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ABSTRACT
Effect of solution temperature and time parameters of copper coating
on mild steel plate of the thickness of the electroplating process studies will
be needed to get maximum results. The method used is an experimental
method to perform the test specimen with the thickness of the coating
parameters menvariasikan 5, 10 and 15 minutes at a voltage of 9 volts.
Meanwhile, the temperature in the coating process is varied in conditions
of 45o, 55o and 65o Celsius.
Temperature and time parameters of the coating solution used for
copper plating process will affect the results in terms of quantity, wherein
the coating the longer time and higher temperatures are used then it will be
even thicker layer formed.
From the obtained results of tests performed best at 65o Celsius
temperature condition coating with coating time of 15 minutes at a voltage
of 9 volts, the results obtained 16.4940 µm layer thickness.
Keywords: Electroplating, temperature, time and thickness.
1.

LATAR BELAKANG
Banyak permasalahan yang
timbul dari peralatan teknologi,
diantaranya adalah korosi. Korosi
pada logam menimbulkan kerugian
yang tidak sedikit. Indonesia yang
berada di daerah tropis, banyak
menderita kerugian akibat korosi,
karena iklim di daerah tropis
cenderung lembab.
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Korosi
pada
logam
merupakan penurunan mutu suatu
bahan logam akibat adanya reaksi
elektrokimia antara permukaan
logam
dengan
lingkungan
sekitarnya.
Hal
ini
akan
mengakibatkan penurunan daya
guna pada logam. Korosi tidak
dapat dihindari, karena beberapa
komponen
peralatan
industri,
misalnya
komponen
mesin,
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memerlukan bahan logam yang
lebih murah, kuat dan mudah
diperoleh. Korosi tidak hanya
disebabkan oleh kandungan uap air
yang tinggi di udara, tetapi juga
oleh suhu benda (logam) yang
tinggi pada saat operasi. Karena itu,
diperlukan bahan pelapisan yang
tahan panas dan sekaligus tahan
oksidasi sehingga logam tidak
mengalami korosi dini.
Korosi dapat dicegah atau
dikurangi seminimal mungkin
dengan cara mengendalikan laju
korosi. Salah satu cara yaitu
dengan
memberikan
lapisan
pelindung pada permukaan logam
dasar yang mampu melindungi
terhadap pengaruh lingkungan di
sekitarnya.
Sebagai
usaha
untuk
mencegah terjadinya korosi pada
logam yang diakibatkan oksidasi
dengan udara luar, maka salah
satunya dapat dilakukan dengan
pelapisan
Tembaga
secara
electroplating.
Proses pelapisan logam ini
dilakukan dengan sistim lapis
listrik dimana logam pelapis dalam
hal ini Tembaga bertindak sebagai
anoda, sedangkan benda kerja yang
dilapisi sebagai katoda, kedua
elektroda tersebut dicelupkan
dalam suatu larutan elektrolit.
Dalam operasi pelapisan, kondisi
operasi perlu diperhatikan karena
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akan menentukan berhasil tidaknya
proses pelapisan serta mutu yang
diinginkan,
dalam
kaitannya
dengan
tebal
lapisan
yang
terbentuk pada logam dasar.
Terdapat beberapa kondisi operasi
yang mempengaruhi, diantaranya
rapat arus, konsentrasi larutan,
suhu larutan elektrolit dan lama
waktu pelapisan. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui
sejauhmana suhu larutan elektrolit
dan waktu pelapisan berpengaruh
terhadap ketebalan dan kekasaran
lapisan dalam proses pelapisan
Tembaga.
2.

MANFAAT PENELITIAN :
Manfaat
yang
dapat
diperoleh dari penelitian ini adalah
dapat dijadikan sebagai rujukan
untuk mendapatkan hasil pelapisan
secara electroplating khususnya
pelapisan Tembaga pada plat baja
lunak dengan cara mengatur suhu
larutan elektrolit dan waktu
pelapisan yang tepat sehingga
didapatkan ketebalan pelapisan
sesuai dengan yang dikehendaki.
3.

