
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Timah 

 

Timah dengan nama latin stannum (Sn) merupakan unsur golongan IVA (grup 14) 

periode 5 dalam tabel periodik, mempunyai berat molekul 118,69 dan nomor atom 

50 mempunyai titik leleh 231,968 ºC, titik didih 2270 ºC dan telah dikenal sejak 

ribuan tahun yang lalu.  Logam ini berada dalam 3 bentuk alotrop dibawah suhu 

13,2 ºC berada dalam bentuk-α (berupa serbuk berwarna abu abu) dan pada 

pemanasan bentuk -α berubah menjadi bentuk –β (berwarna putih yang 

merupakan bentuk logam dikenal).  Pada pemanasan suhu antara 161 ºC sampai 

dengan titik lelehnya di sebut bentuk –γ.  Timah dengan bilangan oksidasi +2, +4 

lebih cenderung ke logam berwarna putih keperakan, dapat ditempa dan ditarik, 

cukup tahan dari pengaruh udara (bila dipanaskan membentuk oksidanya SnO2, 

mudah bereaksi dengan asam kuat dan juga basa kuat dengan membentuk asam 

stannat, H2SnO3 (adanya O2
 
dalam larutan dapat mempercepat reaksi ini 

(Mulyono, 2006). 

 

Timah dalam bentuk senyawannya memiliki tingkat oksidasi +2 dan +4, tingkat 

oksidasi +4 lebih stabil daripada +2.  Pada tingkat oksidasi +4, timah 

menggunakan seluruh elektron valensinya, yaitu 5s
2
 5p

2
 dalam ikatan sedangkan 

pada tingkat oksidasi +2, timah hanya menggunakan elektron valensi 5p
2
 saja.  
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Tetapi perbedaan energi antara kedua tingkat ini rendah (Cotton dan Wilkinson, 

2007). 

Di Indonesia pemanfaatan timah dalam senyawa sintesis seperti organologam 

belum berkembang pesat.  Logam timah dimanfaatkan sebagai bahan baku 

cendera mata, industri, dan elektronik.  Kegunaan timah lainnya dapat dijelaskan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Penggunaan timah dibeberapa sektor. 

 

No Sektor Contoh 

1. Industri Material kontruksi bangunan, campuran cat, pelapis 

plastik, industri mesin, lampu bohlam, stick golf, dan 

industri peralatan perang. 

2. Kesehatan Kapsul botol minuman, pengalengan makanan, dan 

penambalan gigi. 

3. Elektronik TV, radio, papan sirkuit, kamera, telepon dan komputer. 

4. Perhiasan Cincin, kalung, dan gelang. 

(Sumber:  PT Timah Tbk, 2012). 

 

Beberapa penelitan bidang anorganik telah mengembangkan senyawa 

organotimah(IV) dalam berbagai fungsi dan bidang kajian diantaranya sebagai 

antikanker (Hadi et al., 2012), antifungi (Hadi et al., 2009), antifouling (Blunden 

and Hill, 1987), dan pada penelitian bidang kajian lain  juga dapat digunakan 

sebagai antikorosi (Rastogi et al., 2005; Singh et al., 2010; Rastogi et al., 2011; 

Hadi et al., 2015). 
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B. Senyawa Organologam 

 

 

Senyawa-senyawa anorganik menunjukkan variasi tidak hanya dalam tingkat 

oksidasi, jenis senyawa, bentuk, dan tipe reaksi akan tetapi juga manfaat yang 

beragam tergantung jenis senyawa yang disintesis atau dihasilkan (Shriver et al, 

2006). 

 

Senyawa organologam merupakan senyawa dimana terdapat minimal satu ikatan 

langsung antara atom karbon dari gugus organik dengan atom logam.  Senyawa 

yang mengandung ikatan karbon dengan fosfor, arsen, silikon, ataupun boron 

termasuk kedalam senyawa organologam.  Tetapi untuk senyawa yang 

mengandung ikatan antara atom logam dengan oksigen, belerang, nitrogen, atau 

dengan suatu halogen tidak termasuk sebagai senyawa organologam 

(Cotton dan Wilkinson, 2007). 

 

Berdasarkan sifat keelektronegatifannya, pada umumnya unsur-unsur yang 

berikatan dengan karbon berada pada bilangan oksidasi negatif, turunan 

organiknya sebagai senyawaan organik.  Turunan senyawa organik dimana    

unsur-unsur yang berikatan dengan karbon berada pada oksidasi positif, termasuk 

senyawaan organologam (Tayer, 1988). 

 

Berdasarkan ikatannya, organologam dikelompokkan menjadi tiga golongan: 

1. Senyawa ionik dari logam elektropositif 

Senyawa ini terbentuk bila suatu radikal organik terikat pada logam dengan 

keelektropositifan yang sangat tinggi, misalnya logam alkali atau alkali tanah.  
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Senyawa-senyawa ini tidak stabil di udara, mudah terhidrolisis dalam air dan 

tidak larut dalam pelarut hidrokarbon.  Kestabilannya bergantung pada 

kestabilan radikal organiknya. 

