bertujuan untuk mengilangkan 

kotoran-kotoran dari sisa pemamplasan dan membuat permukaan spesimen 

semakin bersih. Selanjutnya baja ST 37 dicelupkan kedalam larutan aseton untuk 

degreasing. Setelah melwati proses degreasing, spesimen baja ST 37 dicelupkan ke 

dalam larutan alkohol untuk proses dehydrate. Kedua perlakuan tersebut bertujuan 

untuk menghilangkan sisa minyak-minyak atau pengotor yang menempel pada 

spesimen. Selanjutnya baja ST 37 dikeringkan dengan menggunakan oven selama 

5 menit dengan suhu 70 oC. Spesimen baja ST 37 yang sudah kering akan ditimbang 

berat awal (Wo) untuk mengetahui berat awal dari spesimen sebelum perlakuan 

electroplating [37]. 

3.4.4 Susunan Rangkaian Electroplating 

Rangkaian proses electroplating terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah power 

supply yang berfungsi sebgaia sumber arus yang akan dilarikan kedalam rangkaian. 

Bagian kedua adalah anoda. Pada penelitian ini menggunakan plat Zn sebagai 

anoda untuk melapisi spesimen baja ST 37 dengan menggunakan metode 

electroplating. Pada bagian ketiga adalah katoda yang berfungsi sebagai tempat 

terjadinya reaksi reduksi, katoda pada penelitian ini menggunakan baja ST 37 

sebagai sepesimen uji yang akan dilapisi. Bagian ke-empat adalah larutan elektrolit 

yang dijadikan sebagai penyalur aliran listrik pada rangkaian electroplating. 

Elektrolit yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan larutan ZnSO4 dengan 

konsentrasi sebesar 0,4 M [3,4,5]. 
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3.4.5 Proses Pelapisan Electroplating 

Proses electroplating dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Proses ini 

menggunakan arus listrik sebesar 1,4 A dan variasi pencelupan selama 15,30, 45, 

dan 60 menit. Pada penelitian ini menggunakan anoda plat Zn sebagai pelapis pada 

spesimen uji dalam larutan 0,4 M ZnSO4. Hal pertama yang dilakukan yaitu 

menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dalam proses electroplating. 

Selanjutnya menyiapkan larutan elektrolit kedalam bath electroplating. Setelah 

menyiapkan larutan elektrolit, mencelupkan dan mengatur jarak pada plat Zn yang 

berperan sebagai anoda dan meletakan plat baja ST 37 yang berperan sebagai 

katoda ke dalam bath electroplating. Selanjutnya menghubungkan kabel positif ke 

anoda dan negatif ke katoda serta menyalakan power supply dengan mengatur 

tombol arus agar mencapai besaran arus sebesar 1,4 A. Perlakuan electroplating 

pada baja ST 37 dilakukan selama 15, 30, 45, dan 60 menit. Setelah plat baja 37 

sudah terlapisi, selanjutnya baja dicuci dengan aquades dan dikeringkan untuk 

mengetahui berat setelah pelapisan (Wi). Rangkaian elektroplating dapat dilihat 

pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 [3,4,5]. 

 

Gambar 3.4  Susunan rangkaian pelapisan baja dengan metode electroplating. A. 

Power supply, B. Kabel penghubung, C.Plat Zn, D. Plat baja ST37. 

A 
B 

C 
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Gambar 3.5 Susunan rangkaian. A. Plat logam Zn B. Plat baja ST 37. 

 
Gambar 3.6 Sekema proses electroplating 

3.4.6 Analisis Massa Deposit Zn 

Analisis berat massa deposit Zn pada permukaan baja ST 37 dilakukan dengan 

menggunakan cara mengurangi berat akhir (Wi) sesudah perlakuan electroplating 

dengan berat awal (Wo) sebelum perlakuan elektroplating. Hal ini untuk 

mengetahui pertambahan deposit Zn yang terjadi selama proses electroplating [3].  

