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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Pengertian Baja 

Menurut Baja adalah logam paduan dengan besi (Fe) sebagai unsur dasar 

dan karbon (C) sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja 

berkisar antara 0,2 % hingga 2,1 % berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam 

baja adalah sebagai unsur pengerasan pada kisi kristal atom besi. Baja karbon 

adalah baja yang mengandung karbon lebih kecil 1,7 %, sedangkan besi mempunyai 

kadar karbon lebih besar dari 1.7 %. Baja mempunyai unsur-unsur lain sebagai 

pemadu yang dapat mempengaruhi sifat dari baja. Penambahan unsur-unsur dalam 

baja karbon dengan satu unsur atau lebih, tergantung dari pada karakteristik baja 

karbon yang akan dibuat. (Ahmad, M. A. 2011). 

Berikut ini adalah klasifikasi – klasifikasi baja yang akan digunakan dalam 

penelitian electroplating :  

2.2  Klasifikasi Baja 

Klasifikasi baja menurut Ahmad, M. A. (2011) dapat dikelompokkan atas 2 

jenis yaitu : 

a. Baja Karbon (Carbon steel) 

Baja karbon digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan banyaknya 

karbon yang terkandung dalam baja yaitu : 

1. Baja Karbon Rendah 

Baja karbon rendah (low carbon steel) menurut Ahmad (2011),baja 

karbon rendah (low carbon steel)  mengandung karbon antara 0,025% – 

0,25% C. setiap satu ton baja karbon rendah mengandung 10 – 30 kg 

karbon. Baja karbon ini dalam perdagangan dibuat dalam plat baja, baja 

strip dan baja batangan atau profil. Berdasarkan jumlah karbon yang 

terkandung dalam baja, maka baja karbon rendah dapat digunakan atau 

dijadikan baja-baja sebagai berikut: 
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a) Baja karbon rendah ( low carbon steel ) yang mengandum 0,04 % - 

0,10% C untuk dijadikan baja – baja plat atau strip. 

b) Baja karbon rendah yang mengandung 0,05% C digunakan untuk 

keperluan badan-badan kendaraan. 

c) Baja karbon rendah yang mengandung 0,15% - 0,20% C digunakan 

untuk konstruksi jembatan, bangunan, membuat baut atau dijadikan 

baja konstruksi. 

2. Baja Karbon Menengah 

Baja karbon menengah (medium carbon steel) mengandung karbon 

antara 0,25% - 0,55% C dan setiap satu ton baja karbon mengandung 

karbon antara 30 – 60 kg. baja karbon menengah ini banyak digunakan 

untuk keperluan alat-alat perkakas bagian mesin. Berdasarkan jumlah 

karbon yang terkandung dalam baja maka baja karbon ini dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk keperluan industri 

kendaraan, roda gigi, pegas dan sebagainya. (Ahmad, M. A., 2011). 

3. Baja Karbon Tinggi 

Baja karbon tinggi (high carbon steel) mengandung kadar karbon 

antara 0,56% -1,7% C dan setiap satu ton baja karbon tinggi mengandung 

karbon antara 70 – 130 kg. Baja ini mempunyai kekuatan paling tinggi 

dan banyak digunakan untuk material tools. Salah satu aplikasi dari baja 

ini adalah dalam pembuatan kawat baja dan kabel baja. Berdasarkan 

jumlah karbon yang terkandung didalam baja maka baja karbon ini 

banyak digunakan dalam pembuatan pegas, alat-alat perkakas seperti: 

palu, gergaji atau pahat potong. Selain itu baja jenis ini banyak digunakan 

untuk keperluan industri lain seperti pembuatan kikir, pisau cukur, mata 

gergaji dan lain sebagainya. (Ahmad, M. A., 2011). 
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b. Baja Paduan (Alloy steel) 

1. Baja Paduan Rendah 

Bila jumlah unsur tambahan selain karbon lebih kecil dari 8% (menurut 

Degarmo 2005). Sumber lain, misalnya Smith dan Hashemi menyebutkan 

4%, misalnya : suatu baja terdiri atas: 1,35%C; 0,35%Si; 0,5%Mn; 0,03%P; 

0,03%S; 0,75%Cr; 4,5%W (Dalam hal ini 6,06%<8%) (Ahmad, M. A., 

2011). 

2. Baja Paduan Tinggi 

Bila jumlah unsur tambahan selain karban lebih dari atau sama dengan 

8% (atau 4% menurut Smith dan Hashemi), misalnya : baja HSS (High Speed 

Steel) atau SKH 53 (JIS) atau M3-1 (AISI) mempunyai kandungan unsur : 

1,25%C; 4,5%Cr; 6,2%Mo; 6,7%W; 3,3%V. Sumber lain menyebutkan: 

a. Lowalloy steel (baja paduan rendah), jika elemen paduannya ≤ 2,5 % 

b. Medium alloy steel (baja paduan sedang), jika elemen paduannya 2,5 – 

10 % C. 

c. High alloy steel (baja paduan tinggi), jika elemen paduannya > 10 %. 

Baja paduan adalah campuran yang sengaja dibuat antara baja karbon dengan 

unsur-unsur lain yang akan mempengaruhi sifat-sifat baja, misalnya sifat kekerasan, 

liat, kecepatan membeku, titik cair, dan sebagainya yang bertujuan memperbaiki 

kualitas dan kemampuannya. Penambahan unsur-unsur lain dalam baja karbon 

dapat dilakukan satu atau lebih unsur, tergantung dari karakteristik atau sifat 

khsusus yang dikehendaki. (Ahmad, M. A., 2011). 