2. Senyawa organologam dengan ikatan σ (sigma) 

 

Senyawa ini memiliki ikatan σ dua pusat dua elektron yang terbentuk antara 

gugus organik dan atom logam dengan keelektropositifan rendah.  Pada 

umumnya, senyawa organologam dengan ikatan ini memiliki ikatan utama 

kovalen dan sifat kimianya adalah dari kimiawi karbon yang disebabkan 

karena beberapa faktor, yaitu kemungkinan penggunaan orbital d yang lebih 

tinggi, kemampuan donor alkil atau aril dengan pasangan elektron menyendiri, 

keasaman Lewis sehubungan dengan kulit valensi yang tidak penuh dan 

pengaruh perbedaan keelektronegatifan antara ikatan logam-karbon (M-C) 

atau karbon-karbon (C-C). 

 

1. Senyawa organologam dengan ikatan nonklasik 

 

Dalam senyawa organologam dengan ikatan nonklasik ini terdapat jenis ikatan 

antara logam dengan karbon yang tidak dapat dijelaskan secara ikatan ionik 

atau pasangan elektron.  Senyawa ini terbagi menjadi dua golongan: 

a. Senyawa organologam yang terbentuk  antara logam-logam transisi 

dengan alkena, alkuna, benzena dan senyawa organik tak jenuh lainnya. 

b. Senyawa organologam yang memiliki gugus-gugus alkil berjembatan. 

(Cotton dan Wilkinson, 2007). 
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C. Senyawa Organotimah 

 

 

Senyawa-senyawa organotimah merupakan senyawa organologam yang didalam 

strukturnya terdapat satu atau beberapa ikatan antara atom timah (Sn), dengan 

atom karbon, C (Sn – C).   Senyawa-senyawa ini diperoleh sebagai turunan dari 

RnSnX4-n(n = 1-4; dan X = halogen, OH, OR, S, sisa asam, hidrida).  Sebagian 

besar senyawa ini dapat dianggap sebagai turunan dari RnSnX4-n   (n = 1-4) dan 

diklasifikasikan sebagai mono-, di-, tri-, dan tetra- organotimah(IV), tergantung 

dari jumlah alkil (R) atau aril(Ar) yang terikat pada atom logam. Anion yang 

terikat (X) biasanya adalah klorida, fluorida, oksida, hidroksida, suatu karboksilat 

atau suatu thiolat (Pellerito and Nagy, 2002).  

 

Senyawa organotimah merupakan monomer yang dapat membentuk 

makromolekul stabil, padat dan cairan yang sangat mudah menguap dan tidak 

berwarna serta stabil terhadap hidrolisis dan oksidasi.  Atom halogen, khususnya 

klor yang dimiliki oleh senyawa organotimah mudah lepas dan berikatan 

dengan senyawa yang mengandung logam natrium atau ion logam positif lainnya.  

Meskipun kekuatan ikatannya bervariasi, akan tetapi atas dasar sifat itulah 

senyawa-senyawa turunan organotimah dapat disintesis.  Senyawa turunan 

organotimah yang berhasil disintesis pertama kali tahun 1971 adalah 

[MeSn(4-anisil)(1-naftil)(CH2CH2C(OH)Me2)] (Greenwood and Earnshaw, 

1990).  Empat tipe utama penstabil timah berdasarkan gugus alkilnya yaitu: oktil, 

butil, fenil dan metil.  Senyawa oktil timah memiliki kandungan timah paling 

sedikit dan paling kurang efisien.  Ligan-ligan utama yang digunakan untuk 
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membedakan berbagai penstabil timah yaitu, asam tioglikolat ester dan asam 

karboksilat (Van Der Weij, 1981).    

Ketertarikan terhadap senyawa organotimah(IV) tidak hanya karena sifat kimia 

dan strukturnya yang sangat menarik (Tiekink, 1991; Shahid et al., 2003; Bhatti et 

al., 2005), tetapi juga karena penggunaannya yang terus meningkat.   Senyawa 

organotimah diketahui memiliki aktivitas biologis yang kuat.  Aktivitas ini 

dipengaruhi oleh jumlah dan gugus organik yang terikat pada pusat atom Sn.  

Aplikasi senyawa organotimah dalam industri antara lain sebagai senyawa  

penstabil PVC, pestisida nonsistematik, katalis antioksidan, antifouling agent 

dalam cat, penstabil pada plastik dan karet sintetik, sebagai stabilizer untuk 

parfum dan berbagai macam peralatan yang berhubungan dengan medis dan gigi.  

Salah satu pemanfaatan organotimah lainnya adalah sebagai antikorosi yang 

merupakan senyawa golongan organotimah(IV) karboksilat dan turunannya 

Rastogi et al., 2005; Singh et al., 2010; Rastogi et al., 2011). 

