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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Baja 

Baja merupakan logam besi yang berfungsi sebagai dasar unsur yang dicampur 

dengan beberapa elemen yang lain, termasuk karbon. Besi bisa terbentuk menjadi 

dua kristal yaitu Face Center Cubic (FCC) dan body center cubic (BCC), 

tergantung dari temperatur ketika ditempa. Unsur karbon yang terkandung dalam 

baja anatara 0,2% sampai 2,1% dari keseluruhan berat baja tersebut. Didalam baja 

elemen yang sering ditemukan karbon, Mn, P,  S, oksigen sebagian kecil nitriogen 

dan aluminium (Afriansyah, 2018). 

2.1.1 Pengertian Baja Karbon 

Baja karbon ialah perpaduan antara karbon dan besi dengan penambahan Mn, 

Si, P, Cu, dan S. Kadar Karbon sangar mempengaruhi sifat dari baja tersebut. Baja 

karbon rendah, adalah  baja yang mengandung karbon kurang dari 0,30%, baja 

karbon sedang kandungan karbonnya 0,30 sampai 0,45%. Sedangkan baja karbon 

tinggi kadar karbonnya 0,45 sampai 1,70%.  

2.1.2 Klasifikasi Baja Karbon 

Berdasarkan komposisi kandungan karbonnya, baja ini terbagi menjadi 3 

macam, yaitu (Rozi, 2017) : 

1. Baja Karbon Rendah 
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Baja karbon rendah adalah baja yang mengandung unsur karbon tidak lebih 

dari 0,30%. Baja jenis ini bersifat tangguh, ulet, serta mudah di machining. Aplikasi  

Baja karbon rendah sering diaplikasikan pada bidang konstruksi. 

2. Baja Karbon Sedang 

Baja karbon sedang memiliki komposisi kandungan karbon 0,30% - 0,8%. 

Baja karbon sedang memiliki sifat mampu keras yang lebih baik dibanding baja 

karbon rendah karena kandungan karbonnya lebih tinggi. Untuk menaikkan sifat 

nmekaniknya dapat dilakukan dengan cara perlakuan panas austenitizing, 

tempering, quenching. 

3. Baja karbon Tinggi 

Baja karbon tinggi adalah baja yang kadar karbonnya antara 0,8-2%. Untuk 

menaikkan sifat mekaniknya dapat dilakukan perlakuan panas austenitizing, 

tempering serta quenching. Baja ini adalah yang paling kuat, keras, dan getas 

dibanding baja karon rendah dan sedang. Pengaplikasian baja karon tinggi banyak 

diterapkan pada pegas kendaraan, pisau cukur, pekakas potong, kawat kekuatan 

tinggi dan dies. 

2.1.3 Baja ST 42 

Baja ST 42 tergolong dalam baja karbon rendah dengan komposisi Fe 

99,08%, fosfor 0,04%, karbon 0,23%, mangan 0,6%, sulfur 0,05%. Dalam 

aplikasinya, baja ST 42 digunakan sebagai baja kontruksi umum, tulangan beton,  

baja profil rangka bangunan, rangka kendaraan, mur baut, part-part mesin, dan 

bahan dasar pipa saluran air untuk industri. Keuletannya tinggi, mudah dibentuk 
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dan di machining tetapi baja ini kekuatannya relatif rendah sehingga rawan terjadi 

korosi (Sakti, 2014). 

2.2 Korosi 

Korosi merupakan kerusakan logam yang disebabkan reaksi kimia antara 

logam dengan lingkungannya sehingga menimbulkan senyawa yang tidak 

dikehendaki dan menimbulkan kerusakan struktur dari logam itu, sehingga 

menurunkan kualitas dari logam dari waktu ke waktu disebabkan korosi akan 

mengurangi massa dari logam (Sugiharto, 2018).  

Ada 2 macam proses korosi : 

• Korosi Proses Kimia 

 Korosi yang disebabkan proses kimia adalah korosi secara langsung, karena 

proses kimia dengan lingkungan. Contohnya adalah korosi yang terjadi pada baja 

yang disebabkan udara terbuka, karat yang timbul disebabkan air hujan. 

Kerusakan logam lainnya disebabkan oleh pencemaran zat kimia. Umumnya, 

korosi proses kimia adalah merata (Amsori, 2012). 

• Korosi Elektrokimia 

 Proses korosi elektrokimia terbentuk pada daerah katoda dan anoda. Karena 

potensial dari anoda lebih tinggi dari katoda , arus listrik akan terjadi diantara 

anoda dan katoda, elektron berpindah menuju katoda dari anoda, sehingga katoda 

mendapat perlindungan yang menyebabkan karat di daerah anoda (Amsori, 2012). 

 Ada beberapa faktor utama harus terpenuhi agar korosi dapat terjadi antara 

lain (Nurhamzah, 2011) : 

1. Material 
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 Pada proses terjadinya korosi, material adalah sebagai anoda. Anoda adalah 

variabel dalam proses korosi, yang mengalami oksidasi sehingga elektron dari 

gugusan atom akan terlepas, sehingga mengakibatkan berkurangnya massa dari 

logam. 