Berikut ini unsur - unsur paduan pada baja yang digunakan pada penelitihan 

electroplating. Dimana terdapat dua golongan yang menunjukkan  unsur yang 

membuat baja menjadi kuat dan ulet serta unsur yang bereaksi dengan karbon dalam 

baja.  
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Unsur-unsur paduan untuk baja ini dibagi dalam dua golongan yaitu : 

1. Unsur yang membuat baja menjadi kuat dan ulet, dengan menguraikannya ke 

dalam ferrite (misalnya Ni, Mn, sedikit Cr dan Mo). Unsur ini terutama 

digunakan untuk pembuatan baja konstruksi. (Ahmad, M. A., 2011) 

2. Unsur yang bereaksi dengan karbon dalam baja dan membentuk karbida yang 

lebih keras dari sementit (misalnya unsure Cr, W, Mo, dan V). unsur ini terutama 

digunakan untuk baja perkakas. (Ahmad, M. A., 2011) 

Pengaruh unsur paduan untuk memperbaiki sifat-sifat baja antara lain : 

a. Silisium (14Si) dapat menambah sifat elastis dan mengurangi perkembangan gas 

di dalam cairan baja. Baja dengan paduan silisium biasanya digunakan untuk 

membuat pegas. (Ahmad, M. A., 2011) 

b. Mangan (25Mn) merupakan unsur yang harus selalu ada di dalam baja dengan 

jumlah yang kecil dan sebagai pencegah oksidasi. Dengan demikian setiap 

proses kimia dan proses metalurgi dapat berlangsung dengan baik. Penambahan 

unsur mangan (Mn) di dalam baja paduan menambah kekuatan dan ketahanan 

panas baja paduan itu serta penampilan yang lebih bersih dan mengkilat. 

(Ahmad, M. A., 2011) 

c. Nikel (28Ni) dapat mempertinggi kekuatan regangannya sehingga baja paduan 

ini menjadi liat dan tahan tarikan. Penambahan unsur nikel di dalam baja karbon 

berpengaruh pula terhadap ketahanan korosi. Oleh karena itu baja paduan ini 

biasa digunakan untuk bahan membuat sudu-sudu turbin, roda gigi, bagian-

bagian mobil dan sebagainya. (Ahmad, M. A., 2011) 

d. Chromium (24Cr) dapat memberikan kekuatan dan kekerasan baja lebih 

meningkat, tahan korosi dan tahan aus. Dengan sifat-sifat itu membuat baja 

paduan ini baik untuk bahan poros, dan roda gigi. Penambahan unsur chromium 

biasanya diikuti dengan penambahan nikel. (Ahmad, M. A., 2011) 

e. Molybdenum (42Mo) dengan penambahan molybdenum akan memperbaiki baja 

karbon menjadi tahan terhadap suhu tinggi, liat, dan kuat. Baja paduan ini 

biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat alat-alat potong misalnya 

pahat. (Ahmad, M. A., 2011) 
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f. Wolfram (74W) dengan penambahan unsur ini memberikan pengaruh yang sama 

seperti pada penambahan molybdenum dan biasanya juga dicampur dengan 

unsur nikel (28Ni) dan chromium (24Cr). Baja paduan ini memiliki sifat tahan 

terhadap suhu tinggi. Oleh sebab itu, banyak digunakan untuk membuat pahat 

potong yang lebih dikenal dengan nama baja potong cepat (HSS/High Speed 

Steel). (Ahmad, M. A., 2011) 

g. Vanadium (23V) dengan penambahan unsur ini akan memperbaiki struktur 

Kristal baja menjadi halus dan tahan aus, terlebih bila dicampur dengan 

chromium. Baja paduan ini digunakan untuk membuat roda gigi, dan 

sebagainya. (Ahmad, M. A., 2011) 

h. Cobalt (27Co) dengan penambahan unsur ini akan memperbaiki sifat kekerasan 

baja meningkat dan tahan aus serta tetap keras pada suhu yang tinggi. Baja 

paduan ini banyak digunakan untuk konstruksi pesawat terbang atau konstruksi 

yang tahan panas dan tahan aus. (Ahmad, M. A., 2011) 

i. Tembaga (29Cu) baja paduan yang memiliki ketahanan korosi yang besar 

diperoleh dengan penambahan tembaga berkisar 0,5 – 1,5% tembaga pada 99,95 

– 99,85% Fe. Baja paduan ini disebut Armco yang digunakan untuk membuat 

konstruksi jembatan, menara-menara,dan lain-lain. (Ahmad, M. A., 2011) 

Pada pengujian ini menggunakan spesimen jenis baja. Berikut ini fasa – fasa 

padat yang terdapat pada baja yang digunakan pada penelitihan electroplating. 

2.2.1  Fasa-fasa padat yang terdapat di dalam baja : 

a. Ferrite (α) merupakan larutan padat karbon di dalam besi, kelarutan karbon 

maksimum 0.025% ( pada 7230C ) dan hanya 0.008% di temperatur kamar. 

Ferriten ini mempunyai sifat kekuatan yang rendah tapi punya keuletan tinggi, 

dan nilai kekerasannya kurang dari 90 Rc. 

b. Austenite (γ) merupakan larutan padat karbon di dalam besi, yang mempunyai 

nilai kekuatan tarik 1050 kg/cm2 dan nilai kekerasan 40 Rc. Austenite memiliki 

sifat ketangguhan yang tinggi, tidak stabil pada temperatur kamar, ulet, non 

magnetis dan lainlain. 

c. Cementite (besi karbida) adalah senyawa (intertisial) sel satuan yang berupa 

struktur kristal orthorombik, Cementite ini mempunyai sifat yang sangat keras 



13 
 

yaitu sekitar 650 BHN, memilik kekuatan yang rendah yaitu sekitar 350 kg/cm2 

dan getas. 

d. Pearlite merupakan eutectoid campuran fasa dari ferit dan cementite yang 

mengandung 0.8% C, yang terbentuk pada temperatur 7230C sehingga 

mempunyai sifat mekanik yang kuat. 

e. Ledeburite merupakan suatu eutectoid mixture dari austenite dan cementite. 

