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RINGKASAN 

 Seiring dengan perkembangan industri, penggunaan baja 
semakin meningkat. Namun baja memiliki kelemahan yaitu mudah 

teroksidasi sehingga dapat mengalami korosi. korosi merupakan 

proses yang terjadi secara alami yang tidak dapat dihindari, tetapi 
laju korosinya dapat diturunkan. Beberapa upaya telah dilakukan 

salah satunya dengan menambahkan inhibitor korosi. ekstrak getah 

Macaranga gigantea berpotensi menjadi inhibitor korosi pada baja 

lunak karena mengandung senyawa metabolit sekunder salah 
satunya tanin. Penentuan efisiensi inhibisi baja lunak dilakukan 

melalui proses elektrodeposisi dengan larutan ZnSO4 yang 

ditambahkan  ekstrak getah Macaranga gigantea dalam larutan asam 
sulfat dengan variasi konsentrasi ekstrak Macaranga gigantea, waktu 

elektrodeposisi dan suhu. Penentuan nilai efisiensi inhibisi korosi 

mengguanakan metode kehilangan berat. Untuk memperkuat hasil 

penelitian dilakukan karakterisasi SEM untuk mengamati morfologi 
permukaan hasil lapisan dan FTIR untuk mengamati gugus fungsi 

yang terdapat pada ekstrak getah Macaranga gigantea. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai efisiensi inhibisi korosi semakin 
meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak getah 

Macaranga gigantea dan waktu elektrodeposisi sedangkan nilai laju 

korosi semakin menurun. Namun, efisiensi inhibisi korosi akan 
semakin menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Nilai efisiensi 

inhibisi maksimum diperoleh pada penambahan ekstrak getah 

Macaranga gigantea 2,5 g/L dengan waktu elektrodeposisi 30 menit 

yaitu 77,61%. 
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SUMMARY 

Along with the development of the industry, the use of steel is increasing. 
But steel has a disadvantage that is easily oxidized so that it can experience 
corrosion. corrosion is a naturally occurring process that cannot be avoided, but 
the rate of corrosion can be lowered. Several efforts have been made one of them 
by adding corrosion inhibitors. Macaranga gigantea sap extract has the potential 
to become a corrosion inhibitor in soft steel because it contains secondary 
metabolite compounds such as tannins. Determination of soft steel inhibition 
efficiency is carried out through electrodeposition process with ZnSO4 solution 
added Macaranga gigantea sap extract in sulfuric acid solution with variations in 
Macaranga gigantea extract concentration, electrodeposition time and 
temperature. Determination of corrosion inhibition efficiency values using weight 
loss methods. To strengthen the results of the study conducted sem 
characterization to observe the morphology of the surface of the layer results and 

FTIR to observe the function group contained in macaranga gigantea sap extract. 
The results showed that the value of corrosion inhibition efficiency increased as 
the concentration of Macaranga gigantea sap extract increased and 
electrodeposition time while the corrosion rate decreased. However, the efficiency 
of corrosion inhibition will decrease as the temperature increases. The maximum 
inhibition efficiency value was obtained in the addition of Macaranga gigantea sap 
extract of 2.5 g/L with a 30-minute electrodeposition time of 77.61%.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya perkembangan dan kemajuan industri, 

kebutuhan terhadap baja juga semakin meningkat. Baja merupakan material 

yang banyak digunakan dalam bidang industri karena mudah diperoleh, kuat 

dan harganya relatif murah (Gusti et al., 2015). Di samping kelebihan baja, baja 

juga memiliki kekurangan yaitu mudah teroksidasi, karena berinteraksi 

langsung dengan lingkungan terutama lingkungan korosif sehingga dapat 

mengalami korosi (Emriadi et al., 2014; Nwankwo et al., 2014). Korosi dapat 

mengakibatkan suatu materiel mengalami penurunan kualitas (Putra & 

Kasuma, 2018).  

Korosi merupakan proses degradasi mutu suatu materiel akibat interaksi 

alamiah atau buatan terhadap lingkungan (Mulyati, 2020). Korosi terjadi secara 

alami dan tidak dapat dihentikan selama materiel baja mengalami kontak 

dengan lingkungan. Namun, dampak korosi dapat diminimalisir dengan 

berbagai alternatif (Yetri et al., 2019). Pencegahan korosi pada logam atau baja 

dapat dilakukan dengan cara pembersihan permukaan baja, namun cara ini 

kurang efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi korosi yaitu dengan 

penambahan inhibitor korosi. Inhibitor adalah zat yang ditambahkan dalam 

jumlah kecil ke dalam lingkungan yang dapat mengurangi laju korosi pada 

logam atau paduan logam, baik yang berasal dari senyawa anorganik maupun 

organik (Asmara et al., 2018) Namun, penggunaan inhibitor anorganik memiliki 

kekurangan yakni mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya, tidak 

ramah lingkungan dan relatif mahal (Nugroho, 2015).  

Alternatif lain yang dapat digunakan yaitu dengan pemanfaatan ekstrak 

tumbuhan sebagai inhibitor korosi. Inhibitor organik berasal dari bagian 

tumbuhan yang mengandung senyawa tanin atau ekstrak bahan alami yang 

mengandung salah satu unsur N, O, P, S, ikatan rangkap dan cincin aromatik 

pada strukturnya (Gusti et al., 2015; Yildiz, 2015; Zarrouk et al., 2015). Serta 

unsur-unsur yang mempunyai pasangan elektron bebas yang berfungsi sebagai 

ligan yang akan membentuk senyawa kompleks yang mengendap (adsorpsi) 

pada permukaan logam sebagai lapisan pelindung yang bersifat hidrofobik yang 

dapat menghambat reaksi logam dengan lingkungannya (Gusti et al., 2017). 

Penggunaan inhibitor organik ini merupakan alternatif yang tepat sebagai 

inhibitor korosi karena bersifat biodegradable, mudah didapat dan biaya murah 

(Ramadhan & Pratiwi, 2020).  

Beberapa penelitian sebelumnya telah melaporkan penggunaan ekstrak 
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dari tanaman sebagai inhibitor korosi seperti Jalaluddin et al. (2015), 

melaporkan bahwa ekstrak tanin kulit kayu akasia (Acacia mangium) mampu 

menghambat laju korosi baja lunak dalam media asam (HCl) dengan efisiensi 

inhibisi korosi sebesar 84,7%. Kayadoe et al. (2015), Menggunakan ekstrak 

daun pandan (Pandanus amaryllifous Roxb) yang mengandung senyawa 

flavonoid, alkaloid, steroid, antrakuinon dan tanin sebagai inhibitor korosi baja 

lunak dengan efisiensi inhibisi sebesar 89,06% dalam media korosif H2SO4. 

Yufita & Fitriana (2018), Menggunakan ekstrak etanol daun salam yang 

mengandung senyawa tanin dan flavonoid dapat menghambat laju korosi baja 

dalam media NaCl dengan efisiensi inhibisi sebesar 99,80%. Priyotomo et al. 

(2019), menggunakan ekstrak daun talas yang mengandung senyawa tanin 

dapat menghambat laju korosi baja api 5L x-52 dalam media H2SO4 dengan 

efisiensi inhibisi korosi sebesar 79,53%. Utomo et al. (2019),menggunakan 

ekstrak Daun jambu biji dan daun mangga yang mengandung senyawa tanin 

sebagai inhibitor korosi dengan efisiensi inhibisi masing-masing sebesar 65% 

dan 67% dalam media asam fosfat. Pada penelitian Oktafiani (2019), 

melaporkan ekstrak getah Macaranga gigantea mampu menghambat laju korosi 

dengan efisiensi inhibisi korosi sebesar 66,937% dalam media H2SO4. 

Macaranga gigantea atau yang dikenal dengan sebutan merkubung 

merupakan salah satu spesies dari genus macaranga yang penyebarannya 

banyak di kawasan hutan hujan tropis termasuk di Indonesia. Menurut 

penelitian (Hanura, 2018), melaporkan bahwa ekstrak etanol getah Macaranga 

gigantea lebih dominan mengandung senyawa tanin, hal ini dipertegas juga oleh 

(Johari et al., 2020). Menurut Oktafiani (2019), ekstrak getah Macaranga 

gigantea memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder fenolik, flavonoid, 

kuinon, saponin, tanin dan terpenoid. Salah satu senyawa dominan yang 

terkandung dalam kulit batang Macaranga gigantea yaitu senyawa tanin yang 

merupakan senyawa golongan polifenol. Keberadaan gugus –OH pada tanin 

memungkinkan untuk membentuk kompleks dengan logam dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tanin sangat berpontensi sebagai inhibitor korosi 

(Pramudita et al., 2018). Hal tersebut juga diperkuat juga oleh penelitian 

(Swastikawati,dkk, 2017), ditemukannya artefak besi dalam kondisi sangat utuh 

yang terawetkan dan terkubur dalam media tanin alam. Berdasarkan penelitian 

tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ekstrak getah Macaranga 

gigantean berpotensi sebagai inhibitor korosi pada baja.   

Cara lain pencegahan korosi yaitu dengan pelapisan. Pelapisan 

permukaan ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan, pelelehan, rich 

coating, dan elektrodeposisi. Pelapisan menggunakan logam lebih efektif 
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dibandingkan dengan cat maupun plastik (Agustina & Dahlan, 2013). 

Elektrodeposisi merupakan salah satu cara pelapisan logam dengan 

menggunakan logam lain melalui bantuan arus listrik searah (DC), untuk 

menghasilkan permukaan logam dengan sifat yang berbeda dengan logam dasar 

yang akan dilapisi (Kayadoe & Filindity, 2020). Adapun logam-logam pelapis 

yang sering digunakan dalam metode elektrodeposisi yaitu nikel (Ni), Zink (Zn), 

kromium (Cr), Tembaga (Cu) dan platinum (Pt) (Surya Darmawan et al., 2015). 