2. Lingkungan 

 Pada proses korosi, lingkungan bertindak sebagai katoda. Katoda ialah 

bagian yang akan mengalami. Akibat reaksi reduksi, lingkungan yang bersifat 

katoda menerima elektron dari anoda. Lingkungan yang dapat dikategorikan 

bersifat katoda adalah lingkungan air, gas ,atmosfer dll. 

3. Elektrolit 

 Elektrolit bisa mendukung dalam terjadinya proses reaksi reduksi oksidasi. 

Elektrolit menghantarkan elektro equivalen force sehingga reaksi dapat 

berlangsung. 

4. Reaksi Material Dengan Lingkungan 

Reaksi korosi dapat terjadi jika terdapat hubungan langsung antara material 

dan lingkungannya. Efek dari adanya hubungan tersebut  terjadi reaksi reduksi 

oksidasi. 

2.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Korosi 

1. Oksigen (O2) 

Oksigen mempunyai peran yang sangat besar dalam terjadinya korosi karena 

oksigen bertindak sebagai katoda. Berdasar dari hal itu bisa dikatakan semakin 

banyak oksigen pada lingkungan tertentu akan semakin cepat proses korosi yang 

terjadi pada logam (Fontana, 1987). 
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Okseigen yang terkandung pada udara kamar (udara normal) kurang lebih 

antara 20,95% dari kandungan kandungan total yang terkandung dalam udara yaitu 

0,04 karbon dioksida, 20,95% oksigen, 0,93% argon, dan gas-gas lain terdiri atas 

metana, kripton, xenon, radon, ozon, helium, dan neon. Pada penelitian ini kadar 

oksigen tidak mengalami perubahan, menggunakan udara kamar (udara normal) 

tanpa ada pengurangan maupun tambahan. 

2. Air (H2O) dan Kelembapan Udara 

Air juga memiliki peran penting dalam proses terjadinya korosi sama seperti 

peran oksigen. Semakin sering logam terkena air maka logam tersebut semakin 

cepat pula mengalami proses korosi. Selain air, tingkat kelembapan udara yang 

tinggi juga mempengaruhi proses terjadinya korosi pada logam. Semakin lembab 

udara di sekitar logam, maka akan semakin cepat terjadinya korosi (Sugiharto, 

2018). 

3. Adanya Zat Pengotor 

Adanya zat pengotor pada permukaan logam bisa menjadi penyebab terjadinya 

reaksi redoks tambahan sehingga mengakibatkan lebih banyak lagi atom logam 

yang teroksidasi. Contohnya adalah debu hasil pembakaran  yang menumpuk pada 

permukaan logam dapat mempercepat reaksi oksidasi yang terjadi (Ansharil, 2017). 

4. Temperatur  

Temperatur dapat mempengaruhi terjadinya reaksi reduksi oksidasi pada 

peristiwa korosi. Pada umumnya korosi akan semakin cepat terjadi jika 

temperaturnya semakin tinggi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya 

temperatur maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan 
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terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Hal tersebut 

menyebabkan laju korosi yang terjadi semakin besar. Efek korosi ini dapat dilihat 

pada mesin atau perkakas yang dalam pemakaiannya itu menimbulkan panas 

(Ansharil, 2017). 

5. pH 

Pada lingkungan asam, yaitu kondisi pH < 7 korosi yang terjadi akan semakin 

besar karena adanya tambahan reduksi yang berlangsung pada daerah katode 

2H+(aq) + 2e− → H2      

pH dihitung, dibutuhkan untuk mengetahui bahwa larutan yang akan itu 

digunakan bersifat basa atau asam. Pada penelitian ini menggunakan larutan 

elektrolit yang tergolong asam kuat yaitu Asam Sulfat (H2SO4). Perhitungan pH 

dipergunakan jika larutan yang digunakan belum diketahui apakah termasuk larutan 

asam ataukah basa seperti air laut dan air hujan (Sugiharto, 2018). 

6. Adanya Bakteri 

Terdapatnya bakteri atau mikroba pada permukaan logam dapat menjadikan 

laju korosi lebih cepat karena bakteri menghasilkan Hidrogen Sulfide (H2S)  serta 

karbondioksida (𝐶𝑂2)  pada masa putaran hidupnya. CO2 bisa menurunkan kadar 

pH yang berarti dengan menurunnya kadar pH maka akan mempercepat laju korosi. 

Jenis-jenis mikroba (bakteri) yang dapat menyebabkan korosi antara lain : bakteri 

oksidasi sulfur oksida, bakteri besi mangan oksida, bakteri reduksi sulfat 

(Sugiharto, 2018). Contoh korosi oleh mikroba bisa diperhatikan Gambar 2.1 : 
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Gambar 2.1 Korosi Oleh Mikroba 

7. Logam Lain Yang Berpengaruh 

Bila terdapat 2 logam yang memiliki potensial berbeda bersinggungan yang 

terjadi pada lingkungan korosif maka menghasilkan sel elektrokimia, sehingga 

logam yang potensialnya lebih kecil akan melepas elektron ke logam yang memiliki 

potensial lebih tinggi (Ansharil, 2017). 

