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Abstraksi 

 

Proses electoplanting adalah konsep reaksi reduksi dengan 

menggunakan sel elektrolisa. Dalam sel elektrolisa arus yang akan dialirkan akan 

menimbulkan reaksi reduksi dan oksidasi dangan mengubah energi listrik 

menjadi energi kimia. Proses Electroplating  dengan menggunakan pelapisan 

tembaga pada plat baja karbon sedang. Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah 

mengetahui pengaruh variasi waktu tahan celup terhadap kwalitas hasil 

pelapisan tembaganya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan material baja karbon 

sedang dengan panjang dimensi 40 mm x lebar 45 mm x ketebalan 15 mm 

sebanyak 3 spesimen. Voltase yang digunakan adalah 10 volt, setelah diplating 

material di uji tingkat gloss dengan Gloss metes dan untuk menguji ketebalanya 

dengan Thickness gauge. 

Dari hasil pengujian gloss pada spesimen 1 dengan variasi waktu 8 detik 

didapat hasil sebesar 199,2 GU, spesimen 2 dengan variasi waktu 9 detik 

didapat hasil sebesar 165,2 GU, spesimen 3 dengan variasi waktu 10 detik 

didapat hasil sebesar 144,8 GU. Sedangkan untuk hasil ketebalan diperoleh 

tebal rata-rata, dengan variasi waktu 8 detik ketebalan sebesar 0.218 µm, 

pencelupan dengan waktu 9 detik didapat hasil sebesar 0.250 µm, dan pada 

waktu pencelupan 10 detik dengan hasil sebesar 0.275 µm. 

 

Kata kunci : Electroplating, Tembaga,  Gloss meter, Thickness gauge 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Kehidupan modern tidak terlepas dari peranan industri electroplating. 

Berbagai industri, barang perhiasan, kerajinan, komponen sepeda motor, 

mobil, mesin, barang elektronik, peralatan rumah tangga, persenjataan, 

industri mainan dan peralatan pabrik dilakukan sentuhan akhir melalui 

teknologi electroplating. Electroplating merupakan pelapisan logam pada 

benda padat yang mempunyai sifat konduktor dengan bantuan arus listrik. 

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik melaksanakan penelitian 

berupa eksperimen untuk memahami pengaruh dari waktu pencelupan 

terhadap tingkat gloss lapisan  pada baja karbon sedang yang dilapisi 

tembaga. 

2. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini penyusun laporan mempunyai tujuan : 

1. Menentukan pengaruh waktu tahan celup pada baja karbon sedang 

proses electroplating tembaga. 

2. Mengetahui tingkat gloss dan ketebalan lapisan pada spesimen 

setelah proses electroplating tembaga. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan Pustaka 

Firmantika (2000) melakukan penelitian tentang pengaruh waktu 

tahanan terhadap ketebalan lapisan menggunakan pelapisan nikel pada baja 

kerbon rendah (10 cm x 7,5 cm x 1,2 cm) dengan arus 3 ampere dan waktu 

tahan 20 menit, 25 menit, dan 30 menit menyimpulkan bahwa ketebalan 

bertambah pada waktu 20 menit menjadi 15,38 µm kemudian waktu 25 

menit ketebalan menjadi 23,07 µm dan 30 menit ketebalan bertambah 38,48 

µm. 

Hartomo, Anton J (1995) dalam teorinya mengatakan bahwa dalam 

melakukan electroplating, barang yang dilapis tidak boleh begitu saja 

dicelupkan ke bak tanpa perlakuan terlebih dahulu. Permukaan harus bersih 

idealnya berupa atom-atom logam substrat tanpa pengotor apapun. 
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2. Landasan Teori 

a. Baja Karbon Sedang dan Sifatnya 

Baja karbon  adalah  material yang  terbentuk  dari unsur utama Fe 

dan unsur kedua  yang berpengaruh  pada  sifatnya  adalah karbon. 

Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan 

mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom besi. 