Metode lain yang lebih meminimalisir terjadinya korosi yaitu dengan 

menambahkan inhibitor korosi kedalam larutan elektrolit untuk pelapisan 

permukaan baja. Kelebihan penambahan inhibitor dalam pencegahan korosi 

yaitu dapat meningkatkan polarisasi anoda, katoda dan bahan tekanan listrik 

dari sirkuit oleh pembentukan lapisan tebal pada permukaan logam (Haryono et 

al., 2010). Beberapa penelitian sebelumnya telah melaporkan  pemanfaatan 

bahan alam dan Zn sebagai inhibitor korosi. Ramezanzadeh et al. (2019), 

melaporkan bahwa ekstrak daun Mangifera indica dan ion Zn mampu 

menghambat laju korosi pada baja ringan dengan efisiensi inhibisi sebesar 91%. 

Asadi et al. (2020), Menggunakan ekstrak lemon dan kation Zn2+ dengan teknik 

elektrokimia untuk menghambat laju korosi baja dengan efisiensi inhibisi 

sebesar 93% dalam media NaCl. Kaghazchi et al. (2020), menggunakan asam 

tanat dan kation Zn sebagai antikorosi pada baja dengan efisiensi ibhibisi 

sebesar 80% dalam media NaCl. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian   

pemanfaatan ekstrak getah Macaranga gigantean dengan campuran larutan 

elektrolit ZnSO4·5H2O yang digunakan sebagai inhibitor korosi pada baja lunak 

dalam larutan asam sulfat 0,75 M melalui metode elektrodeposisi.  

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

Korosi merupakan fenomena yang kompleks yang sering terjadi pada 

permukaan materiel termasuk baja. Korosi terjadi karena adanya reaksi kimia 

antara logam dan lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan inhibitor korosi 

untuk menghambat laju korosi. Ekstrak getah Macaranga gigantean 

dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi karena mengandung senyawa metabolit 

sekunder yang dapat berpotensi sebagai inhibitor korosi.  Adanya penambahan 

inhibitor korosi kedalam larutan ZnSO4·5H2O diharapkan akan meningkatkan 

efektifitas inhibisi korosi pada baja.  

Dari identifikasi diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Bagaimanakah efisiensi inhibisi dan laju korosi baja lunak yang terlapisi 

ekstrak getah Macaranga gigantea dan ion Zn? 
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2.  Bagaimanakah pengaruh waktu elektrodeposisi pelapisan ion Zn terhadap 

efisiensi inhibisi korosi? 

3. bagaimanakah pengaruh konsentrasi ekstrak getah Macaranga gigantea 

terhadap efisiensi inhibisi korosi pada baja lunak? 

4. Bagaimanakah pengaruh suhu terhadap efisiensi inhibisi pada baja lunak 

yang terlapis ekstrak getah Macaranga gigantea dan ion Zn?  

5. Bagaimanakah karakteristik morfologi dan interaksi baja lunak dari lapisan 

yang dihasilkan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui efisiensi inhibisi dan laju korosi baja lunak yang terlapisi 

ekstrak getah Macaranga gigantea dan ion Zn  

2.  Mengetahui pengaruh waktu elektrodeposisi pelapisan ion Zn terhadap 

efisiensi inhibisi korosi 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak getah Macaranga gigantea 

terhadap efisiensi inhibisi korosi pada baja lunak 

4. Mengetahui pengaruh suhu terhadap efisiensi inhibisi pada baja lunak yang 

terlapis ekstrak getah Macaranga gigantea dan ion Zn 

5. Mengetahui karakteristik morfologi dan interaksi baja lunak dari lapisan 

yang dihasilkan 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan ekstrak getah Macaranga gigantea sebagai inhibitor korosi pada 

elektrodeposisi pelapisan Zn pada baja sehingga dapat menanggulangi masalah 

yang ditimbulkan akibat korosi dan dapat mengurangi kerusakan dan 

pencemaran lingkungan. Selain itu dapat menambah pengetahuan mengenai 

pemanfaatan ekstrak Macaranga gigantea. 



 

 

5 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Baja 

Baja adalah  paduan logam yang komponen utamanya besi (Fe) dan 

karbon (C) sebagai pengaloi utama, dengan kadar karbon mencapai 5,1%. 

Paduan  dengan kadar karbon yang lebih tinggi dari 5,1% disebut besi. Karbon 

berfungsi sebagai materiel pengaloi utama (Sari, 2018). Selain itu unsur-unsur 

lain yang terdapat pada baja antara lain seperti sulfur (S), fosfor (P), silicon (Si), 

Mangan (Mn), dan beberapa unsur lainnya seperti nikel, krom, molybdenum, 

boron, titanium, vanadium, dan niobium untuk membedakan karakteristik 

antara jenis baja. Penambahan karbon pada baja berfungsi sebagai unsur 

pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi Kristal dari atom 

penyunsun besi yang dapat menyebabkan struktur kristal dari besi murni tidak 

memiliki resistensi antar atom dan akan saling melewati satu sama lain dan 

baja akan menjadi lembek (Suarsana, 2017)` Kandungan karbon dalam baja  

mempengaruhi sifat-sifat mekanik baja tersebut.   

 
Gambar 1. Baja (Suarsana, 2017) 

Menurut (Sari, 2018), klasifikasi dari baja karbon, yaitu:  

1. Baja karbon lunak (low carbon steel) 

Baja lunak merupakan baja yang relatif murah dan banyak digunakan. Baja 

karbon rendah mengandung kira-kira 0,05-0,15% karbon dan baja lunak 

mengandung 0,16%-0,29% karbon. Baja karbon lunak biasa digunakan 

untuk panel bodi mobil, tin plate dan produk kawat.  

2. Baja karbon menengah (medium carbon steel)  

Baja dengan kadar karbon antara 0,30-0,60% dengan kadar magnesium 

antara 0,60-1,65%. Baja dengan kadar karbon 0,40 – 0,60% dapat 

digunakan untuk rel kereta. 

3. Baja karbon tinggi (high carbon steel)  

Baja dengan kandungan karbon kira-kira 0,30-1,70%. Baja jenis ini 

digunakan untuk pegas dan kabel kekuatan tinggi.  

4. Ultra-high carbon steel   

Baja dengan kandungan karbon kira-kira 1,0-2,0%. Baja ini digunakan 

untuk tujuan khusus, seperti bidang non industri, pisau.. 
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2.2. Korosi 

Korosi adalah reaksi kimia yang terjadi pada suatu logam dengan 

senyawa lain yang berada dilingkungan sekitar sehingga menghasilkan senyawa 

yang tidak diinginkan. Degradasi akan terjadi terhadap logam karena terjadinya 

reaksi kimia antara logam tersebut dengan lingkungannya. Selain itu korosi 

didefinisikan sebagai penghancuran paksa zat seperti logam dan bahan 

bangunan mineral media sekitarnya yang biasanya gas limbah (sulfur dioksida, 

sulfat, hidrogen. hidrogen sulfida, klorida), kandungan oksigen, pH larutan, 

temperature, kelembaban, dan aktifitas mikroba (Turnip et al., 2015). Korosi 

logam melibatkan proses anodik (oksidasi logam menjadi ion dengan 

melepaskan elektron ke dalam (permukaan logam) dan proses katodik 

(menggunakn elektron tersebut dengan laju yang sama). Proses katodik 

biasanya merupakan reduksi ion hidrogen atau oksigen dari lingkungan 

sekitarnya (Gapsari, 2017).  

 

Gambar 2. Korosi (Perkaratan) (Gapsari, 2017) 

Korosi berdasarkan jenis reaksinya digolongkan menjadi dua yaitu korosi 

kimia (chemical corrosion) dan korosi elektrokimia (electrochemical corrosion). 

korosi kimia terjadi secara murni tanpa adanya larutan elektrolit, biasanya 

terjadi pada temperatur tinggi atau lingkungan yang sangat kering. Korosi kimia 

sering disebut juga dengan proses oksidasi saat logam bereaksi dengan oksigen, 

sulfidasi saat logam bereaksi dengan sulfida dan karburasi apabila logam 

bereaksi dengan gas karbon monoksida (CO). Sedangkan korosi elektrokimia 

terjadi dilingkungan yang basah, pada temperatur yang relatif rendah dengan 

berbagai jenis korosi yang berbeda mengikuti mekanisme elektrokimia yang 

melibatkan perpindahan elektron-elektron. Mekanisme korosi melalaui reaksi 

elektrokimia melibatkan  reaksi oksidasi (reaksi anodik) dan reaksi reduksi 

(reaksi katodik) (Nasmi Herlina sari et al., 2021). 

Secara umum mekanisme korosi yang terjadi di dalam suatu larutan 

berawal dari logam yang teroksidasi dan melepaskan elektron untuk 

membentuk ion logam yang bermuatan positif. Larutan akan bertindak sebagai 

katoda dengan reaksi yang umum terjadi adalah pelepasan H2 dan reduksi O2, 
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akibat ion H+ dan H2O yang tereduksi. Reaksi ini terjadi di permukaan logam 

yang akan menyebabkan pengelupasan akibat pelarutan logam ke dalam 

larutan secara berulang-ulang (Miranda & Rahmawati, 2020). 

 

Gambar 3. Mekanisme korosi (Miranda & Rahmawati, 2020) 

 Menurut (Wan et al., 2020), mekanisme reaksi korosi yang terjadi pada 

besi (Fe), yang disajikan pada persamaan 1. 