TUJUAN PENELITIAN :
Tujuan
dilaksanakannya
penelitian ini untuk menentukan
ketebalan
permukaan
lapisan
Tembaga pada plat baja lunak
akibat pengaruh suhu larutan
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elektrolit
dan
lama
waktu
pelapisan.
4. TINJAUAN PUSTAKA :
Elektroplating merupakan
suatu proses pengendapan zat (ionion logam) pada suatu logam dasar
(katoda-negatif) melalui proses
elektrolisa.
Terjadinya
proses
pengendapan
pada
katoda
disebabkan oleh adanya pindahan
ion-ion bermuatan listrik dari
anoda dengan perantara larutan
elektrolit, yang terjadi secara terus
menerus pada tegangan konstan
hingga akhirnya mengendap dan
menempel kuat membentuk lapisan
dipermukaan benda logam. Proses
ini melindungi logam dasar dengan
menggunakan
logam-logam
tertentu sebagai pelapis dan
pelindung.
Proses
elektroplating
merupakan kebalikan dari proses
korosi. Dikatakan kebalikan dari
proses korosi karena pada proses
lapis listrik yang mengalami
penyusutan yaitu anoda (bahan
pelapis) yang akan mengendap
pada permukaan katoda. Ion logam
dari elektrolit dengan penambahan
elektron akan menghasilkan atom
logam. Reaksinya dapat ditulis
sebagai berikut:
M
Mn+ + neM adalah ion logam
bermuatan positip
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Sedangkan pada korosi
yang mengalami penyusutan adalah
katodanya. Reaksinya ini dapat
ditulis sebagai berikut:
M
Mn+ + neM adalah ion logam yang
bereaksi
Elektroplating merupakan
salah satu cara pelapisan yang
banyak
digunakan
untuk
meningkatkan penampilan dan
ketahanan terhadap korosi serta
ketahanan
aus
dari
suatu
komponen. Pelapisan dilakukan
dengan mencelupkan logam pelapis
dan benda kerja ke dalam suatu
elektrolit yang telah dialiri arus
listrik sehingga permukaan benda
kerja terlapisi logam.
Prinsip teori dari lapis
listrik adalah berpedoman atau
berdasarkan hukum Faraday yang
menyatakan bahwa : Jumlah unsurunsur yang terbentuk dan terbebas
pada elektroda selama elektrolisa
adalah sebanding dengan jumlah
arus listrik yang mengalir dalam
larutan elektrolit.
Jumlah zat-zat (unsurunsur) yang dihasilkan oleh arus
listrik besarnya sama selama
elektrolisa
adalah
sebanding
dengan berat ekuivalen masingmasing zat tersebut. Pernyataan
tersebut diatas dapat ditulis dengan
rumus/ketentuan sebagai berikut
(Hadromi 2002) :
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…………… (1)

Dimana :
B = Berat
zat
yang
terbentuk (gram)
I
= Jumlah arus yang
mengalir (amper)
t
= Waktu (detik)
e = Berat ekivalen zat
yang dibebaskan (berat atom suatu
unsur dibagi unsur tersebut)
F = Jumlah arus yang
diperlukan untuk membebaskan
sejumlah gram ekuivalen suatu zat
Hukum Faraday sangat erat
kaitanya dengan efisiensi arus yang
terjadi pada proses pelapisan secara
listrik. Efisiensi arus adalah
perbandingan berat endapan secara
teoritis dan dinyatakan dalam
persen (%) (hukum ohm) :


…………… (2)
Dimana :
I =
Banyaknya
arus
(Ampere)
V = Tegangan (Volt)
R = Tahanan (Ohm)
Tegangan merupakan salah
atu faktor terpenting dalam proses
elektroplating
karena
mempengaruhi penguraian ion-ion
logam menjadi logam yang
menempel pada benda kerja yang
dilapisi. Berdasarkan hokukm Ohm
dapat disajikan sebagai berikut :


…………… (3)
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Hubungan kuat arus (I)
dengan luas permukaan yang akan
dilapisi (A) dapat dinyatakan dalam
hukum ohm dibawah ini :


