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Abstraksi 

Electroplating  yaitu proses pelapisan suatu logam dengan logam lain 

di dalam suatu larutan  elektrolit  dengan pemberian arus listrik. Sistem 

plating terdiri atas sirkuit luar (pengubah arus AC ke DC), elektroda negatif 

(katoda) yakni barang yang akan dilapisi, elektroda positif (anoda) yakni 

pelapisnya, dan larutan elektrolit. Electroplating dengan menggunakan 

pelapis tembaga pada plat baja karbon sedang. Tujuan peneilitian Tugas 

Akhir ini adalah mengetahui pengaruh variasi waktu tahan celup terhadap 

ketebalan dan kekasaran lapisan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan material plat baja 

karbon sedang dengan dimensi 100 mm x 50 mm x 15 mm sebanyak 3 

spesimen. Voltase yang digunakan adalah 12 volt. Setelah di plating 

material diuji ketebalan lapisan dengan coating gauge dan kekasaran 

lapisan dengan surface roughness tester. 

Dari hasil pengujian tebal lapisan dengan variasi waktu 3 detik 

sebesar 0.203 µm, 5 detik sebesar 0.383 µm, 7 detik sebesar 0.700 µm. 

Dari hasil pengujian kekasaran dengan variasi waktu 3 detik sebesar 

0.2197 µm, 5 detik sebesar 0.2908 µm, 7 detik sebesar 0.3791 µm. 

 

Kata kunci : Electroplating, Tembaga, Coating Gauge, Surface 

Roughness Tester. 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang 

Kehidupan modern tak lepas dari peranan industri 

elektroplating. 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 

elektroplating. Elektroplating merupakan pelapisan logam pada 

benda padat yang mempunyai sifat konduktor dengan bantuan 

aliran arus listrik. Didunia plating, jenis logam pelapis yang sering 

digunakan antara lain tembaga, nikel, krom. 

Finishing diperlukan bagi logam-logam yang mudah korosi, 

misalnya baja yang termasuk murah dan kuat sehingga efektif. 

Finishing juga berfungsi dekoratif. Sifat permukaan diubah secara 

fisik dan kimia agar sesuai tujuan. Alasan ekonomis, kekuatan 

struktural, keawetan, dan lain-lain juga kerap dikedepankan. 

Pada penelitian ini penulis melakukan elektroplating dengan 

menggunakan pelapis tembaga pada plat baja karbon sedang 

yang selanjutnya akan diuji untuk mengetahui ketebalan lapisan 

dan kekasaran permukaan lapisan. 

2. Kajian Pustaka 

Firmantika, (2000), melakukan penelitian tentang pengaruh 

waktu tahanan terhadap ketebalan lapisan menggunakan 

pelapisan nikel pada baja karbon rendah (10cm x 7,5cm x1,2cm) 

dengan arus 3 ampere dan waktu tahan 20, 25, 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. 

Riyadi, Yusuf Agus, (2010), melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Waktu Tahan Celup Proses Elektroplating Pada Plat 

Baja Karbon Rendah Terhadap Ketebalan Pelapisan Nikel Dan 



Khrom. Proses elektroplating nikel dan khrom dapat diterapkan 

pada plat baja karbon rendah dengan menggunakan sumber arus 

listrik DC 12 volt. Ketebalan pelapisan tidak merata di semua 

permukaan disebabkan pada tiap permukaan memiliki rapat arus 

yang tidak sama. Peningkatan waktu celup plating dapat 

mempengaruhi ketebalan pelapisan, dimana semakin lama waktu 

celup semakin tebal pelapisan yang terjadi. 

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh waktu tahan celup 3 detik, 5 detik, 

dan 7 detik terhadap keteblan lapisan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh waktu tahan celup 3 detik, 5 detik, 

dan 7 detik terhadap kekasaran permukaan lapisan. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Elektroplating 

Elektroplating  yaitu proses pelapisan suatu logam dengan 

logam lain di dalam suatu larutan  elektrolit  dengan pemberian 

arus listrik. Sistem plating terdiri atas sirkuit luar (pengubah arus 

AC ke DC), elektroda negatif (katoda) yakni barang yang akan 

dilapisi, elektroda positif (anoda) yakni pelapisnya, dan larutan 

elektrolit.  