D. Senyawa Organotimah(IV)  karboksilat 

 

 

Senyawa organotimah(IV) karboksilat dapat disintesis melalui organotimah 

oksida atau organotimah hidroksidanya dengan garam karboksilat dan dari 

organotimah halidanya dengan garam karboksilat (Cotton dan Wilkinson, 2007).  

Reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dengan organotimah oksida atau 

hidroksida dilakukan seperti pada reaksi berikut: 

              R2SnO     +   2 R’COOH                 R2Sn(OCOR’)2   +   H2O 

  R3SnOH   +   R’COOH                 R3SnOCOR’         +   H2O 
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Metode yang biasa digunakan untuk sintesis organotimah karboksilat adalah  

menggunakan organotimah halida sebagai material awal, dalam penelitian ini 

adalah trifeniltimah(IV) klorida.  Penggantian ligan klor menghasilkan 

trifeniltimah(IV) hidroksida yang selanjutnya  direaksikan dengan ligan asam 

klorobenzoat.  Tahapan ini dilakukan supaya pemisahan dari hasil samping lebih 

mudah dibandingkan langsung mereaksikan organotimah(IV) halida dengan asam 

klorobenzoat.   

Dari beberapa penelitian yang telah dilaporkan, dengan adanya senyawa 

organotimah(IV) dalam baja atau logam lain, akan meningkatkan ketahanan 

material tersebut terhadap korosi dibandingkan tanpa antikorosi atau bahan 

antikorosi jenis lain.  Hasil penelitian tentang antikorosi berbagai jenis 

organotimah(IV) dengan ligan aktif asam karboksilat yang dilaporkan 

menunjukkan peningkatan ketahanan material yang cukup tinggi (25 kali atau 

bahkan mencapai 100 kali lebih mampu menahan korosi dibandingkan tanpa 

antikorosi atau bahkan dengan antikorosi yang lain) disajikan pada Tabel 2.  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap logam alumunium sebuah logam yang 

cukup kuat terhadap korosi pada media berion seperti air laut atau media yang 

berminyak (Singh et al., 2010).  Namun untuk turunan tributiltimah(IV) 

karboksilat tidak boleh dilakukan sintesis lagi karena telah dilarang 

penggunaannya sejak tahun 2004 (UNEP, 2004), hal ini dikarenakan senyawa 

turunan tributiltimah(IV) karboksilat membahayakan kehidupan ekosistem 

perairan. 
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Tabel 2.  Perbandingan antikorosi beberapa material terhadap logam alumunium 

pada media elektrolit. 

 

 

No Bahan anti 

korosi 

Lama 

pengujian 

 

Observasi 

Daya 

tahan 

 

1 Tanpa antikorosi 2-4 hari Permukaan logam sudah 

berkarat dan semakin 

banyak dengan 

bertambahnya hari 

2 x 

 

2 Pentaklorofenol 10 hari Permukaan logam 

berkarat semakin 

bertambah dengan 

bertambahnya hari 

5 x 

 

3 Dirodanometana 20 hari Perkaratan permukaan 

logam lebih lambat 

dibandingkan bahan no. 

2 dengan bertambahnya 

hari 

10 x 

 

4 Tri-n-

butiltimahasetat 

30 hari Perkaratan permukaan 

logam lebih lambat 

dibandingkan bahan no. 

2 dan 3 dengan 

bertambahnya hari 

15 x 

 

5 Tri-n-butiltimah-

t-butoksiasetat 

250 hari Perkaratan terjadi sangat 

lambat dan memerlukan 

waktu yang sangat lama 

dan jauh lebih baik 

dibandingkan antikorosi 

pada no. 2-4 

50 - 

125 x 

 

(Sumber: Singh et al., 2010) 

 

Berdasarkan uraian di atas dan pengamatan yang ditampilkan pada Tabel 2, maka 

penelitian yang dipilih dan direncanakan ini sangat penting dilakukan sebagai 

dasar untuk melakukan pengujian lebih lanjut kemampuan senyawa organotimah 

(IV) sebagai bahan antikorosi.  Trifeniltimah(IV) dengan berbagai ligan 

klorobenzoat dimungkinkan mampu memberi aktifitas  yang lebih baik dan 

mampu menahan korosi pada logam seperti  baja lunak HRP. 
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Penelitian ini menggunakan trifeniltimah(IV) klorida sebagai bahan awal  dalam 

sintesis berbagai jenis senyawa trifeniltimah(IV) klorobenzoat. Trifeniltimah(IV) 

klorida merupakan senyawa organologam dengan atom pusat timah (Sn) dengan 

bilangan koordinasi 4 yang mengikat 3 gugus fenil dan satu gugus klor seperti 

disajikan pada Gambar 1. 

 

  

 

Gambar 1.  Struktur senyawa trifeniltimah(IV) klorida. 

