
         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Logam lebih banyak dimanfaatkan dibandingkan dengan unsur-unsur bukan 

logam yang lain, karena logam mempunyai kelebihan tersendiri. Logam mempunyai 

sifat-sifat khusus seperti ulet, dapat menghantar panas dan dapat menghantar listrik 

dengan baik. Jelas sekali bahwa logam penting sekali bagi kemajuan peradaban 

dunia, khususnya bagi dunia rekayasa modern. 

Banyak permasalahan yang timbul dari peralatan teknologi, diantaranya 

adalah korosi. Korosi pada logam menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. 

Indonesia yang berada di daerah tropis, banyak menderita kerugian akibat korosi, 

karena iklim di daerah tropis cenderung lembab atau kandungan uap air yang tinggi 

di udara mengakibatkan reaksi pelarutan logam lalu bergabung dengan bukan logam 

membentuk korosi ( reaksi penggantian atau korosi basah ), tetapi juga oleh suhu 

benda (logam) yang tinggi ini termasuk oksidasi di udara misal suhu benda yang 

tinggi, reaksi uap uap dengan belerang, hidrogen sulfida kandungan kering lainnya, 

juga reaksi dengan logam cair yaitu natrium ( reaksi langsung atau reaksi kering ). 

Karena itu, diperlukan bahan pelapisan yang tahan panas dan sekaligus tahan 

oksidasi sehingga logam tidak mengalami korosi dini. 

Sebagai usaha untuk mencegah terjadinya korosi pada logam yang 

diakibatkan oksidasi dengan udara luar, maka salah satunya dapat dilakukan 

dengan pelapisan nikel dan krom secara electroplating. Proses pelapisan logam ini 

dilakukan dengan sistem lapis listrik dimana logam pelapis dalam hal ini Tembaga 

bertindak sebagai anoda, sedangkan benda kerja yang dilapisi sebagai katoda, 

kedua elektroda tersebut dicelupkan dalam suatu larutan elektrolit. Dalam operasi 

pelapisan, kondisi operasi perlu diperhatikan karena Korosi pada logam merupakan 

penurunan mutu suatu bahan logam akibat adanya reaksi elektrokimia antara 

permukaan logam dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini akan mengakibatkan 

penurunan daya guna pada logam. Korosi tidak dapat dihindari, karena beberapa 

komponen peralatan industri, misalnya komponen mesin akan menentukan berhasil 

tidaknya proses pelapisan serta mutu yang diinginkan, dalam kaitannya dengan 

tebal lapisan yang terbentuk pada logam dasar. Terdapat beberapa kondisi operasi 

yang mempengaruhi, diantaranya rapat arus, konsentrasi larutan, suhu larutan 



elektrolit dan lama waktu pelapisan. Penelitian ini di maksud untuk Mengetahui 

pelapisan krom dengan proses electroplating pada handel rem sepeda motor 

dengan variasi waktu penahan celup terhadap ketebalan lapisan. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Elektroplating dikembangkan untuk memproteksi suatu logam dari korosi 

serta menambah nilai dekoratif suatu produk. Tetapi di dalam melakukan proses 

elektroplating tidak terlepas dari suatu masalah, baik masalah yang ditimbulkan oleh 

kualitas material yang akan diproses ataupun masalah yang ditimbulkan oleh proses 

elektroplating itu sendiri, sehingga dapat menurunkan mutu atau kualitas yang 

dihasilkan oleh proses elektroplating. Berdasarkan uraian di atas dan definisi 

elektroplating itu sendiri timbul suatu pertanyaan, pengaruh variasi waktu 

pencelupan bagaimana handel pada sepeda motor dan bagaimana perbandingan 

antara pengaruh variasi waktu pencelupan nikel dan krom dengan proses 

penimbangan berat nyata terhadap proses hukum Faraday dan ketebalan lapisan 

pada proses elektroplating. 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Banyak masalah yang terjadi pada proses elektroplating, agar penelitian ini 

lebih terfokus dan tidak melebar maka permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bahan yang diuji adalah handel rem sepeda motor. 

2. Proses yang dilakukan adalah elektroplating dengan menggunakan dua 

lapisan logam yaitu nikel dan krom, waktu pencelupan nikel,10 menit,15 

menit,20 menit.,waktu pencelupan khrom,10 detik,15 detik,20 detik, jarak 

anoda katoda 11cm. 

3. Besarnya arus yang digunakan sebesar 3 amper, dengan tegangan 3 volt. 

4. Pengujian yang dilakukan di ruang. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh variasi 

waktu pencelupan pada hendel sepeda motor dan melakukan perbandingan antara 

pengaruh variasi waktu pencelupan nikel dan krom terhadap pengujian ketebalan 

dan stuktur mikro pada proses elektroplating. 



 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa manfaat yang bisa diambil, yang 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk pengembangan akademik 

Memberi pengetahuan seberapa jauh pengaruh variasi rapat arus pencelupan 

Pada hendel sepeda motor dan Mendapatkan hasil perbandingan antara 

pengaruh variasi rapat arus pencelupan krom. 

2. Memberikan pertimbangan teknik terhadap pengembangan jasa industri 

pelapisan khrom 

1.6. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, 

seperti sebagai berikut: 

1. Tahap studi literatur 

Pada tahap ini diawali dengan mempelajari buku-buku yang menerangkan 

tentang elektroplating dan buku yang membahas metalurgi baik fisik maupun 

mekanis. 

2. Tahap studi laboratorium 

Melakukan proses elektroplating nikel dan krom bahan hendel atau aluminium 

dengan variasi waktu pencelupan. 

3. Tahap pelaksana pengujian 

Melakukan pengujian ketebalan dan struktur mikro dengan variasi pencelupan 

pada hendel setelah tu dilakukan pengamatan dan mencatat hasil pengujian. 

4. Tahap analisa dan pembahasan 

Pada tahap ini hasil pengujian dianalisa kembali kemudian dibahas sesuai 

dengan literatur yang sudah ada. 

5. Tahap kesimpulan 

Menyimpulkan data hasil pengujian tentang pengaruh variasi pencelupan 

pada hendel. 

              

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka perlu ditentukan dulu 

sistimatika penulisannya agar mengetahui bagian mana dulu yang perlu 

diselesaikan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 



 

 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penulisan, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode, penelitian, dan, 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang mengemukakan hasil penelitian 

terdahulu yang menunjang penelitian ini, landasan teori, pengenalan 

elektroplating, struktur mikro. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang diagram alir penelitian, Persiapan Peralatan dan Bahan Proses 

elektroplating, Operasi elektroplating. 

BAB VI DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian pengaruh variasi waktu pencelupan 

pada handel sepeda motor, data hasil pengamatan struktur mikro dan 

pembahasan hasil struktur mikro. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 