8. Logam yang tidak rata permukaannya 

Logam yang memiliki permukaan yang tidak rata bisa menimbulkan kutub-

kutub muatan sehingga bisa menjadi daerah anoda dan katoda. Permukaan logam 

yang lebih kasar akan cenderung menjadi anoda pada proses korosinya. Korosi bisa 

terjadi sangat cepat pada logam yang rendah potensialnya (Ansharil, 2017). 

2.2.2 Jenis-Jenis Korosi 

Berdasarkan penyebabnya, korosi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

diantaranya yaitu (Ariani, 2018) : 

a. Korosi Sumuran 

Korosi Sumuran membentuk cekungan atau lubang pada permukaan logam 

atau akibat dari rusaknya lapisan-lapisan pasif sehingga korosi dapat terjadi. Contoh 
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lingkungan tersebut seperti pada air laut. Bentuk pitting corrosion  atau korosi 

sumuran dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Bentuk korosi sumuran & korosi sumuran pada tube 

b. Crevice Corrosion (Korosi Celah) 

Korosi celah terjadi pada jebakan air pada celah-celah logam . Jebakan air ini 

dapat terjadi karena dibawah tumpukan debu sehingga menimbulkan reaksi redoks 

pada bawah air sehingga mengakibatkan korosi. 

Bentuk Korosi Celah bisa ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

  

 Gambar 2.3 Proses terjadinya korosi celah & korosi celah pada baut 

c. Galvanic Corrosion (Korosi Galvanis) 

Korosi Galvanik merupakan  jenis korosi yang disebabkan ketika 2 logam 

yang berbeda, saling bersentuhan di dalam suatu larutan media korosi. Media korosi 
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itu dapat berupa larutan air garam, asam atau basa. Bentuk Korosi galvanik bisa 

ditampilkan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Korosi Galvanik 

d. Korosi Merata 

 Korosi Merata merupakan korosi yang menyerang pada seluruh permukaan 

logam yang terkena korosi. Logam yang terkena korosi jenis ini akan mengalami 

perubahan yaitu pengurangan massa dan bentuk yang cukup besar. Jenis korosi ini 

mudah diketahui karena tampilannya pada permukaan sangat terlihat dengan jelas 

karena korosinya merata pada permukaan logam yang terkena korosi. Bentuk dari 

korosi ini bisa dipandang pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Korosi Merata 

e. Erosion Corrosionand Fretting atau Korosi yang disebabkan Erosi 
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 Korosi erosi penyebabnya adalah lapisan pelindung yang mengalami erosi 

sehingga korosi dapat terjadi karena erosi tersebut. Zat korosi itu biasanya 

berbentuk fluida yang mengikis lapisan pelindung dari material tersebut. Kasus 

seperti ini banyak dijumpai pada pipa-pipa aliran air. Bentuk korosi erosi bisa 

ditunjukkan di Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Korosi Erosi 

f. Stress Corrosion Cracking (Korosi Tegangan) 

Korosi jenis ini diakibatkan adanya tegangan tarik sehingga menimbulkan 

retakan, sehingga akibat terjadinya retak ini, laju korosi akan masuk ke dalam 

logam melalui retakan yang terbuka. Terjadinya tegangan tarik ini disebabkan pada 

deformasi serta temperatur berbeda. 

Cara mengendalikan korosi tegangan ini adalah dengan cara : 

• Tegangan diturunkan besarnya 

• Tegangan sisa panas diturunkan 

• Mengurangi beban pada material tersebut 

Bentuk korosi tegangan dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Korosi Tegangan 

g. Intergranular Corrosion (Korosi Batas Butir) 

 Korosi ini terjadi pada daerah sekitarnya atau sepanjang batas butir tanpa 

serangan yang besar. Logam adalah susunan butiran kristal, butiran itu terikat dan 

membentuk mikrostruktur dan terjadilah korosi. Proses terjadinya korosi batas butir 

dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Proses terjadinya korosi batas butir 

2.2.3 Proses Terjadinya Korosi 

Proses terjadinya korosi dapat terjadi karena reaksi reduksi oksidasi atau 

biasa yang disebut redoks, pada reaksi ini oksigen mengalami reduksi logam 

mengalami oksidasi. Akibat dari rekasi ini disebut karat yaitu berupa oksida atau 

karbonat. Rumus kimia dari karat adalah Fe2O3. xH2O , karat terjadi pada besi ini 
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berwujud zat yang berwarna coklat. Karat atau oksida besi menyebabkan 

permukaan logam mengelupas sehingga menyebabkan korosi secara kontinu. 

Proses terjadinya korosi pada permukaan besi pada lingkungan berair dapat dilihat 

pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Korosi permukaan besi pada lingkungan berair 

Saat korosi terjadi, salah satu bagian besi berlaku sebagai anoda, dimana pada 

daerah ini mengalami reaksi oksidasi, ditunjukkan pada Persamaan 2.1 dan 2.2. 