…………… (4)


Dimana :
I
= Banyaknya
arus
(Ampere)
V = Tegangan (Volt)
A = Luas
permukaan
(m )
ρ = Tahanan jenis (
ohm m)
Berdasarkan rumus diatas
maka kuat arus berbanding lurus
dengan luas permukaan benda kerja
yang akan dilapisi, dengan
sendirinya
pertambahan
luas
permukaan benda kerja yang akan
diikuti oleh penmbahan rapat arus.
Selain teganga hal yang
juga berperan penting dalam proses
elektroplating adalah rapat arus
karena
menentukan
tingkat
kecepatan pelapisan dan dapat
meperkcil ukuran butir, tetapi
apabila rapat arus terlalu tinggi
maka hasil lapisan akan kasar,
bersisik dan terbakar.
Tebal
lapisan
yang
terbentuk pada katoda dapat
dihitung dengan persamaan sebagai
berikut :
(Victor Malau)


…………… (5)
Dimana :
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d
= Tebal lapisan (cm)
A
= Luas
permukaan
katoda yang mendapat lapisan
(cm )
Atau perhitungan berat
lapisan :


…………… (6)

Dimana :
W = berat
lapisan
(gram)
V
= Tegangan (Volt)
t
= waktu
pelapisan
(Detik )
A
= Berat
atom
pelapisan
z
= Valensi pelapis
F
= Bilangan faraday
sebesar 96500 coulumb
Perhitungan tebal lapisan
 ..

Atau :



  ρ
Parameter
berpengaruh terhadap
pelapisan adalah :

yang
kualitas

1.

Konsentrasi Larutan
Konsentrasi
ini
akan
berkaitan dengan nilai Ph dari
larutan. Pada larutan elektrolit
nikel mempunyai batas-batas pH
yang diijinkan agar proses
tersebut
berlangsung
baik,
berkisar antara 1,5 –5,2. Jika
nilai pH melebihi dari nilai yang
diijinkan maka akan terjadi
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sumuran
pada
permukaan
produk dan lapisan nikel kasar
pada permukaan benda yang
dilapisi.
2.

Rapat Arus
Rapat arus adalah harga
yang menyatakan jumlah arus
listrik yang mengalir persatuan
luas
permukaan
elektroda.
Terbagi dalam 2 macam rapat
arus anoda dan rapat arus
katoda.
Pada proses lapis listrik
rapat arus yang diperhitungkan
adalah rapat arus katoda, yaitu
banyaknya arus listrik yang
diperlukan untuk mendapatkan
atom-atom logam pada tiap
satuan luas permukaan benda
kerja yang akan dilapis. Untuk
proses
lapis (7)
listrik ini faktor
…………
rapat arus memegang peranan
sangat penting, karena akan
mempengaruhi
efisiensi
pelapisan,
reaksi
reduksi
oksidasi dan difusi dari hasil
pelapisan padapermukaan benda
yang dilapis.
3. Temperatur dan Waktu
Pelapisan
Temperatur terlalu rendah
dan rapat arus yang cukup
optimum akan mengakibatkan
hasil pelapisan menjadi kasar
dan
kusam,
tetapi
jika
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POLITEKNOSAINS VOL. XI NO. 1

temperatur tinggi dengan rapat
arus yang optimum maka hasil
pelapisan menjadi tidak merata.
Waktu
pelapisan
akan
mempengaruhi
terhadap
kuantitas dari hasil pelapisan
yang
terjadi
dipermukaan
produk yang dilapis.
Kenaikan temperatur akan
menyebabkan
naiknya
konduktifitas
dan
difusitas
larutan elektrolit,berarti tahanan
elektrolit
akan
mengecil
sehingga potensial dibutuhkan
untuk mereduksi ionion logam
berkurang.
F = Bilangan faraday
sebesar 96500 coulumb
Perhitungan tebal lapisan,
sebagai berikut :



 ..