Senyawa yang diharapkan dari sintesis yang akan dilakukan adalah   

trifeniltimah(IV) 2-klorobenzoat, trifeniltimah(IV) 3-klorobenzoat dan 

trifeniltimah(IV) 4-klorobenzoat dengan bahan awal trifeniltimah(IV) klorida 

dengan ligan asam 2-klorobenzoat, 3-klorobenzoat dan 4-klorobenzoat.   

 

E. Asam Klorobenzoat 

 

 

Asam klorobenzoat adalah asam benzoat tersubstitusi dengan kekuatan asam dari 

asam benzoat akan mengalami perubahan oleh adanya substituen  elektronegatif.  

Sebagai perbandingan Tabel 3 memberikan data pKa dari tiap jenis asam 

karboksilat dengan berbagai subtituen pada posisi orto, meta dan para. 

Cincin benzena tidak mengambil bagian dalam stabilisasi resonansi dari gugus 

karboksilat, substituen pada cincin benzena mempengaruhi  keasaman terutama 
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dengan efek induktifnya.  Tanpa memperhatikan posisi substitusi, suatu gugus 

penarik elektron biasanya akan menaikkan keasaman suatu asam  benzoat. 

(Fessenden dan Fessenden, 1986). 

 Tabel 3.  Harga pKa untuk beberapa asam benzoat. 

 

 

 

No 

 

Asam benzoat 

 

Subtituen 

 

Posisi Substitusi 

2 3 4 

1 

 

H 4,2 4,2 4,2 

2 

 

-CH3 3,9 4,3 4,4 

3 

 

-OH 3,0 4,1 4,5 

4 

 

-OCH3 4,1 4,1 4,5 

5 

 

-Br 2,9 3,8 4,0 

6 

 

-Cl 2,9 3,8 4,0 

7 

 

-NO2 2,2 3,5 3,4 

(Sumber:  Fessenden dan Fessenden, 1986) 

 

 

Asam klorobenzoat dengan posisi klor yang berbeda yaitu 2-klorobenzoat, 3-

klorobenzoat, 4-klorobenzoat memiliki rumus molekul C7H5ClO2 dan berat 

molekul 156,57 g/mol (Sigma-Aldrich, 2014). 
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Struktur dari asam 2-klorobenzoat, asam 3-klorobenzoat, dan asam 4-

klorobenzoat dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

            a                                          b                                             c 

Gambar 2.   Senyawa asam klorobenzoat (a) asam 2-klorobenzoat (b) asam 3-

klorobenzoat dan (c) asam 4-klorobenzoat. 

 

F. Karakterisasi Senyawa Trifeniltimah(IV) klorobenzoat 

 

Hasil sintesis berbagai senyawa trifeniltimah(IV) klorobenzoat dikarakterisasi 

menggunakan beberapa jenis instrumen kimia untuk memberikan penguatan 

terhadap struktur senyawa yang disintesis.  Karakterisasi yang dilakukan 

menggunakan spektrofotometer UV, spektrofotometer Inframerah (IR), 
1
H NMR, 

13
C NMR, dan microelemental analyzer. 

 

Pada spektroskopi UV-Vis, spektrum tampak (vis) terentang antara 400 nm (ungu) 

sampai 750 (merah) sedangkan spektrum ultraviolet (UV) terentang antara       

200-400 nm.  Informasi yang diperoleh dari spektroskopi ini yaitu adanya ikatan 

rangkap atau ikatan terkonjugasi dan gugus kromofor yang terikat pada 

auksokrom.  Gugus-gugus fungsional tertentu seperti karbonil, nitro, dan sistem 

tergabung menunjukkan puncak karakteristik dan dapat diperoleh informasi yang 

berguna mengenai ada tidaknya gugus tersebut dalam molekul. 
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Pergantian ligan dapat diamati dengan adanya pergeseran λmax  untuk transisi 

elektron ππ*  ketika ligan klorida tergantikan dengan ligan hidroksi (lebih 

bersifat penarik elektron) sehingga bergeser ke arah λmax yang lebih panjang, 

sedangkan untuk transisi nπ* mengalami pergeseran batokromik.  Transisi 

elektronik ππ* dapat terlihat dari  ikatan konjugasi gugus fenil dan memberikan 

λmax  tertentu yang berasal dari elektron menyendiri atom O yang terdapat pada 

gugus kromofor pada ligan asam klorobenzoat.  Semua molekul dapat menyerap 

radiasi dalam daerah UV-tampak karena mereka mengandung elektron, baik 

sekutu maupun menyendiri, yang dapat dieksitasikan ke tingkat energi yang lebih 

tinggi (Day dan Underwood, 1998).   