Fe (s)   Fe2+
(aq) + 2e-    (2.1) 

𝑂2 (𝑔) +  2H2O + 4e 4OH  (2.2) 

Ion besi (II) yang terjadi di daerah anoda kemudian mengalami oksidasi 

akhirnya menjadi ion besi (III) dan selanjutnya menjadi senyawa yang terhidrasi 

Fe2O3. xH2O (Sugiharto, 2018). 

2.2.4 Dampak Terjadinya Korosi 

Pada kehidupan sehari-hari korosi masih sering dijumpai pada peralatan 

rumah yang terbuat dari logam. Barang-barang dan bangunan yang terbuat dari 

logam dan besi sangat rentan terserang korosi. Atap yang bocor karena korosi 

berbahan seng. Pagar yang terbuat dari besi juga terserang korosi. Jembatan dari 
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baja maupun badan mobil dapat menjadi rapuh karena peristiwa alamiah yang 

disebut korosi. 

Dalam dunia industri, korosi masih menjadi masalah yang sulit dikendalikan 

karena menyangkut umur, efisiensi pemakaian, dan penyusutan bahan maupun 

peralatan. AS menggelontorkan milyaran dolar setiap tahunnya guna melakukan 

perawatan pada jembatan, mesin industri, dan lain-lain agar umur kontruksinya 

dapat bertahan lebih lama. 

Berbagai negara sudah banyak  yang menghitung biaya korosi nasionalnya, 

umunya rata-rata nilainya antara 1,5 – 5,0% Gross National Product / PNB (Produk 

Nasional Bruto). Pada saat ini para praktisi setuju guna menetapkan sekitar 3,5% 

biaya korosinya dari GNP (Wikipedia). Kerugian yang ditimbulkan akibat korosi 

ini tidak hanya dampak langsung berupa penggantian benda yang terkena korosi 

saja tetapi juga menimbulkan dampak tak langsung seperti terhentinya proses 

produksi yang terhambat karena mesinnya mengalami gangguan karena terserang 

korosi. Dari permasalahan ini maka perlu dilakukan penanganan terhadap korosi 

yang terjadi, salah satunya dengan menggunakan inhibitor dari bahan alam. Contoh 

dampak terjadinya korosi adalah kebocoran pipa air dapat disimak di Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Kebocoran pipa saluran air akibat korosi 
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2.3 Laju Korosi 

 Laju korosi ialah kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. 

Satuan yang biasa digunakan berdasarkan standar british adalah mill/y atau biasa 

disebut mpy (milli inch per year), sedangkan standar internasional adalah mm/th 

(Arief, 2017). Korosi bisa dihitung lajunya menggunakan cara menghitung berat 

yang hilang. Cara menggunakan metode kehilangan berat adalah pertama 

mengukur berat awal dari logam yang akan diuji yang sebelumnya telah dibersihkan 

permukaannya dan dinyatakan sebagai berat awal, pembersihan dapat dilakukan 

dengan cara mengamplas permukaan dari spesimen logam yang akan diuji. 

Kemudian diletakkan pada suatu lingkungan yang korosif, dalam penelitian ini 

menggunakan larutan asam sulfat dan selama waktu yang ditentukan. Kemudian 

dilakukanlah perhitungan atau penimbangan berat kembali setelah direndam pada 

media korosif kemudian setelah direndam bisa dibersihkan dahulu hasil oksidasi 

korosi terjadi dan masa yang dihitung setelah perendaman tersebut dinyatakan 

sebagai masa akhir. Untuk mendapatkan hasil laju korosi maka dilakukan dengan 

pengambilan beberapa data seperti luas permukaan yang terendam, waktu 

perendaman dan massa jenis logam yang diuji. 

 Apabila suatu bahan dikatakan tahan dari serangan korosi, biasanya 

memiliki nilai laju korosi antara 1-200 mpy (Syarif, dkk, 2015). Laju korosinya 

(Corrosion Rate) bisa dihitung menggunakan cara menghitung berat yang hilang  

(weight loss) menerapkan Persamaan 2.3 (Zuchry, dkk, 2017). 

𝐂𝐨𝐫𝐫𝐨𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐞 =  
𝐊 𝐱 𝚫𝐖

𝐀 𝐱 𝐭 𝐱 𝛒
      (2.3) 

Keterangan :  CR   = Corrosion Rate (mpy) 
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   ΔW  = Kehilangan massa (g) 

   ρ  = Densitas (g/cm3) 

   A  = Luas permukaan (cm2) 

   K  = Konstanta (3,46 x 106) 

   t  = Waktu Perendaman (jam) 

Dari data laju korosi, maka permukaan yang tertutupi inhibitor karena adsorpsi 

inhibitor pada permukaan logam dapat dihitung dengan Persamaan 2.4 

(Hamedh, dkk, 2016). 

θ = 
𝐂𝐑𝟎− 𝐂𝐑𝐢

𝐂𝐑𝟎
    (2.4) 

keterangan : 

CRi  = Laju korosi dengan inhibitor (mils/year) 

θ  = Permukaan yang tertutupi inhibitor 

CR0 = Laju korosi tanpa inhibitor (mils/year) 

Efisiensi dapat dihitung dengan Persamaan 2.5 (Desi, dkk, 2013). 