Fe(s) + H2O(l) + 
 

 
 O2 (g) → Fe(OH)2(s)  (1) 

Fero hidrokisada (Fe(OH)2) yang dihasilkan merupakan hasil sementara yang 

dapat teroksidasi kembali secara alami oleh air dan oksigen akan membentuk 

feri hidroksida (Fe(OH)3), dengan reaksi pada persamaan 2. 

4 Fe(OH)2(s) + O2(g) + 2H2O(l) → 4Fe(OH)3(s)  (2) 

Feri hidroksida (Fe(OH)3) yang terbentuk akan mengalami perubahan menjadi 

Fe2O3 yang berwarna merah kecoklatan atau yang biasa disebut dengan karat, 

dengan reaksi yang disajikan pada persamaan 3 

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O   (3) 

2.3. Inhibitor Korosi 

Secara umum inhibitor korosi merupakan suatu zat atau senyawa yang 

ditambahkan ke dalam suatu lingkungan dapat menurunkan laju korosi 

terhadap suatu logam (Nugroho, 2015). Menurut (Firdausi, 2016) Mekanisme 

inhibitor dalam mencegah terjadinya korosi adalah sebagai berikut :  

1. Inhibitor akan teradsorp secara kimia (kemisorpsi) ke permukaan logam 

dan membentuk lapisan tipis penghalang akibat adanya kombinasi antara 

ion inhibitor dan permukaan logamnya.  

2. Inhibitor membentuk lapisan proteksi oksida di permukaan logam.   

3. Inhibitor akan bereaksi dengan komponen lain membentuk senyawa 

kompleks.  

Jenis-Jenis Inhibitor Korosi 

Menurut (Gapsari, 2017), berdasarkan mekanisme proteksinya sebagai 

menjadi dua, yaitu: 

1. Inhibitor Anodik 
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Inhibitor anodik mampu meningkatkan polarisasi anoda terhadap potensi 

pasif dari logam atau paduan. Inhibitor anodik disebut inhibitor pasif 

karena dapat mengurangi arus korosi secara signifikan. Ciri dari inhibitor 

ini adalah agen pengoksidasinya yang kuat sehingga bisa menaikkan 

potensial korosi pada logam menuju lebih positif ditandai dengan 

terbentuknya lapisan pasif. Namun, inhibitor ini terkenal dengan sifat 

berbahayanya karena mampu menyebabkan korosi sumur pada logam.  

2. Inhibitor Katodik 

Inhibitor katodik merupakan inhibitor yang mampu menurunkan laju 

korosi dengan cara meningkatkan tegangan lebih depolarisasi katodik 

(evolusi hidrogen dan reduksi oksigen). Inhibitor mampu membentuk 

endapan yang tebal sehingga mengurangi difusi depolarisasi ke permukaan 

logam, dan menghambat reaksi katodik dan laju korosi. Inhibitor jenis ini 

mampu mengurangi arus korosi dengan menghambat polarisasi katodik. 

Sedangkan inhibitor berdasarkan bahan dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Inhibitor Organik 

Inhibitor organik pada umumnya berasal dari ekstrak bahan alami yang 

mengandung unsur S, N, O, P dan unsur-unsur yang memiliki pasangan 

elektron bebas. Pasangan elektron bebas akan membentuk senyawa 

kompleks yang mengendap (adsorpsi) pada permukaan logam sebagai 

lapisan pelindung yang bersifat hidrofobik yang dapat menghambat reaksi 

logam tersebut dengan lingkungannya (Nugroho, 2015). 

2. Inhibitor Anorganik 

Inhibitor anorganik adalah inhibitor yang diperoleh dari mineral yang 

senyawanya tidak memiliki kadar karbon. Inhibitor anorganik yang biasa 

digunakan saat ini yaitu sodium nitrit, kromat, fosfat, dan garam seng. 

Inhibitor anorganik memiliki gugus aktif yaitu anion negatif yang mampu 

untuk menghambat korosi (Nugroho, 2015). 

Efisiensi dari inhibitor organik tergantung pada struktur kimia, ukuran 

molekul organik, ikatan rangkap terkonjugasi, panjangnya rantai karbon, tipe 

dan nomor ikatan tiap atom, jenis gugus yang dimiliki, kekuatan membentuk 

ikatan dengan permukaan logam, kemampuan lapisan penghalang membentuk 

crosslinked, dan jenis larutan elektrolitnya. 

2.4. Macaranga gigantea 

Macaranga merupakan salah satu genus terbesar dari famili 

Euphorbiaceae, terdiri dari sekitar 300 spesies dan 27 spesies ditemukan di 

Semenanjung Malaysia. Tanaman ini tumbuh sebagai semak atau pohon yang 
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dapat tumbuh hingga setinggi 15-30 m (Johari et al., 2019). Macaranga gigantea 

adalah spesies pionir yang tumbuh cepat di hutan hujan tropis sekunder, dan 

melimpah di hutan Dipterocarpaceae campuran terbuka setelah kegiatan 

perladangan. Dikenal dengan nama Merkubung, Tutup Gede, Kayu Kecubung, 

Simbar Kubang, Sangkubang, Serkubung, Mawenang, Mahawenang, 

Kagurangen, Same dan Tula-tula (Amirta et al., 2017). 

Menurut (Suhartati et al., 2012), klasifikasi tumbuhan Macaranga 

gigantea adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Class : Dicotyledoneae 

Ordo : Euphorbiales 

Famili : Euphorbiaceae  

Genus : Macaranga 

Spesies : Macaranga gigantea 

Morfologi Macaranga gigantea  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

(a) Pohon Macaranga gigantea 

 

(b) Daun Macaranga gigantea 

 
(c) Batang muda Macaranga gigantea 

 

(d) Getah Macarang gigantea  

Gambar 4. Tanaman Macaranga gigantea dan bagian-bagiannya 

Tanaman Macranga gigantean dapat tumbuh dengan tinggi mencapai ± 

30 m dengan diameter batang ± 28 cm. Batang bulat halus dengan warna abu-

abu kotor dan kulit luar sedikit tebal. Pada daun Macaranga gigantea berwarna 
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hijau, bagian tepi bergerigi, merupakan daun tunggal dengan ukuran cukup 

besar, tajuk daun melebar seperti payung dan susunan tangkai daun berselang-

seling (Susanto et al., 2016). 

2.5. Senyawa Metabolit Sekunder Tanaman Macaranga gigantea  

 Hasil penelitian Hidayat et al. (2019), (Tabel. 1) menunjukkan bahwa 

senyawa yang terkandung dalam ekstrak kulit kayu Macaranga gigantea yaitu 

positif mengandung flavonoid, tanin, fenolik,terpenoid, saponin, alkaloid dengan 

pereaksi dragendorff . 

Tabel 1. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Kulit Kayu Macatanga gigantea 

Metabolit Sekunder Pereaksi Hasil 

Alkaloid 

Flavonoid 
Flavonoid 

Saponin 

Steroid 

Tanin 
Fenolik  

Terpenoid 

Dragendorff/Wagner/Mayer 

Mg + HCl  
NaOH 10% 

Akuades 

Buchard 

FeCl3 1% 
FeCl3 1% 

Buchard 

+++/-/- 

+ 
+++ 

+ 

- 

+++ 
+++ 

++ 
(+++) = terdeteksi banyak; (++) = terdeteksi sedang; (+) = sedikit; (-) = tidak terdeteksi 

Hasil penelitian Oktafiani (2019), (Tabel. 2) menunjukkan bahwa 

senyawa yang terkandung dalam ekstrak getah Macaranga gigantea adalah 

fenolik, flvonoid, kuinon, saponin, tanin dan terpenoid. 

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Getah Macatanga gigantea 

Metabolit Sekunder Pereaksi Hasil 

Alkaloid 
Fenolik  

Flavonoid 

Kuinon 
Saponin 

Steroid 

Tanin 
Terpenoid 

Mayer/Dragendorff 
FeCl3 1% 

Mg, HCl dan Etanol 

NaOH 1N 
Akuades 

Buchard 

FeCl3 1% 
Buchard 

-/- 
+ 

+ 

+ 
+ 

- 

+ 
+ 

(+) = terdeteksi; (-) = tidak terdeteksi 

2.6. Tanin 

Tanin juga dikenal dengan sebutan asam tanat dan asam galotanat, ada 

yang tidak berwarna tetapi ada juga yang berwarna kuning atau coklat. Tanin 

merupakan senyawa fenol  yang memiliki berat molekul besar  yang terdiri dari 

gugus hidroksi (-OH) dan beberapa gugus yang bersangkutan seperti karboksil 

untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan beberapa 

makromolekul. Tanin terdiri dari dua jenis yaitu tanin terkondensasi dan tanin 

terhidrolisis. Tanin terkondensasi terjadi karena reaksi polimerisasi antar 

flavonoid, sedangkan tanin terhidrolisis terbentuk dari reaksi esterifikasi asam 

fenolat dan gula (glukosa) (Hidjrawan, 2018). Semua jenis tanin dapat larut 

dalam air. Kelarutannya besar dan akan bertambah besar apabila dilarutkan 
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dalam air panas. Begitu juga tanin akan larut dalam pelarut organik seperti 

metanol, etanol, aseton dan pelarut organik lainnya (Irianty & Khairat, 2013). 

 

Gambar 5. Struktur tanin (Hidjrawan,2018). 

 Dalam proses pelapisan baja dengan menggunakan tanin sebagai 

inhibitor, tanin akan membentuk senyawa kompleks dengan ion Fe menjadi Fe-

tanat. Senyawa kompleks Fe-tanat akan menjadi pelindung logam Fe saat 

kontak langsung dengan air  (Xu et al., 2019). 