Pada ledeburite ini mengandung 4,3% C yang terbentuk pada temperatur 

11300C. 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Fase Fe-Fe3C 

(Sumber: Sahri, S. ,2015) 

  



14 
 

Pada pengujian ini menggunakan specimen Baja A36 yang digunakan sebakai 

katoda, karena baja A36 mempunyai keunggulan-keunggulan utama yang dimiliki, 

misalnya mudah diperoleh di pasaran, sifat mampu bentuk untuk berbagai 

konstruksi, dan harganya relatif murah. Berikut ini spesifikasi Baja A36 : 

2.3  Baja ASTM A36 

Baja ASTM A36 tergolong dalam baja karbon rendah, yang dikenal sebagai 

SS400 JIS 3101, di ASME kode bagian II-A spesifikasi JIS dari plat baja untuk 

kontruksi umum termasuk dalam kategori SA-36. Di JIS ( Standart Industri Jepang) 

”SS”  singkatan dari baja structural (Structural Steel) dan grade 400 yang mirip 

dengan AISI 1080. Baja ASTM A36 (Mild Steel) dimana komposisinya hanya 

karbon ( C ) , silicon (Si), Mangan (Mn), Phospor (P) dan Sulfur (S) yang dipakai 

untuk struktur atau kontruksi umum. (Wiryosurmo dan Okumura, 2000)  

Tabel 2.1 Komposisi Kimia A36 

Unsur  Kadar  

Karbon ( C ) 0.25 – 0.290 % 

Tembaga (Cu) 0.20 % 

Besi (Fe) 98.00 % 

Mangan (Mn) 1.03 % 

Fospor (P) 0.04 % 

Silicon (Si) 0.38 % 

Sulfur (S) 0.050 % 

Sumber : Wiryosurmo dan Okumura, 2000 
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Tabel 2.2. Karakteristik mekanis dan aplikasi pemakaian dari beberapa 

jenis baja (William D. Callister, Jr. 2007) 

AISI/SAE Or 

ASTM nUMBER 

Tensile 

Strength 

[MPa (Ksi)] 

Yield 

Strength 

[MPa (Ksi)] 

Ductility 

[%EI in 50 mm 

(2 in)] 

Typical 

aplication 

Plain low carbon steels 

1010 325 (47) 180 (26) 28 Automobile 

panel and wire 

1020 380 (55) 205 (30 25 Pipe : struktural 

and sheet steel 

A36 400 (58) 220 (32) 23 Struktural 

(bridges ang 

building) 

A516 grade 70 485 (70) 260 (38) 21 Low temperature 

presure vesels 

 

Tabel 2.3. Komposisi berbagai jenis baja karbon (William D. Callister, 

Jr. 2007) 

Designation  
Cmposition ( wt) AISI/SAE or 

ASTM Number 
UNS  

Number 

  C Ma Other 

Plain carbon steels 

1010 G10100 0,19 0,45  

1020 G10200 0,20 0,45  

A 36 K026 0,29 1,00 0,20 Cu (min) 

A516 K02700 0,31 1,00 0,25 Si 

  

Pada penelitian ini menggunakan media electroplating sebagai pelapisan pada 

spesimen baja A36 dengan tembaga. Pelapisan logam dengan tembaga ini 

digunakan untuk melindungi kerajinan dari korosi dan untuk memperindah 

tampilan (decorative) setelah dilapisi tembaga. Berikut ini adalah pengertian dari 

electroplating :  

2.4 Elektroplating 

2.4.1  Prinsip Dasar Electroplating 

Elektroplating adalah suatu proses pengendapan zat (ion-ion logam) pada 

elektroda (katoda) dengan cara elektrolisa. Terjadinya suatu endapan pada proses 

ini adalah karena adanya ion-ion bermuatan lisrik berpindah dari suatu elektroda 
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melalui elektrolit, hasil dari elektrolit tersebut akan mengedap pada elektroda yang 

lain (katoda).  

Selama proses pengendapan/deposit berlangsung terjadi reaksi kimia pada 

elektroda dan elektrolit baik reduksi menuju arah tertentu secara tetap, oleh karena 

itu dibutuhkan arus listrik searah dan tegangan yang konstant. 

Hukum elektrolis Faraday (1833) sampai saat ini merupakan dasar dalam 

pemahaman elektro kimia : 

a. Jumlah perubahan kimia oleh satuan arus listrik sebanding dengan banyaknya 

arus yang mengalir. 

b. Jumlah aneka bahan berbeda yang dibebaskan oleh sejumlah tertentu listrik 

sebanding dengan berat ekuivalen kimianya. 

Hukum faraday sangat erat kaitanya dengan efisiensi arus yang terjadi pada 

proses pelapisan secara listrik. Efisiensi arus terjdi pada proses pelapisan secara 

listrik Efisiensi arus adalah perbandingan berat endapan secara teoritis dan 

dinyatakan dalam persen (%) (hukum ohm) dapat ditulis dengan persamaan 2.1 : 

𝐼 =
𝑉

𝑅
                                                                                                             … (2.1) 

 

Dimana : 

I = Besarnya arus ( amper) 

V = Tegangan ( volt ) 

R = Tahanan (ohm) 

 

Proses elektroplating dilakukan dalam bejana yang disebut sel elektrolisa 

berisi cairan elektrolit/rendaman (bath) dan membutuhkan arus listrik searah (DC) 

dan tegangan yang konstan. Pada rendaman ini tercelup paling tidak dua elektroda 

yang masing-masing dihubungkan dengan arus listrik, terbagi menjadi kutub positif 

(+) dan negatif (-) dikenal sebagai anoda (+) dan katoda (-).Anoda dalam larutan 

elektrolit ada yang larut dan ada yang tidak larut. Anoda yang tidak larut berfungsi 

sebagai penghantar arus listrik saja sedangkan anoda yang larut berfungsi selain 
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penghantar arus listrik juga sebagai bahan baku pelapis. Katoda diartikan sebagai 

benda kerja yang dilapisi, dihubungkan kutub negatif sumber arus listrik.Elektrolit 

berupa larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai menjadi partikel-

partikel bermuatan positif atau negatif. 