Efisiensi Inhibisi (%) = 
𝐂𝐑𝟎−𝐂𝐑𝐢

𝐂𝐑𝟎
 x 100%   (2.5) 

keterangan : 

CRi  = Laju korosi dengan inhibitor (mils/year) 

CR0 = Laju korosi tanpa inhibitor (mils/year) 

Menurut standar internasional dan standar british, nilai konstanta untuk 

penghitungan laju korosi nilainya berbeda. Nilai konstanta bisa diperhatikan pada 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Konstanta dari Laju Korosi Berdasarkan Satuannya 

Satuan Laju Korosi Konstanta (K) 

Mill per tahun (mpy) 3,45 x 106 

Inchies per tahun (ipy) 3,45 x 103 

Inchies per mounth (ipm) 2,87 x 102 

Millimeters per year (mm/y) 8,76 x 104 

Micrometers per tahun (µm/y) 8,76 x 107 

Picometer per detik (pm/s)  2,87 x 106 

Gram per square meter per jam (g/𝑚2ℎ) 1,00 x 104 𝐷𝐴  

Miligram per square desimeter per hari (mdd) 2,40 x 106 𝐷𝐴 

Microgram per square meter per detik (µg/𝑚2𝑠) 2,78 x 106 𝐷𝐴 

 

2.4 Pengendalian Korosi 

Untuk meminimalisir rugi diakibatkan korosi tersebut, perlu diterapkan 

perlindungan pada logam supaya logam yang digunakan semakin awet dalam hal 

pemakaian karena terhindar dari korosi. Beberapa cara yang dikembangkan dan 

dapat digunakan untuk memperlambat laju korosi diantaranya adalah : 

2.4.1 Proteksi Katodik 

Proteksi dengan metode katodik adalah perlindungan logam untuk 

menghindari korosi dengan cara mengalirkan arus DC ke logam yang akan 

diproteksi. Metode ini banyak digunakan pada logam yang selalu terbenam air 

maupun tanah misalnya lambung kapal dan pipa bawah tanah, dan metode ini 

efektif meredam laju korosi. Terdapat 2 cara untuk menerapkan proteksi katodik 

yaitu dengan anoda karbon dan arus tanding. 
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Pada metoda anoda karbon menggunakan prinsip galvanik yaitu logam yang 

akan di proteksi dihubungkan terlebih dahulu dengan logam lain yang akan jadi 

pelindung. Syaratnya logam pelindung bersifat anodic atau lebih negatif dibanding 

logam yang dilindungi. 

Sedangkan cara arus tanding, diterapkan dengan cara memberikan arus listrik 

searah (DC) dari sumber eksternal ke logam yang akan di proteksi. Pada metode ini 

memberikan elektron kepada logam yang terproteksi  agar tidak terjadi kebocoran 

elektron (Rozi, 2017). Proteksi Katodik ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Proteksi Katodik 

2.4.2 Pelapisan 

Pemberian pelapisan pada permukaan logam dengan serbuk ataupun cairan 

disebut dengan Coating. Coating tersebut akan melekat pada permukaan logam 

secara kontinu pada logam yang akan terproteksi. Lapisan Coating akan mencegah 

logam kontak langsung dengan lingkungan sehingga akan mencegah atau 

memperlambat reaksi reduksi oksidasi yang terjadi. Pelapisan yang paling umum 

digunakan adalah dengan cat. 
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Secara umum, coating dibagi menjadi 3 jenis yaitu : 

1. Pelapisan Logam : electroless-plating, electroplating, hot dip galvabizing, 

cladding, thermal spraying, pack comentation, dan physical vapor deposition. 

2. Pelapisan Anodik : , phosphate coating, chromate filminganodizing, lapisan pasif 

, dan nitriding. 

3. Pelapisan organik yaitu barrier effect, sacrificial effect, dan inhibition effect. 

Pelapisan umumnya digunakan untuk memberi lapisan yang padat serta merata 

guna sebagai isolator pada permukaan yang dilindungi. Lapisan tersebut berfungsi 

sebagai pencegah kontak langsung antara logam dengan lingkungan (Rozi, 2017). 

Contoh pelapisan logam adalah Powder Coating dilihat di Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Powder Coating 

2.4.3 Penggunaan Bahan/Material Yang Tepat 

Pemilihan bahan/material ini adalah gunanya untuk mensortir material apakah 

tepat pengaplikasiannya terhadap lingkungannya. Pemilihan bahan yang tepat dan 

sesuai akan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh korosi yang terjadi.  Korosi 

tak bisa berhenti, Chamberlain (1991) mengatakan bahwa korosi adalah pengaruh 

lingkungan sekililing yang mengakibatkan kerusakan material. Proses korosi yang 

terjadi selain reaksi kimi yang terjadi juga disebabkan proses elektrokimia yang 

membuat elektron berpindah baik dari reduksi ion logam maupun lingkungan. 
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2.4.4 Inhibitor 

Penecegahan korosi menggunakan inhibitor merupakan cara penanganan 

korosi yang dinilai baik untuk diterapkan. Apabila ditambahkan pada lingkungan 

korosif, inhibitor korosi bisa menghambat laju korosi pada logam dengan melalui 

proses kimia (Fauzan, Dkk 2013). Kebanyakan inhibitor berasal dari senyawa 

anorganik dan organik yang mengandung elektron bebas seperti kromat, fosfat, 

fenilalanin, nitrit, urea dan senyawa amina. Namun, kenyataannya bahan kimia 

sintetik ini adalah bahan berbahaya, harganya yang mahal, dan efek ke lingkungan 

tidak ramah (Haryono, dkk, 2010).  