 Mekanisme inhibisi korosi oleh senyawa kompleks Fe-tanat dapat dilihat 

pada Gambar 6. Asam tanat dapat mempercepat proses korosi dengan 

menurunkan pH dan membentuk kompleks dengan besi yang menempel di 

permukaan. Adapun pelarutan besi karbon dianodik, oksidasi terjadi dari Fe 

menjadi Fe2+ pada awalnya terlibat. Kemudian, oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ oleh 

oksigen. Fe3+ direduksi menjadi ion Fe2+ melalui kontak dengan logam besi di 

pori-pori sehingga muncul perubahan warna (Rochmat et al., 2019). 

 
Gambar 6. Mekanisme inhibitor korosi (Rochmat et al., 2019) 

Asam tanat bekerja pada ion besi yang tersedia dalam tiga cara. 

Pertama, tanin dapat membentuk senyawa komplek dengan ion Fe2+ menjadi 

ferro-tanat, yang mudah teroksidasi menjadi ferri-tannat jika ada kehadiran 

oksigen. Kedua, tanin dapat bereaksi langsung dengan ion Fe3+ membentuk feri 

tannat. Ketiga, karena kemampuan sifat reduksi dari tanin, Fe2O3 dapat 
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direduksi menjadi ion ion Fe2+. Ferro-tanat dapat secara langsung direduksi 

menjadi ferri-tanat ketika kontak dengan O2 dan air (Xu et al., 2019).  

2.7. Elektrodeposisi 

Secara umum elektrodeposisi terbagi menjadi dua yaitu proses 

electroplating dan electroless. Proses electroplating menggunakan dua batang 

elektroda sebagai sumber pelapis sedangkan proses elecroless menggunakan 

larutan elektrolit sebagai sumber pelapis. Proses electroplating memiliki 

keunggulan sifat fisik dan mekanik (Budi, 2016). Elektrodeposisi adalah proses 

pengendapan suatu zat dengan menggunakan arus listrik. Elektrodeposisi 

merupakan salah satu metode pelapisan logam dengan menggunakan prinsip 

arus listrik searah dan bantuan senyawa kimia sehingga akan menghasilkan 

partikel yang akan melapisi material.  Konsep dasar dari pelapisan logam ini 

dengan cara mengendapkan (deposisi) logam yang diinginkan dengan cara 

elektrolisis dalam larutan elektrolit sebagai tempat terjadinya pertukaran ion 

(Whydiantoro et al., 2019).  

Elektrodeposisi termasuk proses elektrolisis. Elektrolisis adalah peristiwa 

penguraian zat elektrolit oleh arus searah (DC). Dalam sel elektrolisis katoda 

dihubungkan dengan kutub positif (+) sumber arus, sedangkan anoda 

dihubungkan ke kutub negatif (-) dari sumber arus. Pada elektrolisis, bahan 

yang akan dideposisikan ditempatkan pada anoda, dan substrat yang akan 

dilapisi ditempatkan pada katoda. Secara umum, apabila arus listrik dialirkan 

ke dalam larutan elektrolit maka kation akan mengalami reduksi dengan 

menangkap elektron sedangkan anion akan mengalami oksidasi dengan 

melepas elektron (Rasyad & Budiarto, 2018).  

 
Gambar 7. Proses Elektrodeposisi  

Proses elektrodeposisi dilakukam pada suatu bejana atau biasa disebut 

dengan sel elektrolisis. Dalam sel elektrolisis ini menggunakan arus listrik agar 

berlangsungnya reaksi kimia. Pada sel elektrolisis ini reaksi kimia yang terjadi 

merupakan reaksi tidak spontan melainkan melalui perbedaan potensial yang 
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dipicu berasal dari luar. Pada sel elektrolisis terdapat dua elektroda yang 

dilcelupkan kedalam larutan elektrolit. Masing-masing elektroda  akan 

dihubungkan dengan arus listrik, yang terbagi menjadi dua kutub yaitu kutub 

positif (Anoda) dan kutub negatif (katoda). Agar ion terus mengalir dalam proses 

elektrodeposisi maka diperlukan arus listrik. Adanya arus listrik tersebut akan 

mengakibatkan elektron pada masing-masing elektroda berpindah dari anoda ke 

katoda. Elektron ini ditangkap oleh kation sehingga pada permukaan katoda 

terjadi reduksi kation dan terendapkan di katoda. Pada saat yang sama terjadi 

reaksi oksidasi anion di permukaan anoda. Anion melepaskan elektron dan 

melalui anoda elektron dikembalikan ke sumber arus.  (Kurniasih et al., 2018). 

Pada dasarnya proses pengendapan menggunakan metode elektrodeposisi 

dengan mengikuti hukum faraday yang menyatakan bahwa ″Kuat arus listrik 

yang mengalir dan waktu pelapisan sebanding dengan jumlah logam yang 

terdekomposisi selama proses elektrolisis berlangsung″. Berdasarkan hukum 

faraday 1 seperti yang disajikan pada persamaan 4 (Agustin et al., 2013). 

  
     

 
     (4) 

Keterangan: 

W= massa zat yang dihasilkan (gram) 

e = massa ekuivalen = Ar/Z = massa atom relatif/valensi 

I  = kuat arus listrik (Ampere) 

t  = waktu elektrodeposisi (s) 

F = bilangan Faraday (F) 

Terdapat beberapa parameter yang sangat berpengaruh pada proses 

elektrodeposisi adalah kuat arus (ampere), tegangan (volt), waktu (jam), volume 

umpan dan larutan buffer elektrolit yang digunakan (Yanliastuti et al., 2016).  

2.8. Larutan Elektrolit ZnSO4 

Larutan elektrolit adalah senyawa heteropolar yang dibentuk oleh atom-

atom bermuatan (radikal) yang disebut ion-ion, yang bebas bergerak di dalam 

larutan hingga terjadinya kesetimbangan dengan gaya elektrostatik karena 

adanya gaya gesek (Marlina, 2016). Larutan elektrolit yang mudah 

menghantarkan listrik. Ion-ionnya merupakan unsur-unsur yang bermuatan 

elektrik seperti senyawa garam atau asam. Senyawa elektrolit adalah senyawa 

yang memiliki ikatan ion dan kovalen polar. Elektrolit menghantarkan arus 

listrik karena mengandung ion-ion yang mampu menghantarkan gaya 

elektroekuivalen sehingga reaksi dapat berlangsung. Semakin banyak ion-ion 

dalam elektrolit maka semakin cepat elektrolit menghantarkan arus listrik 

(Julia, 2016). 
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Dalam larutan, molekul ZnSO4 terurai menjadi ion Zn2+ dan ion SO4
2- 

bersadarkan reaksi ionisasi pada persamaan 5. 

ZnSO4(aq) → Zn2+
(aq) + SO4

2-
(aq)   (5) 

Ion-ion Zn2+ akan bergerak menuju katoda, sedangkan ion-ion SO4
2- bergerak 

menuu anoda. 

2.9. Seng  (Zn) 

Seng merupakan logam yang sering digunakan untuk melapisi 

permukaan logam lainnya misalnya baja karbon rendah. Logam Zn memiliki 

potensial reduksi lebih rendah dibandingkan Fe yaitu sebesar -0,763 (Nasmi 

Herlina sari et al., 2021). Logam Zn akan membentuk lapisan oksida tahan 

korosi pada permukaan baja untuk melindungi baja di dalamnya. Dalam bentuk 

paduan logam Zn dapat digunakan sebagai elektroda korban, dalam artian 

elektroda akan terkorosi secara istimewa sehingga mampu melindungi baja dari 

korosi  (Altwaiq et al., 2015). Berdasarkan hasil penelitian (Ahangar et al., 

2020), melaporkan adanya proteksi pada baja yang terlapisi logan Zn dan 

feomena proteksi pada pelapisan dengan Zn terjadi setelah konsumsi lapisan 

Zn, baja tidak terkorosi secara langsung dibandingkan baja tanpa dilapisi Zn. 

Lapisan logam Zn yang digunakan sebagai pelapis yang sering dikenal 

dengan lapisan deposit, yang mana lapisan deposit sangat penting sebagai 

lapisan pasif yang bertindak sebagai perlindungan dari lingkungan korosi 

berupa air dan udara. Menurut Setiawan (2018), Reaksi dari pembentukan 

lapisan pasif dari logam Zn dengan kondisi air dan udara yang disajikan pada 

persamaan 6. 

a. Reaksi biasa 

Zn → Zn2+ + 2e-     (6) 

b. Pembentukan Zn(OH)2 yang tidak dapat larut, pada persamaan 7. 

Zn + 2H2O → Zn(OH)2() + 2H+ + 2e-   (7) 

c. Pembentukan ion zincate yang larut dalam air, disajikan pada 

persamaan 8 dan 9. 

Zn + 2H2O → ZnO2
2+ + 4H+ + 2e-   (8) 

Zn(OH)2 → ZnO2
2- + 2H+     (9) 

d. Pembentukan ion zincate dari Zn(OH)2, disajikan pada persamaan 10. 

Zn(OH)2 → ZnO2
2- + 2H+     (10) 

2.10. Scanning Electron Microscope (SEM) 

Scanning Electron Microscope (SEM) merupakan salah satu jenis 

mikroskop yang menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya untuk melihat 

benda dengan resolusi tinggi. Analisis SEM bermanfaat untuk mengidentifikasi 
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mikro stuktur suatu material. Berkas elektron di hasilkan dari filament yang 

dipanaskan atau yang biasa dpancarkan oleh electron gun (Rahmi, 2018).  

 

Gambar 8. Skema Kerja SEM 

 Prinsip kerja dari SEM seperti pada Gambar 11, sebuah pistol electron 

gun akan memproduksi sinar elektron, kemudian elektron tadi dipercepat oleh 

anoda, setelah itu lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel, 

elektron telah fokus tadi memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh 

koil pemindai, ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan 

mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke 

monitor (CRT) (Pambudi et al., 2017). 