Baja karbon menurut jumlah karbon penyusunya antara lain adalah baja 

karbon sedang, yaitu baja karbon yang memiki 0,35 - 0,59%  unsur 

karbon. Lebih kuat daripada baja karbon rendah. Sifat mekanik material 

baja karbon sedang ini dipengaruhi oleh struktur mikro dan perlakuan 

yang diterimanya. Dapat dinaikkan sifat mekaniknya melalui perlakuan 

panas austenitizing, quenching, dan tempering. Penggunaanya untuk 

poros, rel, roda kereta api, dan bagian mesin lainya yang berkekuatan 

tinggi yang mempunyai kombinasi struktur kekuatan tinggi, ketahanan 

aus. 

b. Electroplating 

Electroplating adalah proses pelapisan suatu logam dengan logam 

lain di dalam suatu larutan elektrolit dengan pemberian arus listrik. 

Konsep yang digunakan dalam proses electroplating adalah konsep 

reduksi dan oksidasi dengan menggunakan sel elektrolisis. Dalam sel 

elektrolisis arus yang dialirkan menimbulkan reaksi reduksi dan oksidasi 

dengan merubah energi listrik menjadi energi kimia. Proses pelapisan 

terjadi jika suatu benda yang akan dilapisi berfungsi sebagai katoda dan 

benda pelapis berfungsi sebagai anoda. Dicelupkan kedalam larutan 

elektrolit dengan konsentrasi tertentu, kemudian arus dialirkan kedalam 

larutan tersebut, ion-ion pada anoda  akan terurai pada larutan dan akan 

melapisi benda yang berfungsi sebagai katoda. Banyaknya ion yang 

diuraikan tergantung dari besarnya arus yang dialirkan, semakin besar 

arus yang dialirkan, semakin banyak ion yang diuraikan dan begitu 

sebaliknya. 

Tujuan dari electroplating selain untuk mempertinggi nilai dekoratif 

juga berfungsi sebagai proteksi terhadap korosi dan untuk menghasilkan 

benda atau logam yang memiliki karakteristik fisik dan mekanik tertentu. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dislokasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Crystal_lattice&action=edit&redlink=1
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c. Tembaga 

Tembaga atau (Cu) merupakan logam yang banyak sekali 

digunakan, karena mempunyai sifat hantaran arus dan panas yang baik. 

Tembaga digunakan sebagai pelapisan dasar karena dapat menutup 

permukaan bahan yang dilapis dengan baik. 

Tembaga adalah logam kemerahan dengan struktur berpusat muka 

kristal kubik. Logam ini memantulkan cahaya merah dan jingga dan 

menyerap frekuensi lain dalam spektrum. Titik lebur (melting point) adalah 

1.083oC, Titik didih adalah 2.595oC. Logam ini lunak, ulet, dan konduktor 

yang sangat baik dari panas dan listrik. Logam ini lebih lunak dari seng 

dan dapat dipoles agar menjadi cerah. Tembaga ditemukan dalam 

kelompok tabel periodik, bersama dengan perak dan emas. Tembaga 

memiliki ketahanan kimia terhadap banyak asam. Dalam udara lembab 

perlahan-lahan membentuk selaput permukaan kehijauan disebut patina: 

lapisan ini melindungi logam dari serangan lebih lanjut. Kebanyakan 

tembaga digunakan untuk peralatan listrik (60%), konstruksi, seperti atap 

dan pemipaan (20%); mesin industri, seperti penukar panas (15%) dan 

paduan (5%). Paduan tembaga + timah putih + seng + timbel  adalah 

perunggu, yang cukup kuat untuk membuat senjata meriam dan pistol, 

kuningan adalah (paduan tembaga+seng), tembaga dan nikel yang 

dikenal sebagai cupronickel, logam yang lebih disukai untuk membuat 

uang koin. Tembaga sangat ideal untuk jaringan kabel listrik karena 

mudah bekerja, dapat ditarik menjadi kawat halus dan memiliki 

konduktivitas listrik tinggi. Sifat-sifat tembaga adalah sebagai berikut : 

1.  Titik leleh : 1.0830C, titik didih : 2.5950. Berat jenis tembaga 

sekitar 8,92 gr/cm3.  

2.  Dapat ditempa, dibengkokan dan merupakan penghantar panas 

dan listrik. 