Massa Deposit = Wi – Wo (gr)        (3.1) 

Keterangan:  

Wi = Massa baja sesudah electroplating (gr) 

Wo = Massa baja sebelum electroplating (gr)  

A
a 

B 
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3.4.7 Uji Korosi 

Uji korosi baja ST 37 dilakukan pada studi laboratorium dengan menggunakan air 

Waduk Cirata untuk mengevaluasi risiko korosi dan pembentukan produk korosi 

oleh lingkungan perairan Waduk Cirata. Perlakuan studi laboratorium bertujuan 

untuk mengetahui potensi pelapisan Zn terhadap laju korosi pada baja ST 37. Baja 

ST 37 yang digunakan memiliki dimensi 7 × 4 × 0,6 cm yang kemudian di inkubasi 

dalam wadah kaca dengan volume 200 ml selama 50 hari dalam suhu ruang 25 oC. 

waktu pengambilan sampel dilakukan setiap 10, 30, dan 50 hari untuk meganalisa 

perubahan visual dan analisa laju korosi dengan metode pada bagian 3.4.6.  

Tabel 3.1 Rincian perlakuan uji korosi. 

Perlakuan Keterangan 

1 Tanpa Pelapis (Kontrol) 

2 Terlapisi selama 15 menit 

3 Terlapisi selama 30 menit 

4 Terlapisi selama 45 menit 

5 Terlapisis selama 60 menit 

 
3.4.8 Analisis Laju Korosi 

Pengujian laju korosi dilakukan dengan menggunakan metode Weight Loss. Metode 

ini untuk mengetahui laju korosi yang terjadi pada baja karbon ST 37 yang telah 

dilapisi dengan Zn dengan memanfaatkan plat Zn sebagai bahan pelapis pada baja 

tersebut. Pengujian laju korosi dilakukan pada media air Waduk Cirata, yang di 

mana spesimen baja yang telah dilakukan coating akan ditimbang berat awal dahulu 

lalu diendapkan didalam air Waduk Cirata dengan kurun waktu 50 hari dengan 

pengambilan data laju korosi setiap 10, 30, dan 50 hari. Baja yang telah diendapkan 

lalu diangkat dari media air Waduk Cirata dan kemudian baja dicuci dengan 

menggunakan HCl 5 M dan aquades untuk membersihkan produk korosi yang 

menempel pada baja. Kemudian, baja ditimbang dan dikeringkan pada oven 80 oC 

selama 1 jam. Terakhir, berat kering baja akhir setelah keluar dari oven ditimbang. 

Pengujian laju korosi dilakukan dengan rumus berikut [37]:   
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Laju Korosi (mm/tahun) = CDE+DFG
H	×	I	×	J

	× 	𝐾      (3.2) 

Keterangan :  

Wi  = Massa sebelum pengedapan (gr) 

Wf = Massa sesudah pengendapan (gr) 

Wi-Wf = Penurunan massa baja (gr) 

A  = Luas Permukaan (cm2) 

T  = Massa Inkubasi (Hari) 

D  = Densitas baja ST 37 (7,86 gr/cm3) 

K = Konstanta korosi (8,76 x 104 mm/tahun) 

3.4.9 Analisis Massa Deposit Zn 

Pengamatan pembentukan lapisan Zn pada permukaan baja ST 37 menggunakan 

SEM-EDS. Uji SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi pada lapisan baja yang 

telah melewati proses pelapisan electroplating. Uji EDS dilakukan untuk 

mengetahui adanya unsur-unsur apa saja yang terdapat pada lapisan baja setelah 

perlakuan proses electroplating. Pengerjaan SEM-EDS meliputi, fiksasi baja 

dilakukan dengan mencuci sampel baja ST 37 dengan air steril untuk membersihkan 

lapisan pada permukaan lalu didehidrasi dalam larutan 4% formalehida selama satu 

haru pada suhu 4oC, kemudian didehidrasi menggunakan etanol berseri (30%, 50%, 

70%, 90%, dan 100% v/v) tiap 14 menit terkecuali pada tahapan akhir yaitu 30 

menit. Setelah itu sampel baja ST 37 dikeringkan menggunakan gas nitrogen dan 

disimpan pada desikator. Sebelum diujikan pada SEM, pada permukaan baja ST 37 

terlebih dahulu dilapis menggunakan kertas film emas dengan tebal 0,5 mm untuk 

memberikan konduktivitas elektrik terhadap sampel. 

3.5 Kegiatan Penelitian 

Adapun kegiatan penelitian beserta tempat penelitian yang dilakukan pada 

penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 
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Tabel 3.2 Kegiatan Penelitian. 

 

 

 

 

No. Kegiatan Penelitian Tempat Penelitian 

1 Pembuatan Larutan Elektrolit Punawarman Bandung 

2 Electroplating Punawarman Bandung 

2 Karakterisasi SEM-EDS CRCS 

3 Pengukuran Weight Loss Punawarman Bandung 

4 Uji Laju Korosi SITH ITB 


