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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

   Dewasa ini baja atau logam dikenal sebagai salah satu bahan utama 

yang digunakan dalam industri-industri yang ada di Indonesia. Umumnya 

logam mudah mengalami oksidasi atau korosi. Di Indonesia permasalahan 

korosi perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat dua per tiga wilayah 

Indonesia terdiri dari lautan dan terletak pada iklim tropis dengan curah 

hujan tinggi. Di Kota Surabaya curah hujan yang dimiliki adalah sekitar 

200mm (BMKG, 2014). Nilai tersebut menandakan bahwa Kota Surabaya 

termasuk memiliki curah hujan yang tinggi.  

   Surabaya termasuk kota yang berkembang karena diketahui banyak 

perusahaan–perusahaan yang ada. Hal ini juga dapat mengakibatkan 

terjadinya hujan asam yang penyebabnya antara lain polusi udara yang 

mengandung belerang atau sulfur yang terkandung dalam bahan bakar fosil 

seperti minyak bumi bereaksi dengan nitrogen dan oksigen di udara 

sehingga membentuk senyawa sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat 

ini lalu berdifusi dengan air hujan sehingga membentuk senyawa kimia 

yang bersifat asam kuat yaiut asam sulfat dan asam nitrat. Oleh karena 

adanya fenomena hujan asam, proses yang jatuh ke tanah dan diserap oleh 

tanah, maka memungkinkan keadaan tanah menjadi asam sehingga dapat 

dijadikan medium korosif dalam penelitian.  
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   Tanah merupakan medium yang korosif karena di dalamnya 

terdapat beberapa unsur seperti air (H2O), Nitrogen (N), Fosfor (P), 

Magnesium (Mg), Belerang (S), Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), 

Seng (Zn), Borium (B), Molibdenum (Mo), Chlor (Cl), dan pada pH yang 

asam yakni 4,0 (Lephas UNHAS, 1985). Hal ini dapat mempercepat 

terjadinya proses korosi pada material jenis logam dan turunannya, contoh 

baja karbon (carbon steel) tipe A 106. Terjadinya reaksi oksidasi-reduksi 

(redoks) secara kimiawi dan perubahan pH di dalam tanah berdampak pada 

proses fisis terjadinya pengurangan jumlah massa tiap satuan waktu. 

   Baja karbon (carbon steel) tipe A 106 mengandung unsur karbon 

(C) sebesar 0,81% dan memiliki melting point 948oC. Sesuai dengan 

diagram fasa, baja karbon tipe A 106 ini termasuk dalam fase austenite. 

Fasa austenite adalah fasa di mana titik didih terletak pada kisaran suhu 

yakni sekitar 720oC-1200oC (ASTM, 2004).  

   Korosi atau penurunan mutu suatu material yang terjadi pada jenis 

logam, memberikan dampak merugikan secara ekonomi pada industri 

khususnya industri logam dan aplikasinya. Replikasi material dengan teknik 

metalurgi seperti penggerusan, sintering dan kompaksi merupakan upaya 

untuk meningkatkan daya tahan (resistansi) suatu material logam terhadap 

korosi. Metode pelapisan pada material logam dengan menggunakan 

inhibitor sebagai katalisator dapat juga digunakan untuk memperlambat laju 

korosi. Inhibitor atau katalisator terdiri dari dua jenis bahan, yaitu inhibitor 

anorganik yang disintesis dengan cara kimiawi seperti cat (paint) dan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH VARIASI SUHU PADA REPLIKASI BAJA KARBON... ANINDIA R. PUTRI



 

3 

 

 

inhibitor organik yang berbahan dasar material alam seperti ekstrak daun teh 

(Cammelia Sinensis) (Derry, 2010).  

   Daun teh (Cammelia Sinensis) mengandung kafein (2-3%), tannin 

yang lebih besar dari kopi yaitu sekitar 7% - 15%, theobromin, theofilin, 

xanthine, adenine minyak atsiri, kuersetin, naringenin, dan natural fluride. 

Daun teh dapat dijadikan sebagai inhibitor karena terdapat senyawa kafein 

dalam kandungan kimia daun tersebut (Derry, 2010). Senyawa kafein adalah 

unsur Nitrogen yang nantinya menjadi pendonor elektron logam untuk 

membentuk senyawa kompleks pada proses pemasaman dalam tanah. Unsur 

Nitrogen inilah yang nantinya bereaksi dengan unsur-unsur dalam tanah dan 

berperan penting dalam proteksinya terhadap logam. 

   Pada penelitian ini akan dilakukan studi tentang pengaruh variasi 

suhu sintering pada replikasi baja karbon (carbon steel) tipe A 106 terhadap 

laju korosi dan potensi ekstrak daun teh (Cammelia Sinensis) sebagai 

inhibitor dalam pengurangan laju korosi.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi suhu sintering pada material replikasi baja 

karbon tipe A 106 terhadap laju korosi ?  

2. Bagaimanakah pengaruh metode pelapisan dengan penambahan inhibitor 

ekstrak daun teh (Cammelia Sinensis) pada replikasi baja karbon A 106 

terhadap laju korosi ? 
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1.3. Batasan Masalah 

   Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, batasan masalah pada 

penelitian ini adalah 

1. Material uji pada penelitian ini adalah replikasi baja karbon tipe A 106. 

2. Variasi suhu yang digunakan sesuai dengan fasa austenite adalah 900 oC, 

1000oC, dan 1100oC.  

3. Spesifikasi ukuran spesimen hasil kompaksi adalah diameter 2 cm. 

4. Ekstrak daun teh (Cammelia Sinensis) digunakan sebagai inhibitor 

dengan metode pelapisan dengan cara perendaman selama waktu 24 jam 

dan konsentrasi larutan sebesar 4%. 

5. Metode perhitungan pengurangan massa secara teoritik digunakan untuk 

menentukan laju korosi replikasi baja karbon tipe A 106. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi suhu sintering pada material replikasi baja 

karbon tipe A 106 terhadap laju korosi. 

2. Mengetahui pengaruh metode pelapisan dengan penambahan inhibitor 

berbasis ekstrak daun teh (Cammelia Sinensis) pada replikasi baja karbon 

tipe A 106 terhadap laju korosi. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mempelajari 

karakteristik pada replikasi baja karbon tipe A 106 yakni pada variasi suhu 

sintering terhadap laju korosi dan adanya potensi dari material organik yakni 

ekstrak daun teh  (Cammelia Sinensis) yang dapat digunakan sebagai 

inhibitor korosi. 
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