Bila arus listrik dialirkan di antara kedua elektroda (anoda dan katoda ) di 

dalam larutan elektrolit, maka muatan ion positif akan ditarik oleh katoda, 

sedangkan ion bermuatan negatif berpindah ke arah elektroda bermuatan positif 

(anoda). Ion-ion tersebut dinetralisir oleh kedua elektroda dan larutan elekrolit yang 

hasilnya diendapkan pada katoda (benda kerja). Hukum Faradaymerupakan basis 

utama pemahaman elektrokimia yang digunakan dalam proses elektroplating 

sampai saat ini, berbunyi : 

1. Jumlah perubahan kimia oleh satuan arus listrik sebanding dengan 

banyaknya arus yang mengalir. 

2. Jumlah aneka bahan berbeda yang dibebaskan oleh sejumlah tertentu listrik 

sebanding dengan berat ekivalen kimianya. 

Dari hukum Faraday di atas dapat diringkas bahwa pada elektrolit zat yang 

diendapkan berbanding lurus dengan waktu dan arus listrik. Berat logam yang 

diendapkan, dapat ditulis dengan persamaan 2.2 : 

W =
Ma . I . t 

n. F
                                                                         … (2.2) 

dimana : 

W = Berat logam yang diendapkan (gr) 

Ma = Massa atom (gr/mol) 

I = Arus listrik (Amp) 

t = Waktu (detik) 
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n = Elektron valensi 

F = Bilangan Faraday (96.500 Coulomb)  

Sementara ketebalan lapisan yang terbentuk, menurut Lowenheim 

dirumuskan persamaan 2.3 : 

𝛿 =
𝑊

𝜌. 𝐴
                                                                                                    … (2.3) 

dimana : 

δ = Tebal lapisan terbentuk (cm) 

W = Berat lapisan yang terbentuk (gr) 

ρ = Massa jeni pelapis (gr/cm3) 

A = Luas permukaan setelah dilapis (cm2) 

Dari kedua rumus di atas dapat disubstitusikan menjadi persamaan 2.4 : 

𝛿 =
𝑀𝑎. 𝐼. 𝑡

𝜌. 𝐴. 𝑛. 𝐹
                                                                      … (2.4) 

Beberapa jenis logam banyak digunakan di bidang pelapisan namun 

tembaga, nikel dan khrom lebih terkenal.Walaupun sifat fisik dan kimianya 

berbeda, ketiganya merupakan finishing elektroplating standar. Di masyarakat 

umum sering dikenal istilah vernikel dan verkrom.Logam pelapis (anoda) pada 

proses elektroplating sangat penting berkaitan dengan kwalitas hasil pelapisan. 

Pengaruh kebersihan anoda terhadap elektrolit dan penentuan dimensi ukuran dan 

bentuk anoda perlu diperhatikan. Ukuran dan peletakan anoda yang cermat dapat 

meningkatkan distribusi endapan, mengurangi kontaminasi, menurunkan biaya 

bahan, efisiensi produksi dan mengurangi timbulnya masalah pada proses 

elektroplating. (Basmal, 2012) 

2.4.2  Tahapan Proses Electroplating 

Proses elektroplating dengan menggunakan metode electroplating dibagi 

menjadi tiga tahapan, yaitu : 
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1. Proses Persiapan Pengerjaan (Pre Treatment) 

Sebelum proses electroplating dilakukan, permukaan benda kerja yang 

akan dilapisi harus dalam kondisi benar-benar bersih, bebas dari bermacam-

macam pengotor. 

a. Pembersihan secara mekanik 

Pekerjaan ini bertujuan untuk menghaluskan permukaan dan 

menghilangkan goresan-goresan serta geram-geram yang masih 

melekat pada benda kerja. Biasanya untuk menghilangkan goresan-

goresan dan geram-geram tersebut dilakukan dengan mesin gerinda 

atau roda yang berputar yang diberi abrasif, sedangkan untuk 

menghaluskan permukaan dilakukan dengan proses buffing maupun 

polishing, dalam berbagai tingkat kehalusan yang berbeda. Soda terbuat 

dari kain kanvas, katun atau kulit, prinsipnya sama dengan proses 

gerinda, tetapi roda/wheel polesnya yang berbeda. Selain proses yang 

diatas kadang – kadang diperlukan proses lain misalnya brushing, 

brightening, dan sebagainya. 

b. Pembersihan dengan pelarut (solvent) 

Proses ini bertujuan untuk membersihkan specimen dari debu, lemak, 

minyak, garam dan kotoran udara/mengalami korosi sebelum proses 

plating dengan pelarut organik, alkali, dan celup asam, pembersihan 

dilakukan dengan cara : 

1) Pembersihan dengan vapour degreasin. 

2) Pembersihan dengan cara alkali (alkaline cleaning). 

3) Pembersihan secara elektro (elektrolitik degreasing) 

4) Pembersihan dengan asam (acid dipping) 
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2. Proses lapis listrik 

Setelah benda kerja betul-betul bebas dari pengotor, maka benda kerja 

tersebut sudah siap untuk dilapis. Rangkaian sistem pelapisan dapat dilihat 

seperti yang digambarkan pada gambar. 

Gambar 2.2 : Skematis Rangkaian Lapis Listrik (Sumber : Modul 

Chrome Dekoratif) 

Dalam operasi pelapisan, kondisi operasi perlu/penting sekali untuk 

diperhatikan. Karena kondisi tersebut menentukan berhasil atau tidaknya 

proses pelapisan serta mutu pelapisan yang dihasilkan. Kondisi operasi yang 

perlu diperhatikan tersebut antara lain : 

a. Tegangan Listrik (Voltage) 

Prinsip dasar dari proses lapis listrik adalah berpedoman atau berdasarkan 

hokum faraday menyatakan : 

1. Jumlah zat-zat (unsur-unsur) yang terbentuk dan terbebas pada 

elektroda selama elektrolisa sebanding dengan jumlah arus listrik yang 

mengalir dalam larutan elektrolit. 

