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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerusakan atau keausan dari material akibat terjadinya reaksi lingkungan yang 

didukung oleh faktor-faktor tertentu. Secara fisik korosi ini di definisikan sebagai 

kumpulan dari keseluruhan proses dengan jalan dimana metal atau alloy yang 

digunakan untuk material struktur berubah bentuk dari bersifat metal menjadi 

beberapa kombinasi dari kondisi yang disebabkan oleh interkasi dengan 

lingkungan. Adapun untuk keasaman, korosi besi akan berlangsung lebih cepat 

apabila besi tersebut dimasukan kedalam cariran asam. Pada asam yang bersifat 

kuat seperti asam klorida (asam lambung) dan asam sulfat (asam yang digunakan 

didalam aki) bahkan hanya dengan meneteskan asam tersebut sepotong besi dapat 

terlubang karena terkorosi dengan sangat cepat, hal ini membuktikan bahwa sifat 

asam termasuk dengan sifat yang korosif. (Buku Ajar Korosi dalam Hidayat, 

Rochani, Supomo, 2013). 

Baja merupakan logam yang sering banyak digunakan manusia selain logam-

logam lain seperti tembaga, perak, emas dan sebagainya. Penggunaan baja saat ini 

sudah menjadi hal yang umum terutama untuk kontruksi unit kendaraan dan bahan 

bangunan. Penggunaan logam pada industri kelautan sering digunankan sebagai 

bahan utama karena  kekuatan yang dimiliki oleh  logam lebih kuat dan harga 

yang lebih ekonomis. Logam yang mendominasi adalah baja. Variasi desain pada 

penggunaan plat baja suatu struktur industri-industri untuk mendukung kegiatan 

manusia terutama pada industri kelautan. (Callister dalam Hidayat, Rochani, 

Supomo, 2013). 

Korosi adalah suatu peristiwa dimana reaksi terjadi diantara logam dengan 

lingkungannya. Reaksi tersebut dengan mudah terjadi karena tingkat keadaan 

yang sedemikian rupa ingin merubah dirinya ke bentuk lain. Hasil yg diperoleh 

dari reaksi bentuk dan keadaan logam tersebut cocok dengan ingkungan yang 

korosif. Lingkungan korosif adalah suatu lingkungan dimana terdapat banyak zat 

korosif yang menyebabkan terjadinya korosi. Masalah korosi sudah ditemukan 
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sejak manusia menggunakan logam dalam kehidupan sehari-hari. Korosi 

merupakan penurunan kualitas yang disebabkan oleh reaksi kimia bahan logam 

dengan unsur-unsur lain yang terdapat di alam. Korosi dapat terjadi didalam 

lingkungan kering dan lingkungan basah. (Jones dalam Yunaidi, 2016). 

Korosi juga dapat terjadi akibat bent plate (lempengan bengkok) akibat 

perlakuan bending laju korosinya akan jauh lebih hebat dibandingakan pada 

sebagian lempengan yang lurus. Selain diakibatkan oleh terjadinya fenomena 

internal corrosion dapat juga menimbulkan kegagalan struktur pada bent plate 

yang disebut keretakan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang laju 

korosi akibat pembengkokan plat dengan cara dibending. Banyak pekerja ataupun 

tukang tidak mengetahui umur dari baja konstruksi ringan akibatnya banyak 

bangunan yang rusak dan roboh akibat korosi. (Hakim dalam Putri, Rochani, 

Supomo, 2012). 

 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Putri, dkk, 2012 percobaan tentang 

laju korosi dengan variasi sudut bending dan mengetahui permukaan dari 

spesimen yang terkorosi. Pada pengujian ini menggunakan variasi beberapa sudut 

bending sebagai parameter perubahan CPR (Corrosion Penetration Rate) atau 

yang lebih dikenal dengan laju korosi. Variasi desain pada penggunaan plat baja 

pada industri-industri keluatan, tidak hanya terbatas pada pengelasan (disambung) 

namun juga terdapat plat baja yang di bengkokan (bending). Proses pemberian 

tekanan ini sangat mungkin menimbulkan korosi pada material terutama material 

baja, sehingga menganalisa pengaruh setiap sudut bending terhadap laju korosi 

serta mengetahui surface morfologi spesimen yang terkorosi. 

 

Jenis bendingan ada dua yaitu bendingan lurus dan bendingan radius. 

Tulangan beton pada umumnya menggunakan bedingan radius. Bendingan radius 

adalah bendingan yang hasil bendingnya berbentuk radius. Penggunaan baja 

konstruksi ringan sebagai tulangan beton saat ini juga tidak terlepas dari proses 

korosi yang timbul. (ASTM Internasional dalam Permadi, Palupi, 2014). 
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Perlakuan proses tekuk dan perubahan bentuk pada baja konstruksi ringan 

maka diperlukan analisa laju korosi perlakuan bending, sehingga dapat 

mengetahui akibat dari kosori yang terjadi. Karena proses V-bending sesuai sudut 

tekuk yang diberikan terhadap plat atau lempengan baja konstruksi ringan serta 

mengetahui kehilangan massa dari material baja yang telah mendapatkan 

perlakuan bending dengan media pengorosi larutan NaCl 5% yang di asumsikan 

sebagai lingkungan yang korosif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh perlakuan sudut bending pada baja konstruksi ringan 

terhadap laju korosi? 

2. Bagaimana pengaruh variasi perendaman hari pada baja konstruksi ringan 

setelah proses perlakuan bending atau tekuk terhadap laju korosi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perlakuan sudut bending pada baja konstruksi 

ringan terhadap laju korosi. 

 

2. Mengetahui pengaruh variasi perendaman hari pada baja konstruksi ringan 

setelah proses perlakuan bending atau tekuk terhadap laju korosi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah dapat 

memprediksi material untuk konstruksi bangunan serta transportasi yang berada di 

daerah dekat laut dan industri kelautan agar dapat melakukan pencegahan pada 

lingkungan yang korosif. Kajian tentang pengujian laju korosi memang sangat 

beragam. Namun baru sedikit riset yang secara spesifik fokus pada material baja 

setelah adanya proses perlakuan bending atau tekuk. Oleh karena itu, penelitian 
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ini diharapkan dapat mampu menyediakan referensi baru tentang material baja 

setelah proses bending terhadap laju korosinya. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisis yang telah 

dipaparkan pada pihak-pihak yang menggunakan baja konstruksi ringan yang 

berada pada lingkungan yang korosif terutama pada lingkungan laut. Laut 

mengandung kadar NaCl sehingga melalui kajian ini diharapkan konsumen 

pengguna material baja konstruksi ringan dapat memprediksi dampak dari korosi 

yang timbul dikarenakan lingkungan yang korosif. Sehingga dapat menghemat 

biaya (cost) dalam hal melakukan perawatan pada material baja. 

1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas agar penelitian berjalan dengan sesuai, maka 

peneliti membatasi masalah penelitiannya sebagai berikut : 

1. Baja yang digunakan adalah baja konstruksi ringan. 

2. Larutan yang digunakan adalah larutan NaCl 5% dalam air (aquades). 

3. Proses pengerjaan bending lempengan atau plat baja menggunakan proses 

pengerjaan dingin. 

4. Hanya mengamati korosi makro pada bagian luar lempengan atau plat baja 

setelah proses korosi. 

5. Temperatur pada saat proses perendaman menggunakan suhu ruangan 

yaitu 25ºC sampai 30ºC. 

 

 