Proses pelapisan terjadi jika suatu benda yang akan dilapisi 

berfungsi sebagai katoda dan benda pelapis sebagai anoda 

dicelupkan ke dalam larutan  elektrolit dengan konsentrasi tertentu, 

kemudian arus dialirkan ke dalam larutan tersebut maka ion-ion 

pada anoda akan terurai ke dalam larutan dan akan melapisi 

benda yang berfungsi sebagai katoda.  

Banyaknya ion yang diuraikan tergantung dari besarnya arus 

yang dialirkandan dan lama waktu celupnya, semakin besar arus 

yang dialirkan dan semakin lama waktu celupnya maka semakin 

banyak ion yang diuraikan begitu pula sebaliknya. Tujuan dari 

elektroplating sendiri selain untuk mempertinggi nilai dekoratif juga 



berfungsi sebagai proteksi terhadap korosi dan untuk 

menghasilkan benda atau logam yang mempunyai karakteristik  

fisik dan mekanik tertentu. 

2. Baja Karbon Sedang ( Medium ) 

Baja merupakan logam  paduan yang terdiri dari unsur besi 

(Fe) dan karbon (C) serta unsur - unsur tambahan lainnya. Kadar 

karbonnya lebih rendah dari pada kadar karbon pada besi cor dan 

biasanya kurang dari 1,0 % C. Sebagai unsur - unsur tambahan 

selain karbon, baja mengandung 0,20 % sampai 0,70 %  Si ; 0,50 

sampai 1,0 % Mn ; kurang dari 0,06 % fosfor dan kurang dari 0,06 

% belerang. Baja dapat dibentuk melalui pengecoran, pencanaian 

atau penempaan. Baja merupakan logam yang paling banyak 

digunakan dalam dunia teknik, baik berupa plat, pipa, batang, 

profil, dan sebagainya   (Amstead, BH.,1995) . 

Untuk baja karbon sedang sendiri kandungan karbon  yang 

dimiliki  0.25 – 0.60% C,  sehingga  baja ini mempunyai sifat 

kekerasan dan kekuatan  tarik relatif tinggi di bandingkan dengan 

baja karbon rendah, baja ini juga dapat dinaikan sifat mekaniknya 

melalui perlakuan panas austenitizing, quenching, dan tempering. 

Baja ini banyak di pakai dalam kondisi hasil tempering sehingga 

struktur mikronya martensit. Baja karbon sedang banyak 

diaplikasikan untuk : poros, roda gigi, crankshafr (Amstead, 

BH.,1995). 

3. Tembaga (Cu) 

Tembaga bersifat liat, lunak, ulet. Tidak terlalu teroksidasi oleh 

udara; bila terjadi, terbentuk patina (hijau) terdiri atas 

hidroksokabornat dan hidroksosulfat. Reakasinya dengan sulfida 

(gas, lembab) juga sedikit, tetapi terbentuk tarnish (film 

noda/bercak) yang menyulitkan disolder. Itulah sebabnya alat 

komunikasi tembaga masih sering diplat timah (timah-timbel). 

Karena sifatnya yang elektropositif (mulia), tembaga mudah 



diendapkan oleh logam yang deret gerak listriknya lebih tinggi 

semisal basi atau seng.  

Plating tembaga mudah dilakukan. Yang penting, mencegah 

jangan sampai terjadi deposit-celup pada logam yang kurang mulia 

(reaksi Cu2+ + M ---- > Cu0 + M2+ ), karena tidak melekat baik. 

Caranya dengan mengurangi aktivitasnya, yaitu 

mengomplekskannya, misal memakai sianida. Asalkan sudah 

terbentuk lapisan tembaga, barang yang diplat dapadat dipindah 

ke bak yang lain, lebih cepat, lebih cerah hasilnya, lebih dapat 

membentuk lapisan tebal yang dikehendaki.  