2.11. Spektroskopi Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

Spektroskopi infra merah (IR) merupakan suatu metode analisis yang 

digunakan untuk memperlihatkan keberadaan gugus-gugus fungsi yang 

terdapat pada suatu senyawa (Rahmi, 2018).  

 

Gambar 9. Mekanisme Kerja Spektroskopi FTIR 

Adapun cara kerja FTIR seperti berikut ini: Mula mula zat yang akan diukur 

diidentifikasi, berupa atom atau molekul. Sinar infra merah yang berperan 

sebagai sumber sinar dibagi menjadi dua berkas, satu dilewatkan melalui 

sampel dan yang lain melalui pembanding. Kemudian secara berturut-turut 

melewati chopper. Setelah melalui prisma atau grating, berkas akan jatuh pada 

detektor dan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian direkam oleh 

recorder. Selanjutnya diperlukan amplifier bila sinyal yang dihasilkan sangat 

lemah (Pambudi et al., 2017). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai Mei 2021 

di Laboratorium Instrumen dan Tugas Akhir Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Jambi. Karakterisasi SEM dilakukan di Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember dan FT-IR dilakukan di Uiversitas Negeri Padang.  

3.2 Bahan dan Peralatan  

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah baja lunak, ekstrak 

getah Merkubung (Macaranga gigantea), ZnSO4·5H2O, H3BO3, H2SO4, aquades,  

dan aseton. 

Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah neraca analitik, 

jangka sorong, amplas besi ukuran 120 dan 1000 mesh, kaca arloji, kertas 

saring, water bath, magnetic stirrer, gerinda, bor listrik, desikator, alat-alat 

gelas, hot plate, power supply, Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Scanning 

Electron Microscopy (SEM). 

3.3 Prosedur Kerja   

Persiapan spesimen baja 

Baja lunak berbentuk batang dipotong dengan ukuran 2x1 cm dan 

dilubangi menggunakan bor listrik diameter 3 mm. Permukaan baja lunak 

dihaluskan dengan amplas besi grade 120 dan 1000 mesh, lalu dibersihkan 

dengan menggunakan aseton dan aquades untuk menghilangkan lemak atau 

pengotor yang mungkin menempel pada spesimen. Kemudian baja dikeringkan 

selama   5 menit. Setelah kering, diukur Panjang dan lebar baja serta 

ditimbang massanya. Hasil penimbangan dinyatakan sebagai massa awal (m1) 

(Gusti et al., 2017). 

Pembuatan Larutan Medium Korosif Asam Sulfat 

 Asam Sulfat 18 M diambil 41,6 mL kemudian diencerkan dalam labu 

ukur 1000 mL, sehingga diperoleh asam sulfat 0,75 M. 

Pembuatan Larutan Elektrolit  

ZnSO4·5H2O ditimbang sebanyak 12,5 gram dan H3BO3 15 gram. 

Kemudian kedua zat ini dilarutkan dalam labu ukur 200 mL dengan 

menggunakan larutan H2SO4 0,75 M agar tidak terbentuknya Zn(OH)2 (Zhang et 

al., 2015). Kemudian Larutan tersebut diaduk dengan menggunakan magnetic 

stirrer  selama 30 menit, sehingga diperoleh larutan elektrolit 0,05 M.  
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Pembuatan larutan Inhibitor Ekstrak Getah Macaranga Gigantea 

 Ekstrak getah Macaranga gigantea ditimbang sebanyak 1,25 gram. 

Kemudian ekstrak tersebut diencerkan dengan labu ukur 500 mL menggunakan 

larutan asam sulfat 0,75 M, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 2,5 

g/L. Ekstrak getah Macaranga gigantea bertujuan untuk menghidrolisis 

senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak Macaranga gigantea, 

sehingga pada saat beraksi dengan logam akan membentuk chelat (Lisan, 2015). 

Selanjutnya ekstrak tersebut diencerkan Kembali sehingga diperoleh 

konsentrasi 2,0;1,5;1,0 dan 0,5 g/L (Lubis & Dahlan, 2020).  

Proses Elektrodeposisi 

 Proses elektrodeposisi dilakukan dengan cara menempatkan sampel baja 

sebagai katoda pada kutub negatif dan grafit sebagai anoda pada kutub positif.  

Proses elektrodeposisi ini dilakukan dengan pencampuran ekstrak getah 

Macaranga gigantea dengan larutan elektrolit pada tegangan 3 Volt dan 

menggunakan arus DC dengan variasi waktu 5,10.15,20,25 dan 30 menit dan 

variasi getah macaranga gigantea 2,5; 2,0; 1,5; 1,0 dan 0,5 g/L. Sebelum dan 

sesudah perlakuan plat baja tersebut dicuci dengan aseton dan aquades 

kemudian ditimbang (Lubis & Dahlan, 2020). 

Perendaman Baja dalam Larutan Medium Korosif Asam Sulfat 

 Sampel baja yang telah dielektrodeposisi dimasukkan kedalam larutan 

yang berisi asam sulfat dengan variasi waktu 24 jam dan 72 jam dan variasi 

suhu 30oC, 40oC, 50oC dan 60oC selama 3 jam (Oktafiani, 2019). Lalu diangkat 

dan dicuci lagi menggunakan aquades dan aseton. Diukur massanya dan 

diulangi sebanyak 3 kali. Dianalisis dengan menggunakan instrument SEM 

(Gusti et al., 2017). 

Pengujian Ketahanan Korosi Dari Spesimen dilapisi 

 Ketahanan korosi dari baja ringan yang dilapisi diuji secara gravimetri 

dan dengan pengukuran potensial dan arus. Masing-masing spesimen uji baja 

ringan berlapis Sebagian direndam dalam lingkungan uji 0,75 M H2SO4. Asam 

sulfat ditambahkan untuk menggantikan jumlah yang hilang karena 

penguapan. Pengukuran pengurangan berat dilakukan setiap tiga hari untuk 

jangka waktu 24 hari. Nilai laju korosi yang sesuai ditentukan dari nilai per 

berat dengan perhitungan menggunakan rumus persamaan 11 

   
      

   
    (11) 

CR adalah laju korosi, m1 dan m2 adalah berat sampel sebelum dan 

sesudah perendaman. S adalah luas permukaan dan t adalah waktu dalam jam. 
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Efisiensi inhibisi (%) dihitung dengan persamaan 12 (Emriadi et al., 2016; Fiori-

Bimbi et al., 2015). 

    
        

   
        (12) 

CR1 adalah laju korosi tanpa menggunakan inhibitor sedangkan  CR2 

yaitu laju korosi dengan penambahan inhibitor (Turnip et al., 2015; Yufita & 

Fitriana, 2018). 

Analisis Fourier Transform Infrared (FTIR) 

Analisis Fourier Transform Infrared (FTIR) dilakukan di Universitas Negeri 

Padang (UNP). Baja hasil elektrodeposisi direndam dalam asam sulfat dengan 

variasi waktu 24 jam pada suhu kamar. Selanjutnya dicuci dengan aquades dan 

aseton kemudian dikeringkan dalam desikator. Setelah kering digerus 

permukaan plat baja hingga menjadi serbuk. Dianalisis dengan menggunakan 

FTIR. 

Analisis Spectroscopy Electron Microscopy (SEM) 

 Analisis Spectroscopy Electron Microscopy (SEM) dilakukan di Institut 

Sepuluh Nopember (ITS). Baja hasil elektrodeposisi direndam dalam asam sulfat 

selama 24 jam pada suhu kamar. Selanjutnya dicuci dengan aquades dan 

aseton kemudian dikeringkan dalam desikator. Dianalisis dengan SEM pada 

perbesaran 1000 kali.   
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Analisis SEM memberikan informasi mengenai morfologi permukaan 

baja. Selain itu juga untuk mengetahui apakah lapisan hasil dari proses 

elektrodeposisi telah melapisi seluruh permukaan baja atau belum. Hasil 

analisis SEM dari data terbaik. Hasil SEM dapat dilihat pada gambar 10. 

   

  
Gambar 10. Hasil SEM baja lunak setelah perendaman dalam asam sulfat 0,75 

M selama 24 jam: a). Blanko; b). Baja; c). Baja dan ekstrak; d). baja dan larutan 

elektrolit; e). Baja yang telah dielektrodeposisi dengan ekstrak dan elektrolit. 

 Gambar 10a memperlihatkan morfologi permukaan baja tanpa 

perlakuan terlihat bersih, rata, halus dan tidak pori dikarenakan tidak adanya 

interaksi dengan lingkungan korosif. Guratan-guratan yang tampak pada 

permukaan baja dikarenakan proses penghalusan menggunakan amplas. 

Gambar 10b memperlihatkan permukaan baja setelah perendaman dalam asam 

sulfat 0,75 M selama 24 jam telah mengalami korosi yang ditandai dengan 

permukaan yang kasar, tidak rata dan terdapat banyaknya pori akibat korosi 

yang disebabkan oleh serangan ion-ion korosif dari larutan asam sulfat 

sehingga menyebabkan permukaan baja terkorosi (Erna et al., 2017; Fiori-Bimbi 

et al., 2015). Gambar 10c memperlihatkan permukaan baja setelah perlakuan 

elektrodeposisi dengan penambahan ekstrak getah M. gigantea dan direndam 

dalam asam sulfat 0,75 M selama 24 jam terlihat lebih halus dibandingkan 

dengan Gambar 10b. Gambar 10d memperlihatkan morfologi permukaan baja 

setelah perlakuan elektrodeposisi dengan larutan elektrolit ZnSO4 dan 

perendaman dengan asam sulfat 0,75 M selama 24 jam terlihat permukaan rata 

dan terdapat pori. Terbentuknya pori karena pada saat proses elektrodeposisi 

A B C 

D E 
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berlangsung terbentuk gas hidrogen yang sehingga mengakibatkan baja yang 

tertutupi oleh gas hidrogen tidak terlapisi oleh ion Zn2+ (Pratiwi et al., 2019).

