
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Elektroplating (Electroplating) merupakan pelapisan dengan menggunakan 

bantuan arus listrik melalui cairan elektrolit yang terjadi secara terus menerus pada 

tegangan konstan hingga akhirnya mengendap dan menempel kuat membentuk 

lapisan permukaan benda logam. Proses Electroplating melindungi logam dasar 

dengan menggunakan logam-logam tertentu sebagai pelapis dan pelindung, 

misalnya nikel, krom, tembaga, seng, dan sebagainya. Benda kerja yang akan di 

elektroplating merupakan konduktor atau benda yang dapat menghantarkan arus 

listrik. Proses elektroplating logam pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk 

mencegah proses korosi yang menyerang pada permukaan baja. 

(Paridawati, 2013) mengenai pengaruh tegangan elektroda chrome dapat 

disimpulkan bahwa pelapisan terbaik dengan menggunakan variasi tegangan yang 

besar dan Lama waktu yang lama. Yang dimana pelapisan dengan tegangan 3,5 volt 

terbaik dari 5 variasi yaitu  1,5 – 2 - 2,5 – 3 - 3,5 volt dan lama waktu 15 menit 

terbaik dari 3 variasi. (Dewi, n.d.),penelitihan tentang pengaruh waktu pada 

elektroplating krom dekoratif dengan logam basis tembaga terhadap laju korosi 

dapat disimpulkan Semakin lama waktu yang digunakan untuk pelapisan diperoleh 

massa endapan, ketebalan, dan efisiensi yang semakin besar.  Variable waktu yang 

digunakan adalah 10, 20, 30, 40, dan 50 Menit,  

Ahmad, M. A. (2011). melakukan analisa pengaruh besar tegangan listrik 

terhadap ketebalan pelapisan krom pada pelat baja dengan proses elektroplating 

yang menggunakan variasi tegangan 2,4,6,8,10 volt dan lama waktu pelapisan 4, 8, 
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dan 12 menit. Hasil dari analisanya, menyatakan bahwa penurunan ketebalan 

lapisan terjadi pada spesimen yang mendapatkan kenaikan tegangan, meskipun 

tegangan bertambah tapi tetap terjadi penurunan, pelapisan paling tebal terjadi pada 

specimen dengan tegangan yang paling kecil. 

Terkait hal tersebut, pada uraian penelitihan terdahulu diatas, kebanyakan 

hasil penelitihan pada waktu pencelupan adalah semakin lama pencelupan semakin 

tebal plat yang dielectroplatingkan. Tidak semua electroplating menggunakan 

waktu yang lama akan semakin laju pelapisannya semakin menaik, pada dasarnya 

larutan juga mempunyai titik jenuh larutan jenuh. Maka semakin lama waktu 

pencelupan akan mengalami penurunan pada ketebalan dikarenakan semakin lama 

larutan digunakan akan mengalami perubahan menjadi larutan jenuh. Penulis 

mencoba mengembangkan penelitihan tersebut dengan parameter-parameter 

berpengaruh dalam proses pelapisan, yaitu pengaruh tegangan dan mencari titik 

lama waktu pencelupan paling efektif  dari cairan bereaksi sampai menjadi cairan 

jenuh pada proses elektroplting tembaga terhadap karakteristik baja A36.  

2.1 1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh variasi tegangan listrik dan waktu pencelupan 

elektroplating pada baja A36?  

2. Berapa besar tegangan dan waktu pencelupan yang paling efektif untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal? 
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3.1 1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi tegangan 

listrik dan waktu pencelupan terhadap elektroplating pada baja A36 dan mengetahui 

berapa besar tegangan dan waktu pencelupan yang paling efektif untuk 

menghambat laju korosi. 

4.1 1.4  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, maka 

akan dibatasi permaslahannya pada : 

1. Pemberian variasi tegangan 

2. Luas permukaan sama  

3. Bahan uji menggunakan A36 

4. Pengujian Menggunakan SEM 

5. Larutan elektrolit yang digunakan CuSO4, H2SO4, dan H2O 

6. Aktifasi baja menggunakan waktu 3 jam  

7. Bahan yang digunakan untuk pelapisan menggunakan tembaga (CU) 

5.1 1.5  Manfaat Penelitihan 

Di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur yang terkenal dengan pusat 

peninggalan pusat kerajaan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara, yaitu 

Kerajaan Mojopahit. Salah satu yang membuktikan bahwa pernah adanya kerajaan 

Majapahit di Trowulan adalah artefak-artefak, seperti terakota dan artefak Logam. 

Artefak logam pada masa Kerajaan Majapahit cukup beragam pula, seperti arca, 

darpana (cermin), dipa (lampu minyak), alat-alat musik perunggu atau gamelan, 

nampan, keris besi, alat-alat pertanaian besi, artefak perhiasan (emas dan 

perunggu), prasasti tembaga. Prasasti juga memberikan gambaran tentang adanya 

aktivitas dalam lapangan industri kecil atau industri rumah tangga di Desa Bejijong 

Yang dimana Pengerajin menggunakan dalam pembuatan kerajinan adalah baja 
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A36 yang mana kandungan karbon yang kurang dari 0.25 – 0.290 % yang termasuk 

ke dalam golongan baja karbon rendah dengan sifat yang ulet dan tangguh.  