C. METODE PENELITIAN 

1. Alat dan Bahan 

 Alat  

1. Gerinda Polishing 

2. Bak plastik 

3. Amplas  

4. Power supply DC 

5. Thermometer  

6. Clamp meter  

7. Kertas pH 

8. Stop wacth 

9. Areometer  

10. Crystal heater 

11. Sarung tangan 

12. Gelas ukur 

13. Silika gel 

14. Batu hijau 

15. Invert microscop (alat untuk foto mikro) 

16. Coating gauge (alat uji ketebalan lapisan) 

17. Surface Roughness Tester (alat uji kekasaran) 

 



 Bahan 

1. Plat baja karbon sedang 

2. Plat tembaga 

3. Bahan kimia 

 Air aquades 90 liter 

 Brass salt 5 kg 

 Potasium cyanida 3 biji 

 Amonia 90 ml 

Dalam penyusunan tugas akhir, metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyelesaian laporan 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.  

2. Persiapan Alat dan Bahan 

Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk 

electroplating. 

3. Pre Treatment Proses Elektroplating Tembaga 

Pembersihan spesimen sebelum melalui proses elektroplating. 

Pembersihan dilakukan untuk menghaluskan dan mengkiapkan  

permukaan spesimen agar didapatkan hasil pelapisan tembaga 

yang baik.  

4. Proses Elektroplating Tembaga 

Proses pelapisan baja karbon dengan tembaga di dalam larutan 

elektrolit, menggunakan arus listrik DC dengan tegangan konstan 

12 volt serta variasi waktu tahan celupnya 3 detik, 5 detik, dan 7 

detik.  

5. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat kualitas dari bahan 

yang telah kita plating. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 



ketebalan lapisan plating serta pengujian kekasaran permukaan 

lapisan. 

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. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Data Hasil Pengujian Ketebalan 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tebal lapisan yang 

terdapat pada spesimen dengan menggunakan coating gauge. 

Adapun cara kerjanya yaitu dengan menempelkan ujung sensor 

kepermukaan lapisan, tahan sebentar sampai keluar angka nilai 

ketebalan pada layar dalam skala micron meter. Sebelumnya alat 

perlu dikalibrasi pada permukaan raw material, untuk mensetting 

pada nilai nol. Data yang diperoleh dari pengujian tersebut yaitu 

seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel D.1.1 Data Hasil Uji Ketebalan Lapisan 

No Variasi 

Waktu 

Tebal Lapisan (µm) 

1 2 3 4 5 6 Rata-rata 

1 3 detik 0.14 0.21 0.19 0.30 0.22 0.16 0.203 

2 5 detik 0.38 0.53 0.53 0.25 0.30 0.31 0.383 

3 7 detik 0.72 0.66 0.59 0.74 0.63 0.86 0.700 

 

Dari tabel diatas didapatkan grafik hubungan antara waktu 

tahan celup dengan ketebalan lapisan permukaan. 

 

 

 

 



 

Gambar D.1.1 Grafik Hubungan Waktu Tahan Celup dengan Tebal 

Lapisan Permukaan. 

Dari hasil pengujian tebal lapisan pada spesimen dengan 

variasi waktu 3 detik sebesar 0.203 µm, 5 detik sebesar 0.308 µm, 

7 detik sebesar 0.700 µm, menunjukkan bahwa semakin lama 

penambahan waktu pada proses pencelupan  maka akan semakin 

tebal lapisan 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).  

Dengan adanya arus listrik yang mengalir pada saat 

pencelupan akan menimbulkan panas pada tembaga yang akan 

menempel pada katoda, sehingga apabila waktu tahan celupnya 

semakin lama maka hasil lapisanya akan menjadi gosong atau 

terbakar, karena panas yang berlebihan dari arus listrik yang 

mengalir. 