2. Jumlah zat-zat (unsur-unsur) yang dihasilkan oleh arus listrik yang 

sama selama elektrolisa adalah sebanding dengan berat ekivalen masin-

masing zat tersebut. 

Hukum faraday sangat erat kaitannya dengan efisiensi arus terjadi pada 

pelapisan listrik. Efisiensi arus listrik adalah perbandingan berat endapan 

secara teoritis dan dinyatakan dalam persen (%) (hukum Ohm). 
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Tegangan yang digunakan dalam proses lapis listrik atau electroplating 

yang dapat divariabelkan adalah 2 volt samapai dengan 10 volt sedang 

amperenya berbanding lurus kecil atau besar dengan tegangannya, 

maksudnya adalah bila luas permukaan benda kerja bervariasi, maka rapat 

aruslah yang menyesuaikan dengan besar-kecilnya voltage, bila dengan 

sistem bak asam kromat, efisiensi arus platinganya rendah, laju deposisi 

tetap besar karena tegangan yang digunakan pada posisi paling besar, pada 

temperatur yang tinggi daya larut bertambah besar dan terjadi penguraian 

garam logam yang menjadikan konduktifitasnya tinggi sertamenambah 

mobilitas ion logam, tetapi viskositas menjadi berkurang, sehingga 

endapan ion logam padakatoda akan lebih cepat sirkulasinya (tomijiro, 

1992) 

b. pH Larutan 

pH larutan dipakai untuk menentukan derajat keasaman suatu 

larutan elektrolit dalam operasi lapis listrik, pH berarti pula pOH-pH 

larutan dapat diukur dengan alat ukur pH meter atau pH colorimeter, tujuan 

menentukan derajat keasaman ini adalah untuk melihat atau mengecek 

kemampuan dari larutan dalam menghasilkan lapisan yang baik. 

c. Rapat arus (Current densitiy) 

Rapat arus merupakan bilangan yang menyatakan jumlah arus listrik 

yang mengalir per luas unit elektroda. Proses electroplating, rapat arus 

yang diperhitungkan adalah rapat arus katoda, yaitu banyaknya arus listrik 

yang diperlukan untuk mendapatkan atom – atom logam pada tiap satuan 

luas benda yang akan dilapisi. 

d. Tempereatur (suhu larutan ) 

Temperatur larutan dapat mempengaruhi hasil lapisan, kenaikan 

temperatur larutan akan menyebabkan bertambahnya ukuran Kristal.pada 

temperatur yang tinggi, daya larut bertambah besar dan terjadi penguraian 

garam logam yang menjadikan tingginya konduktivitas serta menambah 

mobilitas ion logam, tetapi viskositas jadi berkurang sehingga endapan ion 

logam pada katoda akan lebih cepat sirkulasinya. 

3. Proses Pengerjaan Akhir (Post Treatment) 
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Benda kerja yang telah dilakukan proses pelapisan (electroplating) 

biasanya dicuci dengan air dan kemudian dikeringkan, dan dari fungsi air 

perlu diketahui tentang kualitas air yang dibutuhkan sebagai contoh air 

ledeng dipakai untuk pembilasan dan pendinginan sedangkan air bebas 

mineral (aquades) khusus dipakai untuk pembuatan larutan, analisa dan 

untuk penambahan unsur kalsium dan magnesium karena mudah bereaksi 

dengan cupper cyanid, silver cyanid dan cadmium cyanid. Pada umumnya 

unsur-unsur yang terdapat dalam air adalah kandungan garam-garam seperti 

: bicarbonate, sulfat, chloride dan nitrat serta untuk unsur logam alkali tidak 

begitu mempengaruhi konsentrasi larutan. 

2.4.3 Manfaat Electroplating 

1. Memperbaiki tampak rupa (decorative), contohnya lapis emas, perak, 

kuningan, dan perunggu. 

2. Melindungi logam dasar dari serangan korosi: 

 Melindungi logam dasar dengan logam yang lebih mulia, contohnya 

lapis emas, perak, platina pada baja. 

 Melindungi logam dasar dengan logam yang kurang mulia, 

contohnya lapis seng, cadmium pada baja. 

3. Meningkatkan ketahanan logam dasar terhadap gesekan (abrasi), contohnya 

lapis krom keras (hard chrom). 

4. Memperbaiki kehalusan / bentuk permukaan dan toleransi logam dasar, 

contohnya , lapis nikel, krom, tembaga  dan lain-lain. 

5. Membentuk benda (barang) dengan cara endapan yang dikenal dengan 

proses elecroforming, contohnya pembuatan lencana, bros, dan lain-lain. 

2.5  Tegangan elektroplating 

Tegangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses 

electroplating karena mempengaruhi penguraian ion-ion logam menjadi logam 

yang menempel pada benda kerja yang dilapisi. Berdasarkan hukum ohm dapat 

disajikan sebagai berikut : 

𝑅 =
𝜌𝑙

𝐴
                                                                                         … (2.5) 
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Hubungan kuat arus (I) dengan luas permukaan yang akan dilapisi (A) dapat 

dinyatakan dalam hukum ohm dibawah ini : 

𝑙 =
𝑉𝐴

𝜌𝑙
                                                                                           … (2.6) 

Dimana : 

A = Luas permukaan ( m2) 

ρ = Tahanan jenis ( ohm m) 

Berdasarkan rumus diatas maka kuat arus berbanding lurus dengan luas 

permukaan benda kerja yang akan dilapisi, dengan sendirinya pertambahan luas 

permukaan benda kerja yang akan diikuti oleh penambahan rapat arus. Selain 

tegangan hal yang juga berperan penting dalam proses elektroplating adalah rapat 

arus karena menentukan tingkat kecepatan pelapisan dan dapat memperkecil ukuran 

butir, tetapi apabila rapat arus terlalu tinggi maka hasil lapisan akan kasar, bersisik 

dan terbakar. 