Gambar 10e memperlihatkan morfologi permukaan baja setelah mengalami 

perlakuan elektrodeposisi dengan larutan elektrolit dengan penambahan 

ekstrak getah M. gigantea dan perendaman dengan asam sulfat 0,75 M selama 

24 jam terlihat sedikit retakan dan pori dibandingkan gambar 10d serta tampak 

gumpalan dengan struktur lempengan pipih yang menebal. Hal ini terjadi 

dikarenakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak getah M. 

Gigantea  teradsorpsi pada permukaan baja membentuk lapisan tipis dan 

melindungi dari korosi (Gusti et al., 2017).  

4.2 Analisis Fourier Transform Infrared (FTIR) 

 Analisis FTIR dilakukan Untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari 

senyawa tanin dari ekstrak getah Macaranga gigantea dan tanin-Zn yang 

berperan sebagai inhibitor korosi. Bilangan gelombang inframerah yang 

digunakan pada penelitian ini berkisar antara 4000-600 cm-1. Spektrum hasil 

analisis dapat dilihat pada gambar 11.  

 
(a) 

 
(b)      (c) 

Gambar 11. Spektrum FTIR  Ekstrak dan baja setelah perlakuan elektrodeposisi 

dan perendaman dalam medium korosif asam sulfat 0,75 selama 24 jam; a) 

Ekstrak b) Baja dan Ekstrak; c) Baja yang telah  dielektrodeposisi dengan 

ekstrak dan elektrolit 

Gambar 11a menunjukkan adanya gugus –OH pada bilangan gelombang 

3019,63 cm-1. Pada bilangan gelombang 1694,19 cm-1 menunjukkan adanya 

kehadiran gugus C-OH. Pada bilangan gelombang 1599,78 cm-1 adanya 
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kehadiran gugus C=C aromatik. Pada bilangan gelombang 1433,49 cm-1 

menunjukkan adanya gugus C-H alkana. Kehadiran gugus C-O-C eter 

ditunjukkan pada bilangan gelombang 1131,50 cm-1 dan 1209,55 cm-1. Pada 

bilangan gelombang 804,4 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-H aromatik. Hal 

ini diperkuat dengan literatur pada Tabel 3. Pada Gambar 11b menunjukkan 

pergerseran gugus –OH pada bilangan gelombang 3126,04 cm-1 dari 3091,63 

cm-1 (gambar 11a). Pada bilangan gelombang gelombang 2070,68 dan 2199,14 

cm-1 menunjukkan adanya kehadiran gugus C=O ester. Pada bilangan 

gelombang 1628,26 menunjukkan adanya gugus C=C aromatik. Pada daerah 

sidik jari terjadi pergeseran bilangan gelombang dengan intensitas tertentu 

menjadi 1099,79 cm-1 meunjukkan kehadiran gugus C-O-C eter dan pada 

menunjukkan pergeseran gugus C-H aromatik pada bilangan gelombang 794,62 

cm-1 dan 696,08 cm-1 dari bilangan gelombang 804,4 cm-1(Gambar 11a). Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa terjadi interaksi antara baja dengan senyawa 

metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak getah Macaranga gigantea.  

Sedangkan pada Gambar 11c terjadi pergeseran bilangan gelombang ke 3101,21 

cm-1  yang menunjukkan adanya gugus –OH. Pada bilangan gelombang 2105,25 

cm-1 pergeseran dari Gambar 11b yang menunjukkan adanya gugus C=O ester. 

Kehadiran gugus C=C aromatik pada bilangan gelombang 1633,18 cm-1. Pada 

daerah sidik jari terjadi pergeseran bilangan gelombang ke intensitas tertentu 

menjadi 1107,93 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-O-C eter dan pada 

menunjukkan pergeseran gugus C-H aromatik pada bilangan gelombang 796,23 

cm-1 dan 688,94 cm-1 dari bilangan gelombang 794,62 cm-1 dan 696,08 cm-1 

(Gambar 11b). Hal tersebut mengindikasikan adanya interaksi antara baja 

dengan ekstrak getah Macaranga gigantea yang bercampur dengan elektrolit 

Zn2+. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya senyawa 

metabolit sekunder yang dapat berperan sebagai inhibitor korosi pada logam 

memiliki gugus fungsi –OH, -COOH, =CO, -CO-, C-H, -C=C-, -C-Cl, -C=N, atau 

gugus fungsi yang memiliki pasangan elektron bebas sehingga dapat teradsorpsi 

pada permukaan logam (Sirait, 2019). 

Tabel 3. Perbandingan spektrum FTIR dengan literatur  

Referensi 

(cm-1) 
Gugus Fungsi 

Spektrum 11a 

(cm-1) 

Spektrum 11b 

(cm-1) 

Spektrum 

11c (cm-1) 

3000-3750* 

2000-2300* 
1690-1760* 

1500-1675* 

1350-1470* 
1080-1300** 

675-870*** 

O-H 

C=O (Ester) 
C-OH 

C=C (Aromatik) 

C-H (alkana) 
C-O-C eter 

C-H (Aromatik) 

3091,63 

- 
1694,19 

1599,78 

1433,49 
1131,50;1209,55 

804,4 

3126,04 

2070,68;2199,14 
- 

1628,26 

- 
1099,79 

794,62;696,08 

3101,21 

2105,25 
- 

1633,18 

- 
1107,93 

796,23;688,94 

(*)Dachriyanus (2004));(**)Puspita Sari et al., (2015);(***)Bijang et al., (2018). 
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4.3 Analisis Efisiensi Inhibisi dan Laju Korosi Baja Lunak 

Metode immerse (perendaman) dan perhitungan weight loss (kehilangan 

berat) digunakan untuk menentukan laju korosi dan efisiensi inhibisi baja 

lunak dalam medium korosif asam sulfat 0,75 M dengan perendaman selama 24 

jam dan 72 jam. Penentuan laju korosi dan efisiensi inhibisi baja lunak dengan 

menggunakan persamaan 11 dan 12. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

Pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak getah M. gigantea dan waktu 

elektrodeposisi terhadap Efisiensi Inhibisi 

   
(a)                   (b) 

Gambar 12. Pengaruh konsentrasi ekstrak dan waktu elektrodeposisi terhadap 

efisiensi inhibisi korosi pada perendaman a). Selama 24 Jam; b). selama 72 

Jam. 

 Gambar 12a dan 12b memperlihatkan bahwa pada konsentrasi ekstrak 

0 g/L sudah mampu menginhibisi baja lunak sebesar 49,91% dengan waktu 

elektrodeposisi 5 menit. Hal ini dikarenakan adanya arus listrik menyebabkan 

distribusi ion Zn2+ pada permukaan baja menjadi optimal sehingga membentuk 

lapisan yang dapat menginhibisi korosi (Kayadoe & Filindity, 2020). Seiring 

dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak yang diberikan dalam larutan 

elektrolit ZnSO4 dan semakin lama waktu dalam proses elektrodeposisi maka 

semakin besar pula persen efisiensi inhibisi pada baja. Peningkatan persen 

efisiensi inhibisi disebabkan  dengan meningkatnya kadar ion Zn2+ pada 

permukaan baja sehingga membentuk lapisan yang mampu melindungi 

permukaan baja dari serangan korosi (Sandi et al., 2017). Efisiensi inhibisi 

tertinggi yang diperoleh pada konsentrasi ekstrak 2,5 g/L dengan waktu 

elektrodeposisi selama 30 menit yaitu sebesar 77,61% pada sampel baja dengan 

perendaman dalam medium korosif selama 24 Jam dan 50,62% pada 

perendaman selama 72 Jam. Namun, setelah perendaman selama 72 Jam 

terjadi perubahan efisiensi. Hal ini dikarenakan semakin lama sampel baja yang 

direndam dalam medium korosif maka efisiensi yang dihasilkan akan menurun. 
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Pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak getah M. gigantea dan waktu 

elektrodeposisi terhadap laju korosi 

  
(a)                   (b) 

Gambar 13. Pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak dan waktu elektrodeposisi 

terhadap laju korosi: a). Selama 24 jam; b). selama 72 jam 

 Gambar 13 memperlihatkan bahwa adanya pengaruh konsentrasi 

ekstrak dan waktu elektrodeposisi. Semakin meningkatnya konsentrasi ekstrak 

dan waktu elektrodeposisi maka laju korosi semakin menurun. Hal ini 

disebabkan karena adanya kation Zn2+ yang terdapat dalam larutan campuran. 

Adanya kation Zn2+ mempercepat ekstrak teradsorbsi pada permukaan baja 

sehingga laju korosi pada baja dapat dihambat (Lubis & Dahlan, 2020). Gambar 

13 juga menunjukkan bahwa semakin lama waktu perendaman dalam media 

korosif maka laju korosi akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi 

asam dan sehingga banyak H+ yang dihasilkan akan memicu terjadinya reaksi 

reduksi sehingga pembentukan gas hidrogen semakin besar yang dapat 

menyebabkan logam Fe banyak teroksidasi sehingga menghasilkan karat dan 

ekstrak yang melapisi akan semakin meluruh yang mengakibatkan laju korosi 

meningkat. 

