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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

I.1.  Latar Belakang Masalah 

Korosi dapat diartikan sebagai karat, dan dianggap sebagai musuh oleh 

sebagian besar masyarakat, “karat” (rust), itu adalah sebutan belakangan ini 

dikhususkan untuk sebutan korosi pada besi, padahal hampir semua logam dapat 

mengalami proses korosi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat akhir-

akhir ini membawa manusia kepada peradaban yang baru, dimana manusia 

memenuhi kebutuhannya yang sudah didukung oleh peralatan-peralatan yang 

serba modern. Dan hampir semuan jenis peralatan yang digunakan, ternyata 

logam mendominasi sebagai bahan bakunya. Logam yang sudah ditemukan 

beratus-ratus tahun yang lalu, dalam pengunaannya sering kali menimbulkan 

masalah yang kadang sulit untuk memecahkannya. Salah satu masalah besar yang 

muncul logam yaitu korosi, korosi merupakan gejala alamiah yang dapat 

terjadipada semua logam. Korosi akan mempengaruhi daya guna dari semua 

logam sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. 

Korosi adalah reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan yang 

dapat menghasilkan ion-ion. Korosi biasa terjadi karena adanya pasagan sel 

galvanik dan arus listrik yang mengiringinya. Korosi dapat menimbulkan 

penurunan mutu logam, pasangan galvanik-galvanik ini adalah yang 

memunculkan anoda dan katoda akibat sel komposisi, sel tegangan, sel 

konsentrasi. Jika antara anoda dan katoda ini terjadi hubungan listrik melalui 

penghantar langsung maupun elektrolit, maka akan semakin banyak anoda yang 

menjadi ion, sehingga anoda akan kehilangan massa atau disebut terkorosi. 

Penggunaan baja sudah tidak asing lagi pada proses industri. Umumnya 

untuk mencegah korosi pada struktur baja digunakan pelapis atau polarisasi 

katoda(cathodic polarization), yaitu dengan memasang anoda sebagai tumbal.  
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Dengan pengaruh lingkungan seperti perubahan suhu udara,air, zat-zat 

kimia, dan lain-lain dapat menurunkan kualitas ketahanan logam(korosi). Dari 

permasalahan tersebut dibutuhkan cara bagaimana mencegah laju korosi yang 

terjadi pada baja. 

 

I.2.    Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Adakah pengaruh Air(H 2 O) terhadap laju korori material baja. 

b. Adakah pengaruh Udara(O 2 ) terhadap laju korori material baja. 

c. Adakah pengaruh Natrium Nitrit(NaNO 2 ) terhadap laju korosi material 

baja. 

 

I.3.  Batasan Masalah 

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan korosi dan baja karbon, 

maka peneliti perlu membatasi masalah agar lebih berfokus dan mendapatkan 

hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang dicapai. Adapun masalah yang diteliti 

adalah Analisa Korosi Material Baja Karbon Sedang pada berbagai lingkungan, 

yang antara lain adalah : 

1. Pada lingkungan Air(H 2 O). 

2. Pada lingkungan Udara(O 2 ). 

3. Pada lingkungan Natrium Nitrit(NaNO 2 ). 

 

I.4.  Tujuan Penelitian 

Dari penjelasan tersebut penulis mencoba  mengavaluasi sifat baja yang ada 

dipasaran melalui uji laboratorium.Dengan perlakuan korosi dan pengamatan 

metalografi diharapkan dapat mengetahui fase struktur mikro dari material yang 

diteliti. 

Adapun tujuan kegiatan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengatahui komposisi kimia dari material uji. 
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2. Mengatahui laju korosi dari material uji dan struktur mikro serta tingkat 

kekerasan material uji. 

I.5.   Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Study Literatur 

Mempelajari referensi dari berbagai buku, makalah dan literature lain 

sebagai teori penunjang serta pembahasan masalah, penyusunan data, 

metode eksperimen, dan analisa data penelitian. 

2. Study Laboratorium 

Study dilakukan dengan pengujian yang dikomparasikan dengan 

penelitian-penelitian yang sudah ada. Laboratorium yang dipakai adalah : 

a. Laboratorium UGM. 

b. Laboratorium ITOKOH. 

Sedang pengujian yang dilakukan : 

1. Pengujian komposisi kimia. 

2. Pengujian korosi. 

3. Pengujian kekerasan. 

4. Pengujian foto struktur mikro. 

 

I.6.   Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan penelitian Tugas Akhir ini penulis menyusun 

dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Meliputi latar balakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Meliputi pembahasan baja karbon dan korosi. 

BAB III  PELAKSANAAN PENELITIAN 

Meliputi diagram alir penyiapan material dan pembuatan benda uji, Pengujian 

komposisi kimia, Pengujian korosi, Pengujian kekerasan, struktur mikro, analisa 

data dan pembahasan serta kesimpulan. 
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BAB IV DATA HASIL PENELITIAN 

Meliputi data hasil pengujian komposisi kimia, data hasil pengujian kekerasan,  

serta foto hasil struktur mikro. 

BAB V PEMBAHASAN 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