 Produk kerajinan cor ini juga menjadi salah satu produk unggulan kerajinan 

cindramata khas daerah Mojokerto, Jawa Timur, yang telah di pasarkan hingga ke 

mancanegara.Namun beberapa masalah masih ditemukan seperti: penampilan 

permukaan kerajinan kurang berfariasi dan juga menjadi buram akibat proses 

oksidasi dan kerajinan gampang terkena korosi atau berkarat dimana terkorosi 

dalam 1 tahun. Korosi ini tidak dapat dicegah, namun dapat dikendalikan. Upaya 

pengendalian yang lazim diterapkan dalam perlindungan terhadap logam yang 

digunakan adalah finishing dengan metode pelapisan pada logam. Pada proses akhir 

pengerjaan produksi kerajinan cor (finishing) diperlukan proses pelapisan logam 

electroplating. Pada proses finishing dengan menggunakan metode elektroplating 

ini, akan memberikan aksen secara ornamen atau seni dekoratif dan dapat 

mengendalikan laju korosi. Dengan hal ini, logam dielectroplating (pelapisan) agar 

nilai seni (artistik) suatu barang kerajinan semakin tinggi, yang akan berdampak 

pula pada meningkatnya harga jual dan biaya produksi juga akan relatif ekonomis. 

Cara elekroplating juga dapat mengendalikan korosi agar arca dapat bertahan karat 

lebih lama.   

Pelapisan tembaga digunakan sebagai lapisan yang mana proses pelapisan 

yang terjadi dalam media larutan elektrolit dengan bantuan listrik arus searah yang 

dihubungkan pada logam tembaga sebagai anoda dan A36 sebagai katoda. Anoda 

akan terurai ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion-ion tembaga. Dengan 

adanya beda tegangan, ion tembaga tersebut terbawa dan menempel pada katoda.  

Tembaga merupakan logam yang banyak digunakan dalam industri pelapisan 



5 
 

logam. Tembaga mempunyai sifat yang tahan terhadap korosi, berwarna kemerah-

merahan, dan memiliki daya hantar listrik yang baik. Pelapisan logam dengan 

tembaga ini digunakan untuk melindungi kerajinan dari korosi dan untuk 

memperindah tampilan (decorative) setelah dilapisi tembaga. setelah dilapisi 

tembaga untuk kegunaan lainnya dengan varian waktu dan varian tegangan yang 

akan membedakan berat dan kualitas besi yang telah dilapisi oleh tembaga. (Ikna 

Qonita, 2010) 

Penelitihan ini bermanfaat sebagai penambah penampilan (dekoratif) lebih 

bagus dan berkualitas dari produk – produk kerajinan yang dihasil kan oleh para 

pengerajin di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan,Kabupaten Mojokerto, yang 

saat ini menjadi desa wisata sentra industri kecil kerajinan cor. Penampilan semakin 

bagus, daya jual pun semakin tinggi dan mendapatkan hasil yang sangat 

menguntungkan.dengan hal ini kerajinan local mampu bersaing dengan kerajinan 

dari luar negeri. Negara-negara maju pasti sangat menyukai suatu produk yang 

memiliki kualitas tinggi. Maka bisa saja akan banyak negara-negara asing yang 

membeli kerajinan buatan dari Indonesia. Jika banyak negara-negara asing yang 

membeli kerajinan hasil karya dari Indonesia, maka bukan tidak mungkin Indonesia 

bisa menutupi hutang-hutang negara yang kini kian lama kian bertambah. 

Apabila kerajinan ini semakin berkembang maka semakin banyak dan 

membantu membuka lapangan kerja yang dimana keadaan negara – negara 

berkembang seperti Indonesia ini, yang dimana tingkat pengangguran dari tahun ke 

tahun semakin bertambah. Indonesia adalah negara yang berpenduduk terpadat 

keempat di Dunia. Karena penduduk di Indonesia sangat padat dan lapangan kerja 

yang tidak menjangkau jadi pengangguran di Indonesia bertambah banyak. Belum 
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pula perusahaan lebih memilih karyawan yang diisi dengan tenaga kerja asing, 

sehingga warga negara Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk berkerja 

dinegaranya sendiri. Perusahaan lebih memilih karyawan yang perpendidikan dan 

keterampilan yang lebih baik, sedangkan banyak warga Indonesia pendidikan dan 

keterampilan sangat rendah. 

Membantu memperbaiki keadaan SDM saat ini , yang mana salah satu 

faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi 

dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dengan jumlah penduduk 

yang sangat besar, Indonesia memliki potensi sumber daya manusia yang sangat 

besar dari segi kuantitas. Indonesia berada pada peringkat 108 di dunia dari segi 

kualitas sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia 

diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap mental dan penguasaan 

IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. 

Dengan semakin majunya produksi kerajinan , maka masyarakat di Desa 

Bejijong akan semakin produktif untuk menghasilkan kerajinan berkualitas dan 

membantu melestarikan peninggalan artefak-artefak (seperti Terakota dan Artefak 

Logam) dan  budaya kerajaan Mojopahit yang mana merupakan salah satu kerajaan 

Indonesia Hindu yang berhasil mempersatukan hampir seluruh wilayah nusantara 

sekarang. 

Pengendalian korosi sangatlah penting pula bagi masyarakat, dikarenakan 

korosi dapat membuat logam kehialangan kekuatannya (rapuh) dan dapat 

nebgurangi massa logam dari waktu kewaktu. Oleh karena itu, pengendalian korosi 
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sangat dibutuhkan guna mengurangi atau meredam dampak buruk yang 

ditimbulkan korosi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

dampak buruk dari reaksi korosi, salah satunya dengan menggunakan pelapisan 

atau dapat disebut juga dengan electroplating. 

 