Atau :


ρ
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Proses pelapisan logam
dengan cara electroplating
merupakan rangkaian sumber
arus listrik searah, anoda,
katoda serta larutan elektrolit
yang membentuk suatu sistem
lapis listrik. Bahan dasar
umumnya adalah baja karbon
yang
bersifat
konduktor
sedangkan bahan pelapis yang
digunakan antara lain krom,
tembaga maupun nikel.
5.

METODE PENELITIAN
Bahan Penelitian
Material yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
a. Benda uji
:
Plat baja lunak, 30x45x1
mm [Gb.1]
b. Larutan elektrolit
:
larutan elektrolit tembaga
[Gb.2]
c. Anoda
:
Tembaga - Cu [Gb.3]
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Gambar 1. Plat baja lunak

Gambar 2.. Larutan elektrolit tembaga
Peralatan Penelitian

Gambar 3. Tembaga
e. Electric water heater

a. Trafo [Gb.4]
b. Mikroskop [Gb.5]

600 watt
f. Pompa pengaduk

c. Stop watch
d. Thermometer
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larutan elektrolit
g.

HCl / aquades
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Gambar 4. Trafo
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Gambar 5. Mikroskop

Peralatan electroplating ini
dirancang sesuai kebutuhan untuk

mendapatkan data-data penelitian
yang diperlukan [Gb.6].

Gambar 9 : Peralatan electroplating
Variabel Penelitian
Pada penelitian ini, variabel
bebas nya berupa suhu larutan
Pengaruh Suhu larutan Elektrolit…

elektrolit dan waktu pelapisan,
sedangkan variabel terikatnya
adalah ketebalan lapisan dan
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kekasaran permukaan lapisan
Pengambilan Data
Pengukuran ketebalan lapisan
pada benda uji dilakukan secara
beberapa tahap. Benda uji terlebih
dahulu dipersiapkan dengan baik
kemudian
dilanjutkan
dengan
proses pelapisan dan pengambilan
data-data yang diperlukan.
Proses pelapisan ini dilakukan
pada temperatur larutan elektrolit ;
45°C, 55°C dan 65°C sedangkan
waktu
pelapisan
divariasikan
selama 5, 10 dan 15 menit, dengan
voltage dipertahankan sebesar 9
volt pada Trafo 50A.
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Diagram Alir Penelitian

Plat baja lunak
Preparasi spesimen uji
Proses pelapisan tembaga
Pengujian ketebalan
Analisa data
Kesimpulan
Selesai
6 HASIL PENELITIAN
Setelah proses pelapisan tembaga
selesai kemudian pada specimen
dilakukan pengukuran ketebalan
dengan mikroskop pada 5 bagian
kemudian hasilnya dirata-rata.
Hasil gambar antara lain dapat
dilihat sebagai berikut :
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Gambar 10. Hasil pemotretan mikroskop
Dari 27 specimen yang diuji,
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dihasilkan data sebagai berikut :
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Tabel 1.Data pengukuran specimen
Guna mempermudah pembacaan

hasil, dapatlah dibuat ringkasan
data sebagai berikut :

Tabel 2. Ringkasan data

18.0000
16.0000
14.0000
12.0000
10.0000
8.0000
6.0000
4.0000
2.0000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Grafik perlakuan – ketebalan lapisan

Dari data-data di atas dapat dilihat

Pengaruh Suhu larutan Elektrolit…

bahwa tebal pelapisan tertinggi
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tercapai pada kondisi suhu
pelapisan 65o C dengan waktu 15
menit.
6.

KESIMPULAN
Dengan metode penelitian
eksperimental telah dilakukan
pengujian ketebalan terhadap 27
spesimen yang dilapisi Tembaga
dengan
menvariasikan
waktu
pelapisan 5, 10 dan 15 menit pada
tegangan 9 volt. Sementara itu
temperatur
pelapisan
tersebut
divariasikan pada kondisi 45o, 55o
dan 65o Celcius.
Dari serangkaian pengujian
diperoleh hasil terbaik pada kondisi
suhu pelapisan dalam 65oCelcius
dan waktu pelapisan 15 menit
dengan hasil ketebalan lapisan
15.4940 µm.
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