Serapan pergantian  Sn-Cl pada trifeniltimah(IV) klorida  yang telah tergantikan 

dengan serapan Sn-OH dapat dilihat dari perubahan puncak bilangan gelombang 

pada IR,  yang menandakan bahwa senyawa antara berupa trifeniltimah(IV) 

hidroksida telah terbentuk.  Serapan lain yang muncul yaitu serapan C-H aromatik 

yang berasal dari gugus fenil dan vibrasi ulur C=C.  Pengamatan juga dilakukan 

pada serapan Sn-O-C, Sn-O, C=O, C-Cl.  Pergeseran bilangan dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Karakterisasi menggunakan 
1
H NMR, 

13
C NMR telah menjadi alat yang paling 

efektif untuk menentukan struktur semua jenis senyawa.  Pergeseran kimia dapat 

dianggap sebagai ciri bagian tertentu struktur.  Misalnya, pergeseran kimia proton 

dalam gugus metil sekitar 1 ppm apapun struktur bagian lainnya. Pada 
1
H NMR, 

intensitas sinyal terintegrasi sebanding dengan jumlah inti yang relevan dengan 

sinyalnya. Hal ini akan sangat membantu dalam penentuan struktur, bahkan bila 
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pergeseran kimia adalah satu-satunya informasi yang dihasilkan oleh spektroskopi 

NMR, nilai informasi dalam penentuan struktural senyawa organik sangat besar 

maknanya. Selain itu, spektroskopi NMR dapat memberikan informasi tambahan, 

yakni informasi yang terkait dengan kopling spin-spin (Takeuchi, 2006). 

 

Tabel 4.   Bilangan gelombang untuk gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa 

trifeniltimah(IV) klorida, trifeniltimah(IV) hidroksida dan 

trifeniltimah(IV) klorobenzoat. 

 

 

Senyawa Gugus fungsi 
Bilangan gelombang 

(cm
-1

) 

Trifeniltimah(IV) klorida Sn-Cl 500-330 

Trifeniltimah(IV) hidoksida Sn-OH 3500-3100 

Trifeniltimah(IV) klorobenzoat 

Sn-O 

Sn-O-C 

O-H 

C=O 

C-Cl 

800-600 

1250-1000 

3500-3100 

1760-1600 

600-800 

(Sumber:  Fessenden dan Fessenden, 1986). 

Untuk mengetahui kandungan penyusun suatu senyawa dilakukan menggunakan 

microelemental analyzer.  Unsur yang umum ditentukan adalah karbon (C), 

hidrogen (H), nitrogen (N), dan sulfur (S).  Alat yang biasanya digunakan untuk 

tujuan mikroanalisis ini dikenal sebagai CHNS microelemental analyzer.  Hasil 

yang diperoleh dari mikroanalisis ini selanjutnya dibandingkan dengan 

perhitungan secara teori.  Walaupun seringnya hasil yang diperoleh berbeda, 

namun analisis ini tetap sangat bermanfaat untuk mengetahui kemurnian suatu 

sampel (Costech Analytical Technologies, 2011).  Prinsip dasar dari 

microelemental analyzer yaitu sampel dibakar pada suhu tinggi.  Produk yang 

dihasilkan dari pembakaran tersebut merupakan gas yang telah dimurnikan 

kemudian dipisahkan berdasarkan masing-masing komponen dan dianalisis 
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dengan detektor yang sesuai.  Sampel yang diketahui jenisnya, dapat diperkirakan 

beratnya dengan menghitung setiap berat unsur yang diperlukan untuk mencapai 

nilai kalibrasi terendah atau tertinggi (Caprette, 2007). Senyawa hasil disintesis 

dikatakan murni jika perbedaan hasil yang diperoleh dari mikroanalisis 

dibandingkan dengan perhitungan secara teori masih berkisar antara 1-5%.  Data 

teoritis dari atom C dan H pada senyawa-senyawa yang menjadi target penelitian 

disajikan pada Tabel 5.   

Tabel 5.  Data komposisi unsur (%) C dan H teoritis. 

Senyawa Komposisi unsur (%) teoritis 

C  H 

[(C6H5)3Sn(OH) ] 58,91 4,40 

[(C6H5)3Sn(o-C6H4(Cl)COO)]  59,33 3,75 

[(C6H5)3Sn(m-C6H4(Cl)COO)]  59,33 3,75 

[(C6H5)3Sn(p-C6H4(Cl)COO)]  59,33 3,75 

 

G.  Baja Lunak HRP 

 

Pada penelitian ini digunakan baja berkarbon rendah yang diproses melalui 

pemanasan dan berupa lembaran,  salah satu jenis ini yang dikenal dengan nama 

HRP.  Contoh baja jenis ini seperti terdapat pada Gambar 3.  Spesimen baja 

karbon memiliki komposisi seperti terlihat pada Tabel 6. 

 

Gambar 3. Hot Roller Plate (sumber:  www.tokobesionline.com) 
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Tabel 6. Persen unsur-unsur kimia pada baja lunak HRP. 

