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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kehidupan masyarakat modern tidak bisa terlepas dari benda-benda 

yang dibuat dengan proses elektroplating. Komponen dan aksesori 

kendaraan bermotor, aksesori mebel, kursi lipat, berbagai alat perkantoran, 

alat-alat pertanian, jam tagan, aksesori rumah tangga, dan berbagai alat-alat 

industri dilakukan pengerjaan akhir melalui proses elektroplating.  

Elektroplating ditujukan untuk berbagai keperluan mulai dari 

perlindungan terhadap karat seperti pada pelapisan seng pada besi baja 

yang digunakan untuk berbagai keperluan bahan bangunan dan konstruksi. 

Pelapisan nikel dan krom umumnya ditujukan untuk menjadikan benda 

mempunyai permukaan lebih keras dan mengkilap selain juga sebagai 

perlindungan terhadap korosi.  

Elektroplating atau lapis listrik atau penyepuhan merupakan salah satu 

proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam menggunakan bantuan 

arus listrik melalui suatu elektrolit. Benda yang dilakukan pelapisan harus 

merupakan konduktor atau dapat menghantarkan arus listrik.  

Disini  akan mempelajari proses elektroplating pada handel rem 

sepeda motor dengan variasi rapat arus dengan pengujian struktur mikro dan 

ketebalan pelapisan kromnya. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Elektroplating dikembangkan untuk melapisi suatu logam agar logam 

tersebut lebih tahan terhadap korosi, permukaan menjadi lebih keras dan 

mengkilap serta menambah nilai dekoratif suatu produk. Namun didalam 

melakukan elektroplating tidak terlepas dari suatu masalah yaitu: 

1. Pemilihan bahan yang akan diuji untuk elektroplating adalah bahan 

yang tepat sehingga tidak menurunkan kualitas hasil elektroplating. 

2. Proses elektroplating pada handel rem sepeda motor dengan 

variasi rapat arus arus nikel dan krom masing-masing adalah 3 

A/dm2, 3.5 A/dm2 dan 4 A/dm2 dengan masing-masing waktu yang 

diperlukan 900 detik, yaitu untuk membandingkan berat dan tebal 

dari masing spesimen yang dilapisi menurut pengujian dan teori 

hukum Faraday. 

3. Pengujian yang dilakukan adalah komposisi bahan pelapis, struktur 

mikro dan ketebalan lapisan nikel dan krom. 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Dalam proses elektroplating banyak terjadi masalah, agar penelitian ini 

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

sebagai berikut: 

1. Bahan yang diuji adalah handel pada sepeda motor. 

2. Proses yang dilakukan adalah elektroplating pada handel dengan variasi 

rapat arus pencelupan. 

3. Arus pencelupan nikel, 3 A/dm2, 3.5 A/dm2, 4 A/dm2. 

4. Arus pencelupan krom, 3 A/dm2, 3.5 A/dm2, 4 A/dm2. 

5. Besarnya waktu yang digunakan untuk pencelupan nikel adalah 900 detik 

dan besarnya waktu yang digunakan untuk pencelupan krom adalah 900 

detik. 
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6. Pengujian yang dilakukan adalah struktur mikro dan ketebalan lapisan 

lapisan krom. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

variasi rapat arus pencelupan pada handel sepeda motor dan melakukan 

perbandingan antara pengaruh variasi rapat arus pencelupan krom terhadap 

pengujian ketebalan dan stuktur mikro pada handel sepeda motor. 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa manfaat yang bisa 

diambil, yang diantaranya sebagai berikut: 

Memberi pengetahuan seberapa jauh pengaruh variasi waktu 

pencelupan pada handel sepeda motor dan Mendapatkan hasil perbandingan 

antara pengaruh variasi rapat arus pencelupan. 

Secara tidak langsung dari data-data hasil penelitian dapat berguna 

untuk ahli teknik dan perusahaan logam dalam negeri sebagai referensi atau 

pembanding. 

 

1.6. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dapat dibagi menjadi beberapa 

tahap, seperti sebagai berikut: 

1. Tahap studi literatur 

Pada tahap ini kita awali dengan membaca buku tentang elektroplating 

serta buku tentang metalurgi fisik dan mekanis 

2. Tahap studi laboratorium 

Melakukan proses pencelupan atau elektroplating nikel dan krom dengan 

variasi rapat arus dengan perbandingan arus 3 A/dm2, 3.5 A/dm2, 4 A/dm2 

3. Tahap pelaksana pengujian 
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Melakukan pengujian ketebalan lapisan dan struktur mikro, dilakukan 

pengamatan serta mencatat hasil dari pengujian tersebut 

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 rapat arus 

pencelupan pada handel. 

 

 

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 hasilhasil 

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. 
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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 pembahsan hasil struktur mikro. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