Inhibitor korosi bekerja dengan cara adsorpsi pada permukaan logam 

membentuk film pelindung tipis. Lapisan yang teradsorpsi dapat dianggap sebagai 

lapisan ganda yang terbentuk pada antarmuka antara permukaan elektrolit dan 

elektroda logam (Christamore, 2018). Inhibitor merupakan senyawa organik 

ataupun anorganik yang jika ditambahkan kedalam lingkungannya sehingga dapat 

memperlambat laju korosi. Inhibitor mempunyai beberapa cara kerja pada 

umumnya yaitu (Indra Surya, 2004) : 

a. Inhibitor yang ditambahkan pada permukaan logam akan teradsorpsi, 

kemudian membentuk lapisan yang mempunyai ketebalan beberapa molekul. 

Lapisan tersebut mampu menghambat serangan korosi terhadap logam tetapi 

tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. 

b. Pengaruh lingkungan juga berpengaruh misalnya kondisi pH yang dapat 

menyebabkan inhibitor mengendap kemudian teradsorpsi di permukaan logam 

serta dapat melindungi dari serangan korosi. Endapan ini cukup banyak 

sehingga dapat terlihat dengan mata biasa. 
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c. Inhibitor bekerja dengan cara mengkorosi dahulu permukaan logam kemudian 

menghasilkan zat kimia dan teradsorpsi sehingga membentuk lapisan pasif 

yang terjadi pada permukaan logam. 

2.4.4.1 Aplikasi Inhibitor 

Aplikasi penggunaan inhibitor guna memperlambat laju korosi dapat 

dilakukan dengan merendam bahan pada larutan dengan penambahan inhibitor, 

selama beberapa saat hingga inhibitor tersebut mampu membentuk suatu lapisan 

pada permukaan spesimen, yang kemudian lapisan pasif itu akan memproteksi 

bahan logam dari korosi yang terjadi. Atau dapat juga dilakukan dengan cara 

mencampurkan inhibitor pada media korosif dengan kadar tertentu guna menguji 

inhibitor itu pada media korosif guna memperlambat laju korosi yang disebabkan 

lingkungan yang korosif, contohnya pada media korosif asam sulfat (H2SO4). 

2.4.4.2 Green Inhibitor 

Inhibitor berbahan organik biasa digunakan dengan nama Green Inhibitor 

adalah inhibitor yang berasal dari alam yang tidak mencemari lingkungan karena 

tidak menimbulkan efek samping, biaya murah, mudah didapat, biodegredable, dan 

ramah lingkungan. Green inhibitor merupakan ekstrak dari bahan alami khususnya 

bahan yang terdapat kandungan atom O, N, S, P serta atom yang mempunyai 

elektron pasangan bebas. Pasangan elektron bebas yang terkandung dalam unsur  

ini yang akan berfungsi sebagai ligan guna membentuk senyawa kompleks dengan 

permukaan logam. Komposisi kimia, afinitas terhadap logam, struktur, molekul 

yang dimilikinya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas inhibitor. Karena 

proses adsorbsi terjadi karena pembentukan lapisan pada permukaan logam, maka 
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tekanan serta temperatur menjadi hal penting. Inhibitor tersebut teradsorpsi dengan 

sesuai muatan ion inhibitor dan muatan permukaan (Nugroho, 2011). 

2.5 Tomat 

Tomat termasuk tanaman dari keluarga Solanaceae , tumbuhan ini berasal dari 

Amerika selatan dan tengah tetapi juga banyak tumbuh di Indonesia. Tomat 

termasuk jenis tumbuhan yang mempunyai siklus hidup lumayan singkat, tumbuh 

sekitar 1-3 meter. Tumbuhan tersebut mempunyai aneka warna buah, yaitu merah, 

kuning, hijau yang sering dipakai dalam masakan. Batang dan daun pada tanaman 

tomat tidak dapat dikonsumsi karena mengandung alkaloid, sama dengan kentang. 

Contoh tomat yang bisa digunakan sebagai inhibitor dapat disimak pada Gambar 

2.13. 

 

Gambar 2.13. Tomat 

2.5.1 Kandungan Senyawa Dalam Tomat 

Kandungan dalam buah tomat adalah polifenol, vitamin C yang dapat 

bertindak menjadi antioksidan serta karotenoid. Likopen adalah yang dominan dari 

karotenoid sedangkan sebagian besar flavonoid ada pada polifenolPolifenol 

berfungsi sebagai pengikat & penangkap rusaknya ion-ion pada logam (Rozanna & 
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Maria, 2012). Selain lemak, bahan alam yang dapat digunakan sebagai inhibitor 

korosi adalah saponin, protein, alkaloid dan tanin (Wannik, dkk, 2012). Kandungan 

pada buah tomat dapat dilihat pada Tabel 2.13. 