 

 

 

 

 

(Sumber:  Butarbutar dan Sunaryo, 2011) 

 

H. Korosi 

 

 

Korosi adalah  proses kerusakan/degradasi pada material akibat berinteraksi 

dengan lingkunganya.  National Association of Corrosion Engineers (NACE) 

International mendefinisikan korosi sebagai kerusakan atau degradasi sifat sifat 

logam  oleh lingkungan korosif.  Terkorosinya suatu logam dalam lingkungan 

elektrolit (air) adalah suatu proses elektrokimia.  Proses ini terjadi bila ada reaksi 

setengah sel yang  melepaskan elektron (reaksi oksidasi pada anodik) dan reaksi 

setengah sel yang menerima elektron tersebut (reaksi reduksi pada katodik).   

Kedua  reaksi ini akan terus berlangsung sampai  terjadi kesetimbangan  dinamis 

dimana jumlah elektron yang dilepas  sama dengan  jumlah elektron yang diterima  

(Butarbutar  dan  Sunaryo, 2011). 

 

Hampir semua logam yang mempunyai kemampuan membentuk lapisan pasif 

yang bersifat protektif pada permukaannya.  Lapisan pasif ini biasanya terbentuk 

dari oksida logam atau senyawa lain yang akan memisahkan logam dari media, 

biasanya berupa larutan.  Namun bila logam pasif itu berkontak dengan  media 

          Informasi kimia untuk Baja lunak HRP 

Unsur Persentase (%) 

C 0,42-0,5 

Fe 98,51-98,98 

Mn 0,6-0,9 

P 0,04 maksimal 

S 0,05 maksimal 
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yang mengandung ion-ion agresif misalanya ion klor (Cl
-
), ion flour (F

-
), dan 

sulfat (SO4
2-

) maka korosi dapat terjadi  (Butarbutar dan Febrianto, 2009). 

 

Secara garis besar korosi ada dua jenis yaitu korosi internal dan korosi eksternal.  

Korosi internal yaitu korosi yang terjadi akibat adanya kandungan CO2 dan H2S 

pada minyak bumi, sehingga apabila terjadi kontak dengan air akan membentuk 

asam yang merupakan penyebab korosi.  Pada korosi eksternal, korosi yang 

terjadi pada bagian permukaan dari sistem perpipaan dan peralatan, baik yang 

kontak dengan udara bebas dan permukaan tanah, akibat adanya kandungan zat 

asam pada udara dari tanah (Halimatuddahliana, 2003). 

 

Contoh korosi yang umum terjadi adalah perkaratan logam besi.  Keadaan saat ini 

yang terjadi adalah korosi ini tidak dapat dicegah maupun dihentikan secara total 

tapi korosi ini hanya bisa diperlambat lajunya sehingga memperlambat pula 

proses perusakan yang terjadi pada material tersebut.  Melihat keadaan yang tidak 

menguntungkan seperti ini dimana korosi merupakan proses alam yang tidak 

dapat dihindari dan hanya dapat diminimalisir atau dicegah maka korosi tentu 

sangat merugikan karena dapat mengurangi kemampuan suatu material atau 

logam dalam menerima suatu beban.  Maka dari itu perlu diterapkan suatu sistem 

perlindungan terhadap korosi pada sebuah material struktur yang berpotensi 

terhadap ancaman ini (Alwi dan Kusuma, 2012).  Beberapa senyawa 

trifeniltimah(IV) klorobenzoat yang disintesis ini diharapkan mampu 

meminimalisir secara efektif proses korosi ini supaya material logam dapat 

digunakan dalam waktu yang lebih lama sehingga menekan dampak kerugian 

akibat korosi. 
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Berbagai jenis korosi yang umum terjadi pada logam sebagai berikut: 

1.  Korosi Galvanis (Bimetal Corrosion) 

Disebut juga korosi dwilogam yang merupakan perkaratan elektrokimiawi 

apabila dua macam metal yang berbeda potensial dihubungkan langsung di 

dalam elektrolit yang sama.  Elektron akan mengalir dari metal yang kurang 

mulia (anodik) menuju ke metal yang lebih mulia (katodik).  Akibatnya metal 

yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan 

elektron. Ion-ion positif metal bereaksi dengan ion-ion negatif yang berada di 

dalam elektrolit menjadi garam metal.  Karena peristiwa ini, permukaan anoda 

kehilangan metal sehingga terbentuk sumur-sumur karat atau jika merata akan 

terbentuk karat permukaan. 

2. Korosi Sumuran (Pitting Corrosion) 

Korosi sumuran adalah korosi yang terjadi karena komposisi logam yang tidak 

homogen dan ini menyebabkan korosi yang dalam pada berbagai tempat. 

Dapat juga adanya kontak antara logam, maka pada daerah batas akan timbul 

korosi berbentuk sumur. 