2. Data Hasil Pengujian Kekasaran Lapisan Permukaan 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekasaran lapisan 

permukaan yang terdapat pada spesimen dengan menggunakan 

surface roughness tester. Berfungsi untuk mengukur dan 
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mencatat kekasaran permukaan suatu benda dengan tingkat 

ketelitian 0.02 µm. Alat ini sering menggunakan sebuah stylus 

berbentuk diamond untuk bergerak sepanjang garis lurus pada 

permukaan sebagai dial indicator pengukur kekasaran permukaan 

benda uji. 

Tebel D.2.1 Data Hasil Uji Kekasaran Lapisan Permukaan 
 

 

 

 

Dari tabel diatas didapatkan grafik hubungan antara waktu 

tahan celup dengan kekasaran lapisan permukaan, seperti pada 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar D.2.1 Grafik Hubungan Waktu Tahan Celup dengan 

Kekasaran  Lapisan Permukaan 

Dari hasil pengujian kekasaran lapisan permukaan  pada 

spesimen dengan variasi waktu 3 detik sebesar 0.2197 µm, 5 

detik 0.2908 µm, 7 detik sebesar 0.3791 µm, ini menunjukan 

bahwa dengan waktu tahan celup 7 detik didapat hasil kekasaran 

yang cukup kasar, ini menunjukan bahwa semakin lama 
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No Variasi 
Waktu 

Kekasaran Permukaan Lapisan (µm) 

1 2 3 Rata-rata 

1 3 detik 0.2519 0.2418 0.1653 0.2197 

2 5 detik 0.3471 0.2636 0.2616 0.2908 

3 7 detik 0.3197 0.4535 0.3642 0.3791 



penahanan waktu celup mempengaruhi kekasaran lapisan 

tembaga pada spesimen. Hal ini dikarenakan semakin  lamanya 

waktu tahan celup maka permukaan dari katoda yang paling dekat 

dengan anoda tertempel tembaga lebih banyak dibandingkan 

permukaan yang jauh dari anoda, sehingga mengakibatkan 

permukaannya tidak rata atau kasar. Hal ini merupakan salah satu 

kelemahan dari elektroplating.  

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan dan analisis data, maka dapat disimpulkan 

1. Dari hasil pengujian tebal lapisan dengan variasi waktu 3 detik 

sebesar 0.203 µm, 5 detik sebesar 0.383 µm, 7 detik sebesar 

0.700 µm. Semakin lama waktu pencelupan maka akan 

menambah tebal lapisan elektrolit. 

2. Dari hasil pengujian kekasaran dengan variasi waktu 3 detik 

sebesar 0.2197 µm, 5 detik sebesar 0.2908 µm, 7 detik 

sebesar 0.3791 µm. Semakin lama waktu pencelupan akan 

mempengaruhi ion-ion yang menempel, sehingga 

mengakibatkan sepesimen berubah tingkat kekasarannya. 

2. Saran 

Dari uraian yang ditulis penulis dapat dibuat beberapa saran 

untuk menunjang pengembangan selanjutnya antara lain : 

1. Mengubah cara polishing yaitu dengan mengubah posisi 

motor dinamo memghadap ke atas. Mengubah posisi amplas, 

menhadap ke atas, sehingga nantinya didapatkan hasil 

polishing yang rata. 

2. Demensi spesimen sebaiknya jangan terlalu besar. karana 

lapisan yang terbentuk nantinya hanya ukuran micron. Apabila 

spesimen terlalu besar maka akan sulit untuk diteliti. 

3. Perlu adanya penimbangan bobot anoda dan katoda sebelum 

pencelupan dan setelah pencelupan. Agar dapat diketahui 



tembaga yang menempel pada katoda dengan tembaga yang 

hilang dalam larutan elektrolit. 

4. Senantiasa diperhatikan alat penunjang keamanan pada saat 

melakukan penelitian, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

5. Dengan dilakukan penelitian ini maka laporan ini dapat 

dijadikan refrensi baru untuk melakukan pengembangan 

selanjutnya. 
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