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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelasan merupakan proses penyambungan setempat dari 

logam dengan menggunakan energi panas. Akibat panas maka logam 

di sekitar lasan akan mengalami siklus termal yang menyebabkan 

terjadinya perubahan metalurgi yaitu pada struktur mikro, sehingga 

akan berpengaruh terhadap sifat mekanik seperti kekuatan dan 

ketahanan terhadap laju korosi dari hasil pengelasan tersebut.  

Ketebalan pelat juga memegang peran penting agar 

mendapatkan mutu sambungan yang baik, hal ini disebabkan karena 

masukan panas yang diterima oleh pelat berbeda-beda tergantung 

luas penampang. Sedangkan masukan panas pengelasan yang akan 

diterima akan mempengaruhi struktur mikro yang akan terbentuk. 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju 

korosi, pada lingkungan yang memiliki pH tinggi, laju korosi secara 

umum akan menjadi lebih cepat. Kelembaban udara, air hujan, 

lumpur, benturan atau gesekan dengan benda lain yang 

menyebabkan lapisan pelindung terkelupas merupakan salah satu 

rusaknya pelindung metal sehingga akan mempercepat proses korosi. 

Karat timbul akibat reaksi oksidasi antara material logam dengan 

oksigen. Salah satu yang dapat mempercepat proses timbulnya karat 
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yaitu air laut yang mengandung kadar garam, begitu juga dengan 

cairan air dan garam dapur (NaCl). Karat muncul disebabkan 

permukaan logam bersentuhan langsung dengan air yang 

mengandung asam sehingga mengalami proses oksidasi oleh udara. 

Semakin dibiarkan air dan kotoran menempel pada baja semakin 

banyak pula zat asam bereaksi terhadap besi yang menjadikannya 

karat. 

 

 

Gambar 1.1 Contoh Korosi pada Jangkar Kapal (Reswara.blogspot.com) 

 

Korosi merupakan reaksi elektrokimia yang bersifat alamiah 

dan berlangsung spontan, oleh karena itu korosi tidak dapat dicegah 

atau dihentikan sama sekali. Korosi hanya bisa dikendalikan atau 

diperlambat lajunya sehingga memperlambat proses kerusakannya. 

Ketika atom logam terekspos ke lingkungan yang mengandung 

molekul air, mereka akan melepas elektron, mengubah diri menjadi 
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ion positif dan melibatkan aliran listrik. Efek ini akan terkonsentrasi 

dalam skala kecil yang mula-mula membentuk lubang kecil atau 

retakan, kemudian meluas sehingga mampu menimbulkan kegagalan. 

Korosi lokal yang berawal dari keberadaan lubang-lubang kecil 

seringkali terdapat kegagalan lelah awal yang ditambah dengan 

media korosif seperti air laut akan semakin memperbesar 

pertumbuhan retakan akibat lelah. Korosi juga terjadi lebih cepat pada 

area dimana perubahan microstructural akibat proses pengelasan. 

Penggunaan baja sudah tidak asing lagi pada proses industri. 

Umumnya untuk mencegah korosi pada struktur baja digunakan 

pelapis atau polarisasi katoda (cathodic polarization), yaitu dengan 

memasang anoda sebagai tumbal.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana kecepatan laju korosi daerah HAZ dan Base metal 

terhadap pengaruh tegangan ampere 120,160,200 pada material Baja 

ST 37 dengan larutan Nacl. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin diperoleh penulis dengan 

mengajukan judul tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pengaruh variasi ampare terhadap laju korosi baja ST 

37 pada daerah HAZ dengan variasi Ampare 120,160,200 

menggunakan metode perendaman larutan NaCl. 

2. Mengetahui beda hasil laju korosi baja ST 37 Daerah HAZ dan 

base. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat sangat kompleknya masalah yang berkaitan dengan 

korosi dalam kehidupan sehari-hari, maka di sini penulis membatasi 

masalah agar pembahasannya lebih terfokus. Adapun batasan 

masalah tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental. 

2. Bahan yang digunakan adalah plat baja ST – 37 dengan ukuran 

50 mm x 30 mm x 5,5 mm. 

3. Cairan untuk pengkorosian (media pengkorosi) adalah natrium 

klorida (NaCl) dengan konsentrasi larutan 5 ± 1 %. 

4. Waktu pengujian yang dilakukan adalah 48 jam. 

5. Pengujian korosi dilakukan dengan metode perendaman larutan 

NaCl dan perhitungan laju korosi dilakukan metode kehilangan 

berat sebagai tindak lanjut dari analisa korosi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi 

penulis, masyarakat luas dan dunia pendidikan, antara lain: 

1. Memberikan pengetahuan baru tentang percepatan laju korosi 

daerah HAZ dan base metal. 

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu 

Material. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode penelitian dengan 

menganalisa dari hasil-hasilnya dan studi literatur. Langkah-langkah 

dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah: 

1. Studi literatur 

Yaitu mempelajari referensi dari berbagai buku sebagai teori 

penunjang dalam pembahasan masalah, menyusun data, metode 

eksperimen dan analisa hasil penelitian. 

2. Studi laboratorium 

Studi laboratorium dilakukan dengan pengujian laboratorium dan 

laboratorium yang dipakai adalah Laboratorium Teknik Kimia UMS 

dan di Balai Besar Bahan Dan Barang Teknik (B4T) Bandung 

Jawa Barat. 
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1.7 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penulis membagi 

tugas akhir ini menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub 

bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan, sehingga 

membentuk satu kesatuan topik pembahasan. 

Sebelum masuk ke bab satu, tugas akhir ini diawali dengan 

halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

gambar. 

BAB  I.  PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB  II.  LANDASAN TEORI 

Pengertian korosi, Mekanisme korosi, Klasifikasi uji korosi, 

Factor-faktor yang mempengaruhi korosi, Penyebab 

terjadinya korosi, Dampak dari korosi, Cara pencegahan 

korosi. 

BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 

Meliputi diagram alur penelitian, penyiapan alat dan bahan, 

pengujian laju korosi. 

BAB IV. DATA-DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi data-data hasil pengujian dan pembahasan dari 

data-data yang diperoleh pengujian, data pengujian korosi. 
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BAB  V.  PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi buku-buku dari jurnal serta sumber-sumber lain yang dijadikan 

referensi dalam penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian. 