Pengaruh waktu elektrodeposisi dan variasi suhu terhadap efisiensi inhibisi 

Pengaruh waktu elektrodeposisi dan variasi suhu terhadap efisiensi 

inhibisi korosi baja lunak. Efisiensi inhibisi yaitu nilai persentase yang 

menunjukkan seberapa besar kemampuan larutan elektrolit ZnSO4 dan ekstrak 

getah Macaranga gigantea dalam menghambat korosi  pada baja terhadap 

variasi suhu yaitu 30°C; 40°C; 50°C dan 60°C selama perendaman 3 jam dalam 

medium korosif dengan variasi waktu elektrodeposisi yaitu 5 menit; 10 menit; 

15 menit; 20 menit; 25 menit dan 30 menit ditunjukkan pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Pengaruh waktu elektrodeposisi dan suhu terhadap efisisiensi 

inhibisi korosi 

 Gambar 14 memperlihatkan bahwa adanya pengaruh waktu 

elektrodeposisi dan suhu terhadap efisiensi inhibisi. Semakin meningkatnya 

waktu elektrodeposisi dan suhu maka persen efisiensi inhibisinya juga akan 

meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kecepatan oksidasi pada 

lapisan yang terbentuk pada permukaan baja sehingga lapisan yang terbentuk 

akan dikorbankan dari permukaan baja seiring dengan meningkatnya suhu 

(Yetri, 2016). 

Pengaruh waktu elektrodeposisi dan variasi suhu terhadap laju korosi 

 Pengaruh waktu elektrodeposisi dan variasi suhu terhadap laju korosi  

dapat dilihat pada Gambar 15. 

 
Gambar15. Pengaruh waktu elektrodeposisi dan suhu terhadap laju korosi 

Dari gambar 15 dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu maka laju 

korosi juga meningkat. Peningkatan laju korosi pada kenaikan suhu disebabkan 

oleh melemahnya interaksi senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam 

ekstrak getah Macaranga gigantea pada permukaan baja lunak. Semakin lemah 

interaksi pada permukaan baja lunak yang diakibatkan oleh kenaikan suhu 
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merupakan gejala fisisorpsi yang melibatkan gaya Van der waals (Sangeetha et 

al., 2016; Zakaria et al., 2016). Peningkatan laju korosi terjadi karena suhu 

meningkat sehingga energi kinetik permukaan logam akan meningkat dan 

menyebabkan proses adsorpsi lebih lemah serta mendorong proses desorpsi. 

Berdasarkan variasi waktu elektrodeposisi Gambar 14 memperlihatkan 

semakin lama waktu elektrodeposisi lapisan yang terbentuk pada permukaan 

baja lunak akan semakin maka laju korosi akan semakin kecil. Hal ini 

dikarenakan Zn memiliki potensial reduksi yang lebih negatif dibandingkan Fe 

sehingga Zn akan dikorbankan terlebih dahulu saat bereaksi dengan medium 

korosif dan peningkatan suhu (Kayadoe & Filindity, 2020). 

4.4 Mekanisme Reaksi Inhibisi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperkirakan reaksi yang 

terjadi sebagai berikut: 

a. Reaksi elektrolisis 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, logam yang akan dilapisi 

yaitu Fe yang bertindak sebagai katoda sehingga dihubungkan dengan kutub 

negatif listrik. Grafit bertindak sebagai anoda yang dihubungkan dengan kutub 

positif listrik. Larutan elektrolit yang digunakanyaitu ZnSO4. Reaksi elektrolisis 

pada spesimen baja lunak tanpa lapisan dalam medium asam disajikan pada 

persamaan 13. 

Anoda :  Fe(s)  → Fe2+
(aq) + 2e- 

Katoda : 2H+
(aq) + 2e-  → H2(g)      (13) 

    Fe(s) + 2H+
(aq)   →  Fe2+

(aq)  + H2(g)  

Selanjutnya reaksi elektrolisis pada spesimen baja lunak yang telah terlapisi 

oleh logam Zn disajikan pada persamaan 14. 

       ZnSO4(aq)  → Zn2+
(aq) + SO4

2-
(aq) 

Katoda: Zn2+
(aq) + 2e- → Zn(s)  

Anoda : H2O(l)  → 2H+
(aq)

 + O2(g)  + 2e-   (14) 

      Zn2+
(aq) + H2Oaq) →  Zn(s) + 2H+

(aq)
 + O2(g)  + 2e-

 

Pada katoda akan terjadi reaksi reduksi ion Zn2+ menjadi Zn yang akan 

diendapkan pada baja. Sedangkan pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi H2O. 

Reaksi tersebut akan terus terjadi hingga ion Zn2+ tereduksi secara keseluruhan 

dan Fe akan terlapisi oleh Zn (Rini Selly et al., 2020). 

b. Mekanisme inhibisi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tabel 3 menunjukkan bahwa 

ekstrak getah Macaranga gigantea memiliki kandungan senyawa metabolit 

sekunder. Salah satunya adalah senyawa tanin. Hasil karakterisasi FTIR, 

ekstrak getah Macaranga gigantea memiliki gugus –OH pada serapan bilangan 
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gelombang 3126,04 cm-1. Hal ini memungkinkan interaksi Fe dengan ekstrak 

dan Zn. Mekanisme reaksi yang diperkirakan dalam proses inhibisi korosi 

diilustrasikan pada gambar 16. 

 
 
Gambar 16. Hipotetik mekanisme interaksi baja lunak dengan Zn dan ekstrak 

getah Macaranga gigantea  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pelapisan baja oleh ekstrak getah Macaranga gigantea dan Zn mampu 

meningkatkan nilai efisiensi inhibisi korosi dan menurunkan kecepatan 

korosi baja lunak sehingga mampu menghambat laju korosi. Nilai efisiensi 

inhibisi korosi maksimum diperoleh pada penambahan 2,5 g/L ekstrak 

getah Macaranga gigantea sebesar 77,61% pada waktu 24 jam dengan laju 

korosi 0,725 mpy. 

2. Semakin lama waktu proses elektrodeposisi pada baja lunak maka nilai 

efisiensi inhibisi pada baja lunak akan semakin meningkat. 

3. Semakin besar konsentrasi ekstrak getah Macaranga gigantea yang 

ditambahkan dalam proses elektrodeposisi maka nilai efisiensi inhibisi 

korosi akan semakin meningkat. 

4. Semakin tinggi suhu yang digunakan maka efisiensi inhibisi korosi baja 

terlapis ekstrak getah Macaranga gigantea dan Zn semakin menurun. 

5. Analisis SEM menunjukkan permukaan baja yang terlapis Zn dan ekstrak 

getah Macaranga gigantea tidak memiliki pori yang besar dibandingkan 

baja yang tidak terlapis Zn-ekstrak. Permukaan baja yang terlapisi Zn-

ekstrak memperlihatkan permukaan berlapis-lapis dibandingkan dengan 

permukaan baja yang terlapisi Zn saja atau ekstrak saja. 

5.2 Saran 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan zat-zat lain 

untuk meningkatkan efisiensi ekstrak getah Macaranga gigantea. 
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Lampiran 2. Diagram alir penelitian 

Preparasi Spesimen Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Larutan Asam Sulfat 0,75 M 

 

 

 

Pembuatan Inhibitor Korosi Dari Getah Macaranga gigantean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Diencerkan menjadi 1 M H2SO4 

— Diencerkan kembali menjadi 0,75 M 

 

 

— Ditimbang 1,25 gr 

— Diencerkan dalam labu ukur 500 Ml menggunkan 

larutan H2SO4 0,75 M  

2,0; 1,5; 

1,0 dan 0,5 g/L 

— Diencerkan kembali sehingga diperoleh konsentrasi 

2,0; 1,5; 1,0 dan 0,5 g/L 

 

 

 

— Dihaluskan permukaan baja menggunakan 

amplas besi 

— Didiamkan hingga kering selama 5 menit  

— Diukur Panjang dan lebarnya dengan 

menggunakan jangka sorong 

— Ditimbang massanya dengan neraca analitik 

— Dinyatakan hasil sebagai (w1) 
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Pembuatan Larutan Elektrolit 

 

 

 

 

 

Proses Elektrodeposisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perendaman Baja Dalam Larutan H2SO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Ditimbang 12,5 gr ZnSO4·5H2O dan 15 gr H3BO3 

— Dilarutkan dalam labu ukur 1000 mL dengan 

larutan H2SO4 0,75 M 

— Diaduk dengan menggunakan magnetik stirrer 

 

 

— Dirangkai alat elektrodeposisi 

— Diukur tegangan hingga 3 Volt 

— Dimasukkan campuran larutan kedalam gelas 

beaker 

— Digunkan grafit sebagai anoda dan baja sebagai 

katoda  

— Dibuat variasi waktu dan variasi ekstrak 

— Dicuci dengan aseton dan aquades 

— Ditimbang 

 

 

— Dimasukkan kedalam larutan H2SO4 

— Dibuat variasi waktu 24 jam dan 72 jam 

— Dibuat variasi suhu 30, 40, 50 dan 60°C 

— Dicuci dengan menggunakan aquades dan aseton 

— Diukur massanya 

— Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali 

— Dianalisis menggunakan instrument SEM dan FTIR 
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Pengujian Ketahanan Korosi dan Lapisan Spesimen 

 

 

 

 

 

 

Analisis Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Spectroscopy Electron Microscopy (SEM) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

— Direndam dengan H2SO4 0,75M 

— Dihitung nilai laju korosi 

— Dihitung persen efisiensi inhibisi 

 

Baja hasil elektrodeposisi 

Hasil 

—Direndam dalam larutan asam sulfat dengan variasi 

waktu 24 jam  

—Dicuci dengan aseton dan aquades 

—Dikeringkan dalam desikato 

—Digerus permukaan plat baja hingga menjadi serbuk 

—Dianalisis dengan FTIR 

  

Baja hasil elektrodeposisi 

Hasil 

—Direndam dalam larutan asam sulfat dengan variasi 

waktu 24 jam  

—Dicuci dengan aseton dan aquades 

—Dikeringkan dalam desikator 

—Dianalisis dengan SEM pada perbesaran 1000 kali 
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Lampiran 3. Perhitungan  

Penentuan konsentrasi asam sulfat 

Diketahui:  ρ = 1,84 kg 

Mr = 98,08 g/mol 

Kemurnian = 98% 

Ditanya: Konsentrasi asam sulfat =........ M 

   
                 

  
  
          

     
      

Pembuatan larutan induk asam sulfat 0,75 M 

Diketahui :  M1 = 18M 

  M2 = 0,75  

  V2 = 1000 mL 

Ditanya :  V1 = ? 