3.  Logam berwarna kemerah-merahan dan berkilauan. 
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C. METODELOGI PENELITIAN 

1. Alat dan Bahan 

Alat 

1. Bak 

2. Gerinda Polishing 

3. Power Supply DC 

4. Thermometer 

5. Tang Ampere 

6. Stop Wacth 

7. Kertas pH 

8. Gelas Ukur 

9. Crystal Heater 

10. Gloss meter 

11. Coating Guage 

12. Sarung tangan 

13. Batu Hijau 

 

2. Bahan 

1. Baja karbon sedang  

2. Bahan pelapis yaitu  berupa batangan tembaga. 

3. Air aquades sebanyak 90 liter. 

4. Bahan kimia yang digunakan antara lain : 

a) Brass Salt sebanyak 1 kg/18 liter aquades  

b) Zat Amoniak  5 ml/liter  

c) Potasium Cyanide sebanyak 3 biji/90 liter aquades 

Dalam penyusunan tugas akhir, metodologi penelitian yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Study Pustaka dan Survey Lapangan 

Pencarian data yang berhubungan dengan penelitian dari buku atau 

laporan yang sesuai, serta meninjau langsung ke tempat 

elektroplating.  
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2. Persiapan Alat dan Bahan 

Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk electroplating 

tembaga. 

3. Pre Treatment Proses Electroplating Tembaga 

Pembersihan spesimen sebelum melalui proses electroplating. 

Pembersihan dilakukan untuk menghaluskan dan mengkiapkan  

permukaan spesimen agar didapatkan hasil pelapisan tembaga yang 

baik.  

4. Proses Electroplating Tembaga 

Proses pelapisan baja karbon dengan tembaga di dalam larutan 

elektrolit, menggunakan arus listrik DC dengan tegangan konstan 10 

volt serta variasi waktu tahan celupnya 8 detik, 9 detik, dan 10 detik.  

5. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat gloss dan ketebalan 

lapisan dari bahan yang telah kita plating. Pengujian yang dilakukan 

adalah pengujian ketebalan dengan menggunakan alat coating guage 

serta pengujian gloss dengan menggunakan gloss meter untuk 

mengetahui tingkat gloss. 

6. Data Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Mencatat data hasil penelitian dan melakukan pembahasan lebih 

lanjut. Diharapkan dapat mempunyai hasil positif. 

7. Kesimpulan 

Menyimpulkan data dan hasil pembahasan. 

  

D. DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian ketebalan pelapisan dengan coating gauge 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tebal lapisan yang terdapat 

pada spesimen dengan menggunakan coating gauge. Adapun pengamatan 

tebal lapisan yang terdapat pada spesimen dilakukan dengan menitikkan 

coating gauge pada permukaan spesimen, dan diperoleh hasil pengujian 

seperti yang terlihat pada tabel D.1.1 
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Tabel D.1.1. Data hasil penelitian ketebalan lapisan  

Ketebalan Lapisan (µm) 

No Ra1 Ra2 Ra3 Ra4 Ra5 Rata-rata 

1 0,22 0,16 0,26 0,26 0,19 0,218 

2 0,26 0,26 0,21 0,26 0,26 0,250 

3 0,28 0,28 0,27 0,28 0,28 0,275 

 
Didapatkan grafik hubungan antara waktu penahanan dengan 

tebal lapisan seperti ditunjukan pada gambar D.1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar D.1.1.. Grafik hubungan tegangan terhadap ketebalan lapisan 

 
Dari hasil pengujian tebal lapisan pada spesimen dengan variasi waktu 

8 detik sebesar 0.218 µm, 9 detik sebesar 0.250 µm, 10 detik sebesar 0.275 

µm, menunjukkan bahwa semakin lama penambahan waktu pada proses 

pencelupan  maka akan semakin tebal lapisan tembaga. Karena elektron 

yang lepas dari atom-atom tembaga meninggalkan anoda yang kemudian 

masuk kedalam larutan sebagai ion tembaga. Dalam hal ini anoda logam 

tembaga terjadi reaksi kimia dan di katoda Cu+2 direduksi. Atom-atom 

tembaga (Cu) akan di reduksi menjadi Cu+2 di anoda dan Cu+2 di reduksi 

menjadi atom Cu dan logam Cu ini akan menempel katoda sehingga benda 
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akan terlapisi dengan tembaga. Semakin lama  waktu deposisi semakin 

banyak ion tembaga yang menempel pada katoda dengan demikian lapisan 

yang terbentuk semakin tebal. (Riyanto, Ph.d. Elektrokimia dan aplikasinya. 

2013). 