Tabel 2.2 Kandungan pada tomat (Sumber: USDA, 2006) 

Kandungan Satuan Kandungan 

setiap 100g 

Kandungan Satuan Kandungan 

setiap 100g 

Vitamin   Mineral   

Vitamin C Mg 18,3 Kalsium mg 10 

Tiamin Mg 0,047 Besi mg 0,43 

Ribovlavin Mg 0,031 Magnesium mg 11 

Niasin Mg 0,673 Fosfor 

Protein 

mg 

gr 

18 

0,3 

Asam 

Panthotetik 

Mg 0,250 Kalium 

Lemak 

mg 

gr 

229 

0,3 

Vitamin B6 Mg 0,111 Natrium mg 10 

Asam Folat mcg 20 Zinc mg 0,15 

Vitamin A, IU mcg 450 Tembaga mg 0,061 

Vitamin A, 

RAE 

mcg 

RAE 

23 Mangan mg 0,070 

Vitamin E Mg 0,32 Selenium mcg 0,3 

Vitamin K mcg 2,3 Karotenoid   

Polifenol   Beta Karoten Mcg 270 

Kaemferol Mg 0,06 Likopen Mcg 9097 

Myricetin Mg 0,06 Lutein dan 

zeaxantin 

Mcg 60 

Quercentin Mg 1,46 Phtoene Mcg 1900 

   Phytofluene Mcg 830 

 

 Skrinning Fitokimia juga dilakukan oleh Agustina (2017) untuk 

memastikan adanya senyawa aktif pada buah tomat. Hasil yang didapat dari 

skrining fitokimia pada buah tomat menampilkan adanya senyawa alkaloid, 

flavonoid, polifenol, tanin, dan saponin. Flavonoid merupakan salah satu senyawa 
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yang memiliki aktivitas antioksidan. Hasil uji skrining buah tomat ditunjukkan pada 

Tabel 2.14. 

Tabel 2.3. Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Tomat (Sumber : Agustina, dkk, 2017) 

No Golongan Senyawa Sampel uji (Tomat) 

1 Tanin + 

2 Polifenol + 

3 Alkaloid + 

4 Saponin + 

5 Steroid - 

6 Triterpenoid - 

7 Flavonoid + 

 

 

2.6 Pepaya 

Pepaya adalah tanaman yang merupakan herba menahun yang mempunyai 

tinggi maksimal hingga 8 meter. Tanaman pepaya memiliki batang yang berongga, 

mempunyai getah, tidak berkayu, berbentuk bulat. Dapat hidup di tempat dengan 

ketinggian 1 meter – 1000 meter daripermukaan laut dengan suhu udara pada 

kisaran 22°C sampai 26°C (Santoso, 1991). Tanaman pepaya dapat dimanfaatkan 

semua bagiannya baik daun, akar, batang hingga buah (Warisno, 2003). Hampir 

seluruh penduduk bumi ini menyukai buah pepaya, dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14. Pepaya 
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2.6.1 Kandungan Senyawa Dalam Pepaya 

Pepaya diketahui merupakan buah antioksidan, zat yang terkandung didalam 

pepaya adalah vitamin C, vitamin A, pektin, polifenol, lemak, protein, alkohol dan 

karotenoid. (Purwana, dkk, 2016) mengatakan bahwa pada buah pepaya juga 

mengandung komponen metabolit sekunder yaitu alkaloid, saponin, flavonoid, dan 

Tanin. Kandungan ini banyak ditemukan pada buah pepaya muda. Bahan dari alam 

yang memiliki kandungan yaitu seperti senyawa protein, saponin, tanin dan alkaloid 

selain lemak dapat dimanfaatkan sebagai penghambat laju korosi (Wannik, dkk, 

2012). Tanin adalah senyawa yang bisa membentuk komplek pada permukaan 

logam. Ion-ion logam khusunya besi (Fe) akan terbentuk kompleks dengan tanin 

menyebabkan tanin dapat digunakan sebagai inhibitor korosi logam, misalnya baja 

(Gusti, 2013). Kandungan yang ada dalam buah pepaya dapat dilihat pada Tabel 

2.14 (Vij, dkk, 2015) 

Tabel 2.4 Kandungan Buah Pepaya (Sumber : Vij, dkk, 2015) 

Kandungan Nutrisi Jumlah 

Zat besi 0,3 mg 

Vitamin A 1750 IU 

Vitamin B 0,03 mg 

Vitamin C 56 mg 

Niacin 0,3 mg 

Kalsium 20 mg 

Kalori 39 kkal 

Fosfor 16 mg 

Kalium 470 mg 

Lemak 0,1 gr 

Riboflavin 0,04 mg 

Karbohidrat 10 gr 

Protein 0,6 gr 

 

Selain pada tabel diatas, berdasarkan analisis fitokimia yang dilakukan oleh 

Aravind, dkk (2013) menunjukkan bahwa pada pepaya muda terdapat alkaloid, 

saponin dan tanin yang tinggi. Uji Fitokimia yang dilakukan oleh Eke, dkk (2014) 
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juga menunjukan terdapat tanin, saponin, alkaloid, dan flavonoid. Hasil Uji 

Fitokimia dapat ditunjukkan pada Tabel 2.14. 