Karena tahanan listrik pada elektrolit yang jauh lebih besar dari pada pada 

logam, yang diperhatikan adalah pada elektrolitnya dan batas antara logam 

(elektroda) dan elektrolitnya, dan hubungan potensial dalam elektrolit serta antar 

muka elektrolit elektroda itu tidak selalu sesederhana hubungan sekitar arus listrik. 

Potensial elektroda mengikuti hukum nerst. 

Pada penelitian ini tegangan electroplating menjadi variabel bebas yaitu 9 volt 

dan 12 volt. 

2.6  Waktu Elektroplating 

Waktu pelapisan akan berpengaruh terhadap kuantitas dari hasil pelapisan. 

Semakin lama waktu pelapisan maka akan meningkatkan konduktivitas dan 

difusivitas larutan elektrolit. Hal ini berarti tahanan elektrolit akan menurun 

sehingga potensial yang dibutuhkan untuk mereduksi ion-ion logam berkurang. 

(Noviyana, 2017) 

Pada penelitian ini, waktu pada electroplating menjadi variabel bebas yaitu 450 

detik, 600 detik, 750 detik, 900 detik dan 1200 detik. Mengembangkan pada 

penelitihan terdahulu yang dimana hasil dari waktu electroplatingnya mendapatkan 
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hasil yang meningkat atau bisa diartikan semakin lama pencelupan maka semakin 

tebal hasil electroplating. Pada penelitian ini ingin membuktikan bahwa semakin 

lama katoda dicelupkan maka pada waktu yang lama atau terakhir, ketebalan akan 

menurun. Dikarenakan cairan mengalami titik jenuh. 

2.7  Larutan Elektrolit 

proses lapis listrik memerlukan larutan elektrolit sebagai media proses 

berlangsung. Larutan elektrolit dapat dibuat dari larutan asam, basa dan garam 

logam yang dapat membentuk muatan ion ion negatif dan ion-on negatif. Tiap jenis 

pelapisan, larutan elektrolitnya berbeda-beda tergantung pada sifat-sifat elektrolit 

yang diinginkan. Sebagai contoh pelapisan tembaga, larutan yang dipakai dibuat 

dari garam logam cupper sulfat (CuSO4) dan H2O yang akan terurai seperti berikut 

: 

CuSO4 ↔ Cu 2+ + SO4 
2- 

H2O ↔ H+ + OH- 

Oleh karena larutan elektrolit selalu mengandung garam dari logam yang 

akan dilapis. Garam-garam tersebut sebaiknya dipilih yang mudah larut, tetapi 

anionnya tidak mudah tereduksi. Walau anion tidak ikut langsung dalam proses 

terbentuknya lapisan, tapi jika menempel pada permukaan katoda akan 

menimbulkan gangguan bagi terbentuknya mikrostruktur lapisan. 

Kemampuan/aktivitas dari ion logam ditentukan oleh konsentrasi dari garam 

logamnya, derajat disosiasi dan konsentrasi unsur-unsur lain yang ada didalam 

larutan. 

Bila konsentrasi logamnya tidak mencukupi untuk diendapkan, akan terjadi 

endapan/lapisan yang terbakar pada rapat arus yang relatif rendah. Selain itu, 

larutan elektrolit harus mempunyai sifat-sifat seperti Covering power, throwing 

power dan levelling yang baik. Adanya ion klorida dalam larutan yang bersifat asam 

berfungsi : 

1. Mempercepat terkorosi/terkikisnya anoda atau mencegah pasipasi anoda. 

2. Menaikkan koefisien difusi dari ion logamnya atau menaikkan batas rapat arus 

(limiting current density).  



25 
 

Sedangkan larutan yang bersifat basa (alkali) yang banyak digunakan pada 

proses lapis listrik adalah garam komplek cyanida, karena cyanid komplek 

terekomposisi oleh asam. 

2.8  Katoda 

Pada proses elektroplating, yang berperan sebagai katoda adalah specimen 

logam yang akan dilapisi (Mustopo, dalam  Noviana 2011). Pada pengujian ini 

katoda untuk electroplating menggunakan baja A36. 

2.9  Anoda 

Peranan anoda pada proses pelapisan secara listrik sangat penting dalam 

menghasilkan kualitas lapisan. Pengaruh kemurnian/kebersihan anoda terhadap 

elektrolit dan penentuan optimalisasi ukuran serta bentuk anoda perlu 

dipikirkan/diperhatikan. Dengan perhitungan/pertimbangan yang cermat dalam 

menentukan anoda pada proses pelapisan dapat memberikan keuntungan yaitu 

meningkatkan distribusi endapan, mengurangi kontaminasi larutan, menurunkan 

biaya bahan kimia yang dipakai, meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi 

timbulnya masalah-masalah dalam proses pelapisan. 

Adanya arus listrik yang mengalir melalui larutan elektrolit diantara kedua 

elektroda, maka pada anoda akan terjadi pelepasan ion logam dan oksigen (reduksi), 

selanjutnya ion logam tersebut dan gas hydrogen diendapkan pada elerktroda 

katoda. 

Peristiwa ini dikenal sebagai proses pelapisan dengan anoda terlarut 

(soluble anoda), tetapi bila anoda tersebut hanya dipakai sebagai penghantar arus 

saja (conductor of current), anoda ini disebut anoda tak larut (unsoluble anoda). 

Dari anoda terlarut akan terbentuk ion logam sewaktu atom logam dioksidasi dan 

melepaskan elektron-elektron yang sebanding dengan elektron-elektron dari 

katoda. Ion logam direduksi kembali secara kontinyu dalam atom logam, 

selanjutnya diendapkan pada katoda. Anoda tidak larut adalah paduan dari bahan-

bahan baja nikel, paduan timbal-tin, karbon, platina-titanium dan lain sebagainya. 