M1 × V1 = M2 × V2 

18 × V1 = 0,75 × 1000 

V1 = 
   

18
 

V1 = 41,6 mL 

Pembuatan variasi konsentrasi ekstrak getah Macaranga gigantea 

Pembuatan Larutan Induk Ekstrak 2,5 g/L 

 , 

1   
= 

 

   
  

  = 
1 , 

1 
 

X = 1,25 gram 

Variasi Konsentrasi Ekstrak 

Konsentrasi 2,0 g/L 

M1 × V1  = M2 × V2 

2,5 g/L × V1  = 2 g/L × 500 mL 

V1 = 400 mL 

Konsentrasi 1,5 g/L 

M1 × V1 = M2 × V2 

2,5 g/L × V1  = 1,5 g/L × 500 mL 

V1 = 300 mL 

Konsentrasi 1,0 g/L 

M1 × V1  = M2 × V2 

2,5 g/L × V1  = 1,0 g/L × 500 mL 

V1 = 200 mL 

Konsentrasi 0,5 g/L 

M1 × V1  = M2 × V2 
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2,5 g/L × V1  = 0,5 g/L × 500 mL 

V1  = 100 mL 

Pembuatan larutan elektrolit ZnSO4·5H2O 0,05 mol/L 

ZnSO4.5H2O → Zn2+ + SO4
2- + 5H2O 

Diketahui : M= 0,05 mol/L 

    Mr= 251,434 g/L 

Ditanya : m=........g? 

 =
n

 
 

 ,   mol  =
n

1  
 

n=                  

n= 0,05 mol 

n=
g Zn O4

 r
 

 ,   mol=
gr Zn O4

  1,4 4 g mol
 

g Zn O4 =  ,   mol     1,4 4 g mol 

g ZnSO4 = 12,57 g 

Laju korosi blanko (Cr1) 

Diketahui : m1 = 4640 mg  

         m2 = 4070 mg  

              A = 7,33 cm2  

                t = 24 jam 

Ditanya : CR = . . . mpy 

CR   = 
m1 -m 

    t
  =  

4 4  - 4   

 ,     4
 = 3,240 mpy 

Laju korosi inhibtor (Cr2) 

Diketahui : m1 = 4690 mg  

         m2 = 4515 mg  

              A = 6,96 cm2  

                t = 24 jam 

Ditanya : CR = . . . mpy 

CR   = 
m1 -m 

    t
  =  

4    - 4 1 

 ,     4
 = 1,048 mpy 

Efisiensi inhibisi 

Diketahui : Cr1 = 3,240 mpy 

    Cr2 = 1,048 mpy 

Ditanya : EI = ……% 

EI   = 
          

   
          

 , 4  - 1, 48

     
        =67,654 % 

Gram Zn= 0,05 mol × 65,37 gr/mol 

 = 3,2685 g 

 



 
40 

 

 

 

Lampiran 4. Data perendaman baja lunak dalam larutan asam sulfat 0,75 M 

Perendaman pada variasi konsentrasi selama 24 jam 

Laju korosi blanko = 3,240 mg/cm2.Jam 

Konsentrasi 

(gr/L) 

m1 

(mg) 

m2 

(mg) 

A 

(cm2) 

T 

(Jam) 

Laju Korosi 

(mpy) 

Efisiensi 

Inhibisi (%) 

0 4390 4227 6.78 24 1.001 69.100 

0.5 4870 4725 6.89 24 0.877 72.948 

1.0 4820 4682 7.08 24 0.818 74.744 

1.5 5120 4981 7.25 24 0.799 75.339 

2.0 4570 4450 6.62 24 0.756 76.677 

2.5 4810 4689 6.95 24 0.725 77.616 

Perendaman pada variasi konsentrasi selama 72 jam 

Laju korosi blanko = 1,922 mg/cm2.Jam 

Konsentrasi 

(gr/L) 

m1 

(mg) 

m2 

(mg) 

A 

(cm2) 

T 

(Jam) 

Laju Korosi 

(mpy) 

Efisiensi 

Inhibisi (%) 

0 4610 4068 6,70 72 1,123 43,632 

0.5 4860 4339 6,89 72 1,050 45,371 

1.0 4830 4305 7,03 72 1,038 46,010 

1.5 5110 4581 7,25 72 1,014 47,263 

2.0 4580 4115 6,62 72 0,976 49,217 

2.5 4800 4325 6,95 72 0,949 50,624 

Perendaman pada suhu 30°C 

Laju korosi blanko: 9,650 mg/cm2.Jam 

Waktu 

Elektrodeposisi 

(s) 

m1 

(mg) 

m2 

(mg) 

A 

(cm2) 

T 

(Jam) 

Laju Korosi 

(mpy) 

Efisiensi 

Inhibisi (%) 

5 3930 3860 6,61 3 3,530 63,415 

10 4090 4032 5,86 3 3,300 65,805 

15 4310 4254 6,14 3 3,042 68,477 

20 4970 4914 6,76 3 2,760 71,396 

25 4030 3983 6,30 3 2,487 74,227 

30 4560 4521 6,55 3 1,986 79,416 
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Perendaman pada suhu 40°C 

Laju korosi blanko: 13,699 mg/cm2.Jam 

Waktu 

Elektrodeposisi 

(s) 

m1 

(mg) 

m2 

(mg) 

A 

(cm2) 

T 

(Jam) 

Laju Korosi 

(mpy) 

Efisiensi 

Inhibisi (%) 

5 4320 4190 6,26 3 6,927 49,325 

10 4110 3990 6,41 3 6,237 54,368 

15 3980 3870 6,30 3 5,816 57,449 

20 3940 3840 6,21 3 5,367 60,739 

25 3960 3870 6,12 3 4,905 64,118 

30 4220 4130 6,44 3 4,658 65,926 

Perendaman pada suhu 50°C 

Laju korosi blanko: 17,414 mg/cm2.Jam 

Waktu 

Elektrodeposisi 

(s) 

m1 

(mg) 

m2 

(mg) 

A 

(cm2) 

T 

(Jam) 

Laju Korosi 

(mpy) 

Efisiensi 

Inhibisi 

(%) 

5 4500 4300 6,38 3 10,453 39,972 

10 4310 4121 6,30 3 10,000 42,573 

15 3860 3687 6,09 3 9,473 45,603 

20 4310 4133 6,42 3 9,194 47,202 

25 3800 3617 6,89 3 8,853 49,161 

30 4400 4237 6,63 3 8,201 52,904 

Perendaman pada suhu 60°C 

Laju korosi blanko: 20,154 mg/cm2.Jam 

Waktu 

Elektrodeposisi 

(s) 

m1 

(mg) 

m2 

(mg) 

A 

(cm2) 

T 

(Jam) 

Laju Korosi 

(mpy) 

Efisiensi 

Inhibisi 

(%) 

5 4800 4493 7,19 3 14,240 29,346 

10 4920 4619 7,24 3 13,863 31,213 

15 4740 4465 6,97 3 13,154 34,732 

20 4860 4587 7,34 3 12,391 38,518 

25 4430 4183 7,12 3 11,573 42,578 

30 4800 4575 6,90 3 10,864 46,093 
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Lampiran 5. Karakterisasi SEM 

Baja sebelum perlakuan (Blanko) 

 

Baja setelah perendaman dalam larutan medium korosif asam sulfat 0,75 M 

selama 24 Jam 

 

Baja dan ekstrak setelah perendaman dalam larutan medium korosif asam 

sulfat 0,75 M selama 24 Jam 
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Baja dan elektrolit setelah perendaman dalam larutan medium korosif asam 

sulfat 0,75 M 

 

Baja Campuran setelah perendaman dalam larutan medium korosif asam 

sulfat 0,75 M 
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Lampiran 6. Karakterisasi FTIR 

FTIR ekstrak getah Macaranga gigantea 

 

FTIR (Ekstrak) produk korosi baja lunak pada perlakuan perendaman dalam 

larutan korosif asam sulfat 0,75 M selama 24 jam 
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FTIR (Campuran) produk korosi baja lunak pada perlakuan perendaman 

dalam larutan korosif asam sulfat 0,75 M selama 24 jam 
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Lampiran 7. Dokumentasi 

                  

 

 

 

                   

 

 

 

                   

     

 

Larutan H2SO4 0,75 M 

Larutan Elektrolit ZnSO4 

Penimbangan Zn   

SO4.5H2O dan H3BO3 

Penimbangan Ekstrak Getah 

Merkubung 

Larutan Ekstrak Getah 

Merkubung 

Baja sebelum dan 

sesudah di amplas 
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Proses elektrodeposisi 

dengan menggunakan 

larutan elektrolit 

Proses elektrodeposisi 

dengan menggunakan 

larutan elektrolit dan 

ekstrak getah Merkubung 

Permukaan baja setelah 

elektrodeposisi 

Pencucian baja di dalam 

aquades dan aseton 

Perendaman baja setelah 

elektrodeposisi dalam larutan 

asam sulfat 

Sampel baja yang digerus 

untuk analisis FTIR 