Tabel 2.5 Hasil Uji Fitokimia Buah Pepaya (Sumber : Eke, dkk, 2016) 

No Pengujian Pengamatan Hasil Uji 

1 Sampel + 10 mL of distilled water + 

drop of ferric chloride (Feel3)aq 

Ada endapan biru 

kehitam-hitaman 

Terdapat Tanin 

2 Sampel + H2O + Heat Persistence frothing was 

observed 

Terdapat saponin 

3 Sampel + 5,0 mL of HCl (aq) + few 

drops of Mayer’s reagent 

Ada endapan keruh Terdapat alkaloid 

4 Sampel + glacial acetic acid + few 

drops of FeCl3 + 1 mL of conc H2SO4 

Terbentuk ring berwarna 

cokelat pada permukaan 

tabung 

Terdapat cardiac 

glyoside 

5 Sampel + 10 mL benzene + 10% of 

ammonia solution + dikocok 

Terbentuk warna ungu Terdapat 

anthraquinnone 

6 Sampel + air hangat + iodine solution Terbentuk warna biru 

kehitam-hitaman 

Terdapat karbohidrat 

7 Sampel + 1 mL dari 10% etanol + 0,5 

mL HCL 

Terbentuk warna 

kemerah-merahan 

Terdapat karbohidrat 

 

2.7 Tanin 

 Tanin merupakan kelompok polifenol heterogen yang larut dalam air. 

Senyawa ini dapat ditemukan pada berbagai bagian tumbuhan seperti akart, ranting, 

bunga, daun, buah, dan biji. Istilah tanin adalah berasal dari kemampuan senyawa 

ini untuk berinteraksi dengan dan markomolekul yang mengendap, seperti protein. 

Tanin juga bermanfaat banyak aplikasi di industri seperti perekat kayu, absorden 

biopolimer untuk pengolahan air dan aditif (Christamore, 2018). Terbentuknya 

kompleks antara tanin dan ion-ion logam khusunya besi (Fe) menyebabkan tanin 
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bisa dipergunakan menjadi inhibitor korosi pada logam, contohnya baja (Gusti, 

2013). 

 

Gambar 2.13 Struktur Tanin 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Pada beberapa penelitian mengenai inhibitor berbahan alami atau green 

inhibitor yang telah dilakukan untuk meredam reaksi korosi telah menunjukkan 

bahwa bahan alam yang mengandung senyawa organik efektif dalam menghambat 

laju korosi. Penelitian ini dilakukan oleh Kayadoe dkk (2015) menggunakan 

Ekstrak daun pandan sebagai inhibitor korosi pada baja jenis SS-304 pada 

larutan H2SO4  menggunakan ekstrak daun pandan yang merupakan green inhibitor 

karena mengandung flavonoid, steroid, alkaloid, antrakuinon, dan tanin. Dari 

penelitian tersebut menunjukkan efisiensi inhibisi semakin meningkat seiring 

semakin banyak konsentrasi inhibitor, yang dengan kata lain laju korosi semakin 

kecil. Nilai efisiensi paling optimum didapat pada konsentrasi 0,8% yaitu 89,06 % 

sedangkan laju korosinya 5,15 mm/tahun. Penelitian lain juga dilakukan oleh Gusti, 

dkk (2013) menggunakan kayu akasia yang di ekstrak kulitnya sebagai green 

inhibitor pada laju korosi baja lunak dalam media asam sulfat. Ekstrak kulit kayu 

akasia yang merupakan green inhibitor karena mengandung tanin. Hasilnya 

menunjukkan bahwa laju korosi baja lunak dengan adanya penambahan ekstrak 
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kulit kayu akasia lebih kecil daripada tanpa penambahan kulit kayu akasia. Didapat 

laju korosinya dengan penambahan dan tanpa penambahan inhibitor pada larutan 

asam sulfat 0,5 M selama 3 hari yaitu 0,0089 dan 1,013503 mg/m2jam. Hidayatullah 

(2018) juga meneliti mengenai analisa pengaruh kulit buah naga yang diekstrak 

yang berbeperan menjadi green inhibitor korosi di laju korosi baja ST-42. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada sistem yang ditambahkan 25ml inhibitor rata-

rata laju korosinya sebesar 336,997 mpy pada 6 hari pengujian. Dan nilai dari laju 

korosi tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.  

Sugiharto (2018) juga meneliti tentang kopi yang diekstrak sebagai inhibitor 

korosi dengan spesimen baja ST 37 yang direndam dalam media NaCl dan asam 

klorida. Dengan variasi penambahan inhibitor 0ml, 30ml, dan 60ml yang dicampur 

dengan media korosi NaCl dan asam klorida . Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa ekstrak kopi dapat digunakan sebagai inhibitor korosi dengan konsentrasi 

paling efektif pada penambahan inhibor 60ml ke dalam kedua media korosi. 

 

 