3. Korosi Erosi (Errosion Corrosion) 

Logam yang sebelumnya telah terkena erosi akibat terjadinya keausan dan 

menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang 

mudah terserang korosi dan apabila terdapat gesekan maka akan menimbulkan 

abrasi yang lebih berat. 
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4. Korosi Regangan (Stress Corrosion) 

Gaya-gaya seperti tarikan (tensile) atau kompresi (Compressive) berpengaruh 

sangat kecil pada proses pengkaratan.  Adanya kombinasi antara regangan tarik 

(tensile stress) dan lingkungan yang korosif, maka akan terjadi kegagalan 

material berupa retakan yang disebut retak karat regangan. 

5. Korosi Celah (Crevice Corrosion) 

Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain atau non 

logam dan diantaranya terdapat celah yang dapat menahan kotoran dan air 

sebagai sumber terjadinya korosi.  Konsentrasi oksigen pada mulut lebih kaya 

dibandingkan pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan 

bagian mulut menjadi katodik. Maka terjadi aliran arus dari dalam menuju 

mulut logam yang menimbulkan korosi. 

6. Korosi Kavitasi (Cavitation Corrosion) 

Terjadi karena tingginya kecepatan cairan menciptakan daerah-daerah 

bertekanan tinggi dan rendah secara berulang-ulang pada permukaan peralatan 

dimana cairan tersebut mengalir.  Maka terjadilah gelembung-gelembung uap 

air pada permukaan tersebut, yang apabila pecah kembali menjadi cairan akan 

menimbulkan pukulan pada permukaan yang cukup besar untuk memecahkan 

film oksida pelindung permukaan. Akibatnya bagian permukaan yang tidak 

terlindungi terserang korosi.  Karena bagian tersebut menjadi anodik terhadap 

bagian yang terlindungi. 
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7. Korosi Lelah (Fatigue Corrosion) 

Bila logam mendapat beban siklus yang berulang-ulang, tetapi masih di bawah 

batas kekuatan luluhnya.  Maka setelah sekian lama akan patah karena 

terjadinya kelelahan logam.  Kelelahan dapat dipercepat dengan adanya 

serangan korosi.  Kombinasi antara kelelahan dan korosi yang mengakibatkan 

kegagalan disebut korosi lelah.  Korosi lelah terjadi di daerah yang menderita 

beban. 

8. Korosi batas butir (intergranular corrosion) 

 

Korosi yang terjadi pada perbatasan butiran yang dapat menyebabkan 

hilangnya kekuatan (strength) dan keuletan (ductility).  Batas butir pada area 

tertentu bertindak  sebagai anoda dalam kondisi kontak dengan area yang luas 

dari butiran bertindak sebagai katoda (Fontana, 1986). 

 

Umumnya problem korosi disebabkan oleh air, tetapi ada beberapa faktor selain 

air yang mempengaruhi laju korosi.  Faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosi 

diantaranya adalah faktor gas terlarut, temperatur, pH, bakteri pereduksi, padatan 

terlarut (Halimatuddahliana, 2003). 

 

I. Reaksi pada Baja 

 

 

Baja yang terpapar diudara akan mengalami korosi merata yang dimulai dari 

terbentuknya oksida hidrat karena pengaruh kelembaban dan oksigen.  Produk 

reaksi ini dapat berupa hidrat dan anhidrat.  Bila lingkungan bersifat higroskopis, 
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maka besi hidroksida akan mengikat air dan terbentuk besi oksida hidrat (Fe2O3. n 

H2O).  Reaksi yang terjadi  diuraikan pada Persamaan  (2.1), (2.2) dan (2.3). 

 

Anoda :    Fe(s)    Fe
2+

(aq)  +  2e
-
     (2.1) 

Katoda :  1/2 O2(g) +  H2O(l) + 2e
-
   2OH

-
 (aq)       (2.2) 

Reaksi Total :  Fe(s) +1/2 O2(g) +  H2O(l)  Fe(OH)2     (2.3) 

 

Oksida besi bersifat porous dan tidak protektif terhadap logam besi di bawahnya 

(Fadli, 2011).  Pembentukan besi hidroksida dalam lingkungan berair disajikan 

pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Contoh skematik korosi pada permukaan besi dalam lingkungan 

berair. 

 

Oksidasi pada anoda terjadi karena berlangsungnya reaksi kimia antara besi dan 

oksigen yang terdapat dalam air. Lapisan Fe(OH)2 yang terbentuk pada 

prinsipnya akan menutupi permukaan spesimen sehingga difusi oksigen pada 

permukaan akan terhalangi untuk sementara waktu.  Kandungan oksigen di dalam 

air akan terus bertambah bahkan tidak menutup kemungkinan mencapai keadaan 



 

 

 

25 

jenuh.  Semakin banyak oksigen yang masuk dalam air, maka korosi akan 

semakin cepat reaksi di katoda. Fe(OH)2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya 

oleh karena kehadiran oksigen yang berlebih pada lingkungan akan 

mengakibatkan karat besi (produk korosi) yang diamati berwarna kecoklatan di 

dalam larutan elektrolit dan mengendap di dasar wadah.  