Anoda ini diutamakan selain sebagai penghantar yang baik juga tidak mudah 

terkikis oleh larutan dengan atau tanpa aliran listrik. Tujuan dipakainya anoda tidak 

larut adalah untuk: 
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1. Mencegah terbentuknya logam yang berlebihan dalam larutan 

2. Mengurangi nilai investasi peralatan. 

3. Menghindari dari kehilangan kerugian penggunaan anoda tidak larut adalah 

cenderung teroksidasinya unsur-unsur tertentu dari anoda tersebut kedalam 

larutan. 

Oleh karena itu anoda jenis ini tidak bisa digunakan dalam larutan yang 

mengandung bahan-bahan organik (organic agent) atau cyanid. Garam logam 

sering ditambahkan dalam larutan bertujuan untuk menjaga kestabilan komposisi 

larutan dari pengaruh unsur-unsur yang larut dari anoda tidak larut. 

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih anoda terlarut antara 

lain adalah: 

a. Effisiensi anoda yang akan dipakai 

b. Jenis larutan elektrolit 

c. Kemurnian bahan anoda 

d. Bentuk anoda 

e. Rapat dan kapasitas arus yang disuplay 

f. Cara pembuatan anoda 

Proses lapis listrik yang umum dipakai adalah perbandingan anoda dengan 

katoda 2 : 1, karena kontaminasi anoda adalah penyebab/sumber utama pengotor, 

maka usahakan penggunaan anoda yang semurni mungkin. Spesifikasi kemurnian 

anoda yang disarankan dapat dilihat pada tabel : 
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Tabel 2.4 : Spesifikasi anoda terlarut 

ANODA KEMURNIAN 

(%) 

UNSUR – UNSUR PENGOTOR  

1. Kadnium (cadniunm) 99,95 Ag,- AS,- Cu,- Fe,- Pb,- Sb,- Ti,- Zn. 

2. Tembaga (Copper) 99,97 Ag,- Cd. 

3. Paduan Timah Hitam 

(Lead Alloy) 

99,92 Ag,- Cu,- Cd,- Zn. 

4. Nikel (Nickel) 99,98 Ag,- Cd,- Cu,- Fe,- Pb,- Sn,- Zn. 

5. Timah Putih (Tin) 99,92 Ag,- As,- Bi,- Cd,- Cu,- Fe,- Pb,- S,- 

Sb,- Ni. 

6. Timah Putih – Timah 

Hitam (Tin – Lead) 

99,93 Ag,- As,- Bi,- Cu,- Fe,- S,- Sb,- Ni.- 

Zn. 

7. Perak (Silver) 99,95 Bi,- Fe,- Mn,- Si,- S,- Sn,- Fe,- Zn. 

8. Seng (Zinc) 99,98 Cu,- Cd,- Pb,- Sn,- 

Sumber : ( Buku “ Elektroplating Teknik Pelapisan Logam Dengan Cara Listrik – 

Ir. Azhar A. Saleh ,2014) 

Sedapat mungkin menggunakan anoda sesuai bentuk yang akan di lapis. Jarak 

dan luas permukaan anoda di atur sedemikian rupa, sehingga dapat mengasilkan 

lapisan yang seragam dan rata. Rapat arus anoda diusahakan dalam range yang 

dikehendaki agar mudah di kendalikan. Anoda dan gantungannya dapat menyuplay 

arus dengan sempurna tanpa menimbulkan panas yang berlebihan. Bentuk-bentuk 

anoda terdiri dari beberapa macam, ada yang berbentuk balok, bulat, palet, 

lempengan dan kubus, edangkan ukuran sesuai dengan bentuk anoda tersebut. 

Bentuk bulat, kubus dan palet biasanya digunakan dengan memakai keranjang yang 

berfungsi sebagai tempat penampung anoda. Bentuk-bentuk anoda dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.3 : Bentuk-bentuk anoda 

Sumber : ( Buku “ Elektroplating Teknik Pelapisan Logam Dengan Cara Listrik – 

Ir. Azhar A. Saleh ,2014) 

Pada penelitihan ini anoda pada electroplating menggunakan tembaga yang 

dimana tembaga merupakan logam yang banyak digunakan dalam industri 

pelapisan 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) 

2.10  Pelapisan Tembaga ( Copper ) 

Tembaga dengan nama kimia Cupprum dilambangkan dengan Cu, unsur 

logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Dalam tabel periodic unsur-

unsur kimia tembaga menempati posisi dengan nomor atom (NA) 29 dan 

mempunyai bobot atom (BA) 63,546. Unsur tambahan di alam dapat ditemukan 

dalam bentuk persenyawaan atau dalam senyawa padat dalam bentuk mineral. 

Dalam badan perairan laut tembaga dapat ditemukan dalam bentuk persenyawaan 

ion seperti CuCO3, Cu(OH)2, dan sebagainya (Fribeg, 1977).  

Tembaga ( copper ) merupakan logam yan bersifat lunak, tahan korosi, daya 

hantar panas yang baik, konduktivitas listrik tinggi dan tahan oksidasi pada larutan 



29 
 

non asam, tetapi idak tahan dalam larutan asam. Bila dibiarkan diudara terbuka akan 

terjadi reaksi oksidasi dengan oksigen membentuk lapisan oksid tembaga berwarna 

gelap atau hijau perunggu.  

 Penggunan lapisan tembaga sangat luas, karena selain meningkatan tampak 

rupa, serta perlindungan korosi, juga dapat meningkatkan sifat – sifat benda yang 

dilapisi menurut aspek – aspek teknologi yang diinginkan. Dalam dunia industri, 

pelapisan tembaga dimanfaatkan sebagai lapisan dasar ( strike) pada proses 

pelapisan nikel – krom dekoratif, lapisan finishing pada produk komponen listrik, 

penghalan (stop off) pada proses penambahan nitrogen (nitriding) dan penambahan 

karbon (carbonizing), elektrolisa serta pembentuk serta pembentuk benda dengan 

endapan (electroforming). Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelapisan 

tembaga adalah jenis anodanya, karena selain ion – ion tembaga dari larutan 

elektrolit, ion – ion anoda yang terlalut akan menentukan hasil lapisan, sehingga 

diperlukan karakteristik anoda yang jelas. 