 
2. Pengujian Kilap  (Gloss) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kilap (gloss) 

spesimen. Adapun pengamatan kilap (gloss) lapisan dilakukan dengan gloss 

meter dengan sudut sinar 600, dengan cara menyinari permukaan spesimen 

menggunakan gloss meter, sehingga didapat hasil seperti pada tabel D.2.1 

Tabel D.2.1Data hasil pengujian kilap 

No Waktu celup Voltase Gloss Unit 

1 8 detik 10 volt 195.2 

2 9 detik 10 volt 165.2 

3 10 detik 10 volt 144.8 
 

Diperoleh grafik hubungan antara waktu pencelupan dengan 

tingkat kilap spesimen seperti ditunjukan pada gambar D.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar D.2.1 Grafik hubungan tegangan terhadap tingkat kilap 
 

Dari hasil pengujian kilap (gloss) pada spesimen dengan variasi waktu 

8 detik sebesar 194,2 GU, 9 detik 165,2 GU, 10 detik sebesar 144.5 GU, ini 

menunjukan bahwa dengan waktu celup 8 detik didapat hasil kilap yang 

cukup baik, ini menunjukan bahwa semakin lama penahanan waktu celup 

mempengaruhi tingkat kilap pada spesimen. Hal ini dikarenakan arus yang 
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mengalir semakin besar sehingga mengakibatkan panas pada elektron 

yang lepas dari atom-atom tembaga yang kemudian menempel pada 

katoda. Dan menyebabkan warna hitam atau coklat pada spesimen. 

3. pH Yang Direkomendasikan 

Lapisan yang cacat pada percobaan tersebut, bahwa hal ini 

disebabkan beberapa persyaratan proses electroplating. Disarankan pH 

elektrolitnya harus pada daerah operasi yang direkomendasikan. Pada 

proses awal sebelum pencelupan di dapat pH 11 dan setelah dicelup 

didapat pH 11, sedangkan pH yang direkomendasikan hanya sebesar pH 

9,8 – 10,6 saja. Formulasi larutan berkaitan dengan hasil pelapisan, 

demikian pula keasamanya. Makin tinggi pH, maka semakin merah 

tembaga yang terlapisi bahkan menjadi coklat dan kehitaman. 

Komposisi larutan brass plating yang direkomendasikan 

Tabel D.3.1 Komposisi larutan brass plating 

Brass 
90-100 gr/lt 

Ammonia 2 ml/lt 

Potasium cyanide 3 gr/lt 

 

Tabel D.3.2 Kondisi operasi brass plating 

Temperatur 28-50 0C 

pH 9.8-10.6 

Anoda 60-70 % 

Voltage 3-4 volt (normal)/2.5-3 volt (panas) 

Waktu 1-2 menit 
 

Sedangkan pengujian yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel D.3.3 Kondisi operasi brass plating pada pengujian 

Specimen Baja karbon sedang 

Temperatur 25-300C 

Voltage 10 volt 

Waktu 8-10 detik 

pH 11 
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Tabel D.3.4 Komposisi larutan brass plating 

Brass  1 Lt/18 Lt Aquades 

Ammoniac 5 ml/Lt 

Potasium cyanide 103/lt 
 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan dan analisis data yang diperoleh, maka dapat 

disimpulkan 

a) Dari hasil pengujian tebal lapisan dengan variasi waktu 8 detik sebesar 0.218 

µm, 9 detik sebesar 0.250 µm, 10 detik sebesar 0.275 µm. Semakin lama 

waktu pencelupan maka akan menambah tebal lapisan elektrolit. 

b) Dari hasil pengujian gloss dengan variasi waktu 8 detik sebesar 195.2 gloss 

unit, 9 detik sebesar 165.2 gloss unit, 10 detik sebesar 144.8 gloss unit. 

Semakin lama waktu pencelupan akan mempengaruhi arus sehingga 

mengakibatkan sepesimen hangus. 

 

2. Saran 

Dari uraian yang ditulis penulis dapat dibuat beberapa saran antara lain : 

a. Dalam melakukan penelitian hendak diperhatikan proses pemolesan, 

semakin bersih hasil poles maka akan semakin kilap hasil pencelupan. 

b. Setelah proses pemolesan hendaknya dibilas dengan air aquades dan 

dikeringkan dan jangan disentuh dengan tangan dulu sebelum diplating, jika 

masih basah maka akan timbul bercak. 

c. Senatiasa diperhatikan alat dan bahan yang digunakan dalam pelapisan. 

Karena beberapa larutan dalam bahan kimia berbahaya. 
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