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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Korosi atau pengkaratan dikenal sebagai peristiwa kerusakan logam karena 

adanya faktor metalurgi pada material itu sendiri dan reaksi kimia dengan 

lingkungannya yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas suatu bahan 

logam (Desi, dkk, 2017). Bahan-bahan korosif (yang menyebabkan korosi) terdiri 

atas asam dan garam, seperti asam sulfat. Korosi tidak dapat dicegah tetapi lajunya 

dapat dikurangi, berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi laju korosi, salah 

satunya dengan pemakaian inhibitor. Sejauh ini penggunaan inhibitor merupakan 

salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korosi, karena biayanya yang 

relatif murah dan prosesnya yang sederhana (Hermawan, 2007). Cara kerja dari 

inhibitor itu sendiri adalah dengan cara membentuk suatu lapisan tipis di permukaan 

logam dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor. Lapisan ini tidak dapat dilihat 

oleh mata biasa, namun dapat menghambat penyerangan lingkungan terhadap 

logamnya (Dalimunthe, 2004). 

Inhibitor korosi itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu inhibitor 

anorganik dan organik. Pemilihan suatu inhibitor tidak hanya didasarkan pada 

kemampuannya dalam menghambat korosi dengan efisiensi yang tinggi, namun 

aspek tingkat toksisitas terutama bila diaplikasikan dalam industri makanan dan 

juga masalah pencemaran lingkungan perlu dipertimbangkan. Alasan inilah yang 

membatasi penggunaan inhibitor bahan anorganik. Pertimbangan terhadap harga 

yang mahal dan tingkat toksisitas yang tinggi dari bahan kimia sintetik, 
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mendorong dikembangkannya sumber alternatif inhibitor organik yang murah dan 

ramah lingkungan dari ekstrak bahan alam (Havada, 2013). 

Bahan alam yang dapat digunakan sebagai inhibitor organik harus 

mengandung atom N, O, P, S dan atom-atom lain yang memiliki pasangan elektron 

bebas. Unsur N, O, P, S banyak terdapat pada zat antioksidan dan tumbuhan. 

Beberapa contoh senyawa antioksidan adalah tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, dan 

saponin serta vitamin C. Senyawa antioksidan ini dapat diperoleh pada bagian 

tumbuhan seperti daging, akar, kulit, batang dan daun (Hidayatullah, 2017). Buah 

Tomat mengandung alkaloid, asam folat, asam malat, asam nitrat, flavonoid, 

protein, lemak, gula, adenin, trigonelin, klorin, tomatin, mineral, vitamin (B1, B2, 

B6, C, E, likopen) (Dalimartha, 2003). Likopen atau yang lebih sering disebut 

dengan a-carotene adalah suatu karotenoid pigmen merah terang yang telah 

dipelajari secara ekstensif mempunyai daya antioksidan yang sangat kuat (Maulida 

& Noval, 2010). Pemastian adanya senyawa aktif pada buah tomat dibuktikan 

dengan skrining fitokimia. Hasil yang didapat dari skrining fitokimia pada buah 

tomat menunjukkan adanya senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol, tanin, dan 

saponin (Agustina, dkk, 2017). 

Pepaya memiliki kandungan nutrisi seperti serat, protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin C, vitamin A, dan mineral. Selain itu terdapat komponen 

metabolit sekunder seperti triterpenoid, alkaloid, flavonoid, glikosida, steroid, 

saponin, tanin, dan lateks. Kandungan-kandungan tersebut ditemukan lebih tinggi 

pada buah pepaya muda dibanding dengan buah pepaya matang (Aravind, dkk, 

2013). Hasil skrining fitokimia pepaya lainnya (Eke, dkk, 2014) juga menunjukkan 

terdapat tanin, saponin, alkaloid, karbohidrat. Tanin merupakan senyawa 
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makrololekul polifenol yang dapat membentuk komplek ion-ion logam. 

Terbentuknya kompleks antara tanin dan ion-ion logam khususnya besi (Fe) 

menyebabkan tanin dapat digunakan sebagai inhibitor korosi logam, misalnya baja 

(Gusti, 2013). 

Baja ST 42 tergolong dalam baja karbon rendah dengan komposisi kimia 

sebagai berikut: besi (Fe) sebesar 99,08%, phosphor (P) sebesar 0,04%, karbon (C) 

sebesar 0,23, mangan (Mn) sebesar 0,6%, dan sulfur sebesar 0,05%. Dalam 

aplikasinya, baja ST 42 sebagai baja kontruksi umum, untuk baja profil rangka 

bangunan, baja tulangan beton, rangka kendaraan, mur baut, part-part mesin, dan 

bahan dasar pipa saluran air untuk industri. Strukturnya terdiri dari ferrit dan sedikit 

perlit sehingga lunak namun keuletannya tinggi, mudah dibentuk dan di machining 

tetapi baja ini kekuatannya relatif rendah sehingga rawan terjadi korosi. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusti (2011) dengan judul 

laju korosi baja dalam larutan asam sulfat dan dalam larutan natrium klorida. 

Diperoleh bahwa semakin besar konsentrasi asam sulfat semakin bertambah besar 

laju korosi baja, sebaliknya semakin besar konsentrasi natrium klorida, laju 

korosinya menjadi berkurang. Laju korosi baja didalam larutan asam sulfat lebih 

besar dibandingkan laju korosi baja didalam larutan natrium klorida.  