Pada pengujian ini tembaga digunakan sebagai anoda dikarenakan tembaga 

merupakan logam yang banyak digunakan dalam industri pelapisan 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. 

2.10.1  Jenis – Jenis Larutan Elektrolit Tembaga 

 Larutan elektrolit yang digunakan pada proses pelapisan tembaga terbagi 

menjadi dua yaitu jenis basah atau alkali dan asam atau acid. Berikut ini penjelasan 

sifat – sifat dan perbandingan serta penggunaan dari bermacam – macam jenis 

larutan electrolit pada proses pelapisan tembaga. 
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Tabel 2.5 Sifat – sifat larutan elektrolit tembaga 

 Larutan elektrolit 

tembaga 

Sifat – sifat yang 

terjadi 

Kegunaan Utama 

L 

A 

R 

U 

T 

A 

N 

 

A 

L 

K 

A 

L 

I 

Larutan Tembaga 

Sianida  

 Dapat melapis besi 

dan zinc die cast, 

tampak rupa 

permukaan rata dan 

mengkilap. 

 Pelapisan lubang – 

lubang yang 

dalam. 

 Electroforming. 

Larutan Tembaga 

Pyrophosphat 

 Throwing power baik, 

struktur lapisan rata, 

kuat Tarik dan 

perpanjang tinggi. 

 Kehilangan 

perpindahan fekuensi 

tinggi pada grafik 

rendah. 

 Pelapisan lubang –

lubang yang dalam. 

 Electroforming. 

L 

A 

R 

U 

T 

A 

N 

 

A 

S 

A 

M 

Larutan Tembaga  

Sulfat 

 Kilap lapisan baik, 

rata, lunak. 

 Sifat – sifat fisik baik, 

karena adanya 

penambahan bahan 

imbuh. 

 Lapisan dapat 

masuk ke lubang – 

lubang yang kecil. 

 Roll, printing, 

Electroforming, 

carburizing,. 

 Pelapisan plat tipis. 

Larutan Tembaga 

Fluoborat 

 Kecepatan pela[pisan 

tinggi. 

 Sifat mulurnya 

rendah. 

 Printing, roll,  

Electroforming. 

Sumber : ( Buku “ Elektroplating Teknik Pelapisan Logam Dengan Cara Listrik – 

Ir. Azhar A. Saleh ,2014) 
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2.11  Karakteristik Pengujian Material  

2.11.1  Ketebalan 

 Ketebalan adalah satu persyaratan yang penting dari suatu lapisan hasil 

electroplating. Oleh karena itu, sekian banyak jenis pengujian yang dilakukan 

terhadap hasil plating, pengukuran ketebalan adalah salah satu uji yang harus 

dilakukan. Dalam merencanakan pengukuran ketebalan rata – rata atau ketebalan 

pada lokasi atau titik tertentu yang sangat strategis. Diambil ketebalan rata – rata 

karena distribusi ketebalan yang serba sama disetiap titik pada suatu permukaan 

yang dilapisi jarang sekali bisa dihasilkan dengan proses electroplating. 

Perhitungan berat dan ketebalan lapisan copper secara teoritis : 

Michael Faraday menemukan hubunganb antara produk suatu endapan dari 

ion logam dengan jumlah arus untuk mengendapkannya. Hubungan ini dapat 

diungkapkan dalam Hukum Faraday sebagai berikut: 

1. Jumlah bahan yang terdekomposisi saat berlangsung elektrolisa berbanding 

lurus dengan kuat arus adan waktu pengaliran dalam larutan elektrolit. 

2. Jumlah arus yang sama akan membebaskan jumlah ekivalen yang sama dari 

berbagai unsur. 

Pernyataan ini dapat dirumuskan : 

𝑊 =
𝐼. 𝑡. 𝐵

𝑍. 𝐹
 

Dengan keterangan : 

W : Berat Endapan pelapisan (gram) 

I  : Arus (ampere) 

t : Waktu (detik) 

B : Berat Atom (gr/mol) 

Z : Valensi  

F : Bilangan Faraday 96.500 Couloumb  
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Dari rumus tersebut, volume endapan diperoleh dengan perhitungan : 

𝑉 =
𝑊

𝑃
 

Dengan : 

V : Volume endapan (cm) 

ρ : Densitas adalah kerapatan logam pelapisan (gr/cm3) 

W : Berat endapan (gram) 

Dengan mengukur langsung permukaan benda kerja, maka ketebalan dapat 

ditentukan: 

𝑆 =
𝑉

𝜌
 

Dengan : 

S : Ketebalan (cm) 

V : Volume (cm3) 

A : Luas permukaan (cm2) 

Dari rumus – rumus diatas, untuk menentukan laju ketebalan lapisan (S), dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

𝑆 =
𝐼. 60. 𝐵

𝑍. 𝐹. 𝐴. 𝜌
 

2.12  Penelitian Terdahulu 

(Paridawati, 2013), melakukan penelitian 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.), juga melakukan penelitihan 

tentang pengaruh waktu pada elektroplating krom dekoratif dengan logam basis 
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tembaga terhadap laju korosi dimana diperoleh hasil bahwa 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, 

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. 

Raharjo (2010) meneliti dengan menggunakan baja karbon rendah yang 

dilapisi hard chrome menggunakan metode electroplating dengan variasi tegangan 

listrik 4 Volt, 6 Volt, 8 Volt, 10 Volt dan 12 Volt serta waktu 5 menit, 10 menit dan 

15 menit. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketebalan lapisan hard chrome pada 

tegangan 4 Volt, 6 Volt, 8 Volt, 10 volt, 12 Volt dan waktu 5 menit, 10 menit, 15 

menit: 2,33 μm, 3,16 μm, 4,28 μm, 6,25 μm, 7,19 μm dapat disimpulkan bahwa 

tebal lapisan hard chrome dan kekerasan akan naik seiring dengan naiknya tegangan 

listrik dan waktu pada proses electroplating. 

 