 

Adanya inhibitor pada  sistem tersebut, maka mata rantai korosi tersebut dapat 

diputus.  Apabila seluruh permukaan logam telah tertutupi oleh lapisan pelindung 

maka logam bersifat lebih katodik dan laju korosi akan berkurang.  Meskipun 

lapisan pelindung yang terbentuk stabil, akan tetapi ada kemungkinan pada 

kondisi riil bisa lepas, dikarenakan adanya laju alir yang tinggi, oleh sebab itu 

inhibitor harus diinjeksikan secara periodik (Butarbutar  dan  Sunaryo, 2011). 

 

J. Korosi Baja dalam Larutan DMSO- HCl 

 

 

Larutan asam merupakan media korosif yang sangat mempercepat terjadinya 

korosi pada baja. Larutan asam mengandung ion hidrogen (H
+
) yang berperan  

dalam reaksi reduksi oksidasi.  Pada perkaratan umumnya logam besi bertindak 

sebagai anoda (reaksi oksidasi) membentuk oksida besi Fe2O3.nH2O berwarna 

merah kecoklatan.  Elektron dibebaskan pada oksidasi besi dan digunakan pada 

bagian katoda untuk mengalami reduksi.  Reaksi dialami oleh oksigen yang 

kemudian membentuk ion hidroksida atau dalam suasana asam  akan bereaksi  

membentuk air.  Di dalam  larutan asam, reaksi oksidasi dan reduksi dapat terjadi 

dengan cukup intensif dimana ion hidrogen  tereduksi menjadi gas hidrogen. 

Reaksi yang terjadi dapat dilihat pada Persamaan 2.4. 
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Fe(s)  +  2H
+
 (aq) +  2Cl

-
(aq)  Fe

2+
(aq) + 2Cl

-
(aq) + H2 (g)      (2.4) 

 

Setelah Fe(s)  berubah menjadi Fe
2+

(aq) yang mengalami solvasi sehingga besi yang 

berada di bawahnya menjadi terbuka dan terus menerus  mengalami reaksi 

oksidasi  sehingga korosi terus berlangsung (Fadli, 2011). 

 

Penelitian ini menggunakan medium korosif   HCl sebagai pemicu korosi dalam 

Dimethyl sulfoxide (DMSO).  Pelarut DMSO dengan rumus molekul C2H6OS 

dengan berat molekul 78,13 g/mol dalam bentuk cairan bening mendidih pada 189 

ºC dengan massa jenis 1,1 g/ mL adalah pelarut polaritas aprotik yang efektif 

melarutkan berbagai bahan kimia organik dan anorganik.  Karakteristik 

keselamatannya yang sangat baik telah menyebabkannya digunakan untuk 

berbagai tujuan, terutama sebagai agen pembersih untuk komponen elektronik, 

dan sebagai larutan reaksi terhadap obat-obatan dan bahan kimia pertanian, 

DMSO juga dapat dipromosikan sebagai pelarut yang ramah lingkungan (Sigma-

Aldrich, 2014).  

 

 

 

 

Gambar 5.   Struktur dimethyl sulfoxide (DMSO).   

 

 

K. Antikorosi 
 

 

Pencegahan korosi didasarkan pada dua prinsip berikut: 

1. Mencegah kontak dengan oksigen dan/atau air 

Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Bila salah satu tidak ada, maka 
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peristiwa korosi tidak dapat terjadi.  Korosi dapat dicegah dengan melapisi besi 

dengan cat, oli dan logam lain yang tahan korosi (logam yang lebih aktif 

seperti seng dan krom).  Penggunaan logam lain yang kurang aktif (timah dan 

tembaga) sebagai pelapis pada kaleng bertujuan agar kaleng cepat hancur di 

tanah.  Timah atau tembaga bersifat mampercepat proses korosi. 

2. Perlindungan katoda (pengorbanan anoda) 

Besi yang dilapisi atau dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif akan 

membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Besi berfungsi hanya 

sebagai tempat terjadinya reduksi oksigen.  Logam lain berperan sebagai 

anoda, dan mengalami reaksi oksidasi.  Dalam hal ini, besi sebagai katoda, 

terlindungi oleh logam lain (sebagai anoda, dikorbankan).  Besi akan aman 

terlindungi selama logam pelindungnya masih ada/belum habis. Untuk 

perlindungan katoda pada sistem jaringan pipa bawah tanah lazim digunakan 

logam magnesium, Mg.  Logam ini secara berkala harus dikontrol dan diganti. 

3. Membuat alloy atau paduan logam yang bersifat tahan karat, misalnya besi 

dicampur dengan logam Ni dan Cr menjadi baja stainless (komposisi Fe,Cr, 

dan Ni masing 72, 19 dan 9%).   Beberapa cara untuk menanggulangi besi atau 

logam lain agar tahan dari proses perkaratan: 

a.  Melapisi besi atau logam lainnya dengan cat khusus besi yang banyak dijual  

    di toko-toko bahan