Hidayatullah (2018) juga meneliti tentang pengaruh ekstrak kulit buah naga 

sebagai green inhibitor korosi pada laju korosi baja ST 42 dan variasi lamanya 

waktu pengujian adalah 6, 12, dan 18 hari. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada sistem yang ditambahkan 25 ml inhibitor rata-rata laju korosinya 

sebesar 336,997 mpy pada 6 hari pengujian. Sedangkan pada sistem yang 
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ditambahkan 50 ml inhibitor rata-rata laju korosinya sebesar 246,099 mpy pada 6 

hari pengujian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan ekstrak tomat dan ekstrak pepaya dalam menghambat laju korosi Baja 

ST 42 dalam media asam sulfat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak tomat terhadap laju 

korosi Baja ST 42 yang terjadi ? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak pepaya terhadap laju 

korosi Baja ST 42 yang terjadi ? 

3. Bagaimana pengaruh waktu perendaman terhadap laju korosi baja ST 42 

yang terjadi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak tomat terhadap laju 

korosi baja ST 42 dalam media asam sulfat. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak pepaya terhadap laju 

korosi baja ST 42 dalam media asam sulfat. 

3. Mengetahui pengaruh waktu perendaman terhadap laju korosi baja ST 42 

yang terjadi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Pengendalian korosi korosi sangatlah penting karena korosi merupakan 

reaksi yang terjadi pada logam sehingga mengakibatkan logam tersebut menjadi 

rapuh dan kehilangan kekuatannya. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan 

guna meredam laju korosi yang terjadi, akan tetapi dalam pengaplikasiannya 

menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat meracuni maupun 

memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Maka diperlukanlah pengendali 

korosi yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi 

lingkungan. Pada dunia otomotif sering ditemukan aplikasi dari chrome untuk 

mencegah korosi, tetapi pengaplikasian dari chrome juga mempunyai kekurangan 

karena chrome termasuk pengantar panas yang baik sehingga panas dari mesin tak 

teredam dan malah membahayakan bagi pengguna. 

Pada perlindungan korosi yang dilakukan pada pipa-pipa saluran air juga 

harus sangat diperhatikan bahan pencegah korosi yang digunakan, dikarenakan air 

yang melewati pipa ini nantinya akan dikonsumsi oleh manusia jika bahan yang 

dipilih menimbulkan dampak negatif misalnya meracuni manusia, maka akan 

berakibat fatal.pemilihan bahan yang dapat meredam korosi harus sangat 

diperhatikan agar pencegahan reaksi korosi yang dilakukan dapat memberikan hasil 

yang baik tanpa memberikan efek negatif lainnya. 

Ekstrak tomat dan ekstrak pepaya mempunyai kandungan senyawa 

karotenoid, polifenol, dan Vitamin C yang dapat bertindak sebagai antioksidan. 

Karotenoid yang dominan adalah likopen, sedangkan polifenol pada tomat sebagian 

besar terdiri dari flavonoid, fungsi polifenol dapat sebagai penangkap dan pengikat 

bebas dari rusaknya ion-ion logam. Senyawa antioksidan ini apabila ditambahkan 
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pada media korosif akan memperlambat reaksi oksidasi, sehingga dapat 

disimpulkan dengan ditambahkannya senyawa antioksidan dalam media korosif, 

maka serangan ion-ion korosif akan terhalang oleh senyawa antioksidan. Pepaya 

juga mengandung taninn yang merupakan senyawa makromolekul polifenol yang 

dapat membentuk komplek ion-ion logam. Terbentuknya kompleks antara tanin dan 

ion-ion logam khusunya besi (Fe) menyebabkan tanin dapat digunakan sebagai 

inhibitor korosi logam, misalnya baja.  

Pemilihan inhibitor ekstrak tomat dan ekstrak pepaya dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan solusi yang ramah lingkungan untuk digunakan 

sebagai inhibitor alami tanpa efek negatif yang nantinya menjadi pilihan ramah 

lingkungan bagi logam-logam yang berinteraksi langsung dengan manusia, 

misalnya untuk melindungi logam saluran air minum, dan logam-logam lain yang 

sering berinteraksi dengan manusia secara langsung, agar tidak menimbulkan 

dampak negatif pada kesehatan manusia. Logam-logam yang sering digunakan 

dalam kontruksi dan juga digunakan dalam pembuatan saluran pipa air adalah baja 

ST 42 dengan kandungan karbon 0,23% yang termasuk dalam golongan karbon 

rendah dengan sifat yang ulet dan tangguh, sehingga sering dipilih sebagai bahan 

konstruksi yang sering berinteraksi dengan manusia secara langsung, oleh karena 

itu perlindungan korosinya harus sangat diperhatikan agar tidak menimbulkan efek 

negatif terhadap kesehatan manusia.  

Dipilihlah inhibitor ekstrak tomat dan ekstrak pepaya dalam penelitian ini 

dikarenakan kandungan ekstrak tomat dan ekstrak pepaya  yang diperkirakan sangat  

baik meredam korosi dan juga berasal dari bahan alami tanpa efek negatif lainnya 



7 
 

 

yang bisa ditimbulkan. Sangat bermanfaat untuk meredam korosi tanpa 

menimbulkan efek negatif bagi kesehatan lingkungan maupun manusia. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Baja yang digunakan adalah baja ST 42 

2. Waktu perendaman adalah 4, 8, 12, 16, dan 20 hari.. 

3. Menggunakan inhibitor ekstrak tomat dan ekstrak pepaya. 

4. Tidak mengamati sifat mekanik baja setelah dilakukan uji korosi. 

 

 

 


