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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 pipa baja  

dengan variasi waktu dengan pengujian struktur mikro dan ketebalan 

pelapisan kromnya. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ketebalan lapisan nikel krom pada 

waktu tahan celup 15 detik, 20detik, 25detik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ketebalan lapisan krom waktu tahan 

celup 2 detik, 4detik, 6detik. 

3. Mengetahui pengaruh hasil pengamatan selama penelitian 

electroplating. 

 

1.3. 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 pipa baja  dan Mendapatkan hasil perbandingan 

antara pengaruh variasi waktu pencelupan. 

Secara tidak langsung dari data-data hasil penelitian dapat 

berguna untuk ahli teknik dan perusahaan logam dalam negeri 

sebagai referensi atau pembanding. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam proses elektroplating banyak terjadi masalah, agar 

penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar maka permasalahan 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 
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1. Bahan yang diuji adalah pipa baja. 

2. Proses yang dilakukan adalah elektroplating pada pipa baja dengan 

waktu penahan celup . 

3. waktu pencelupan krom, 2dtk, 4dtk, 6 dtk. 

4. Waktu pencelupan nikel/krom, 15 dtk, 20 dtk, 25 dtk.. 

5. Pengujian yang dilakukan adalah struktur mikro dan ketebalan 

lapisan permukaan. 

 


