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Proses elektroplating merupakan salah satu proses yang sering dibutuhkan dalam tahap finishing 
pengerjaan logam baik dalam bidang industri maupun permesinan. Berbagai macam perlakuan 

finishing dapat dilakukan antara lain, dapat dilapisi dengan logam lain (coating) agar sifatnya 
berubah atau meningkat, ada yang dipoles agar permukaannya halus dan meningkat, dicat atau 

dipernis dan dilapisi keramik atau plastik, disemprot dan sebagainya. Perlakuan finishing 
tersebut biasanya dilakukan pada logam-logam yang mudah mengalami korosi serta untuk 
meningkatkan sifat logam tersebut.  

Salah satu jenis elektroplating yang banyak digunakan dalam dunia permesinan adalah pelapisan 
khrom keras (Hard Khrom Electroplating), yang berfungsi untuk meningkatkan sifat logam yang 

dilapisi yaitu tahan terhadap korosi, meningkatkan kekerasannya dan meningkatkan lubrikasi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kuat arus dan waktu pelapisan 
terhadap ketebalan pelapisan serta terhadap peningkatan nilai kekerasan permukaan logam yang 

dilapisi. Dari penelitian ini juga untuk mengetahui pada variabel berapa sehingga didapatkan 
hasil paling optimal. 

Setelah dilakukan analisa data yang ada, yaitu dengan menggunakan Analisa Varian Dua Arah 
(ANAVA) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) diperoleh hasil pada analisa varian pengaruh kuat 
arus listrik dan waktu pelapisan terhadap ketebalan terjadi penolakan H0 dan menerima H1 pada 

semua perlakuan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa besar kuat arus listrik dan waktu 
proses berpengaruh pada ketebalan lapisan. Sedangkan pada pengaruh kuat arus listrik dan wak tu 

pelapisan terhadap peningkatan nilai kekerasan juga terjadi penolakan Ho dan menerima H1, 
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa besar kuat arus listrik dan waktu pelapisan terhadap 
nilai kekerasan yang terjadi pada permukaan logam.  

Dari uji BNT untuk mendapatkan hasil perlakuan terbaik diambil dari nilai nilai rata-rata yang 
terbesar, didapatkan hasil perlakuan terbaik untuk pengaruh kuat arus listrik terhadap ketebalan 

adalah pada besar kuat arus listrik 60 A sebesar 0.73875, sedangkan untuk pengaruh waktu 
terbaik yaitu pada waktu 40 menit sebesar 0.73875. Pada uji BNT untuk kekerasan didapatkan 
hasil untuk pengaruh kuat arus listrik terhadap kekerasan adalah pada besar kuat arus listrik 60 A 

sebesar 22.9600 BHN, sedangkan untuk perlakuan waktu terbaik yaitu pada lama waktu 40 
menit sebesar 22.115 BHN. 

Berdasarkan hasil analisa ini, maka teori yang dikemukakan Faraday dalam Hukum Faraday I 
dan Hukum Faraday II terbukti, bahwasanya perlakuan besar kuat arus listrik dan waktu 
pelapisan sangat menentukan ketebalan lapisan. Dengan semakin bertambahnya ketebalan 

pelapisan maka nilai kekerasan permukaan juga akan bertambah besar, sehingga kuat arus dan 
waktu pelapisan sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai kekerasan pada permukaan 

specimen. 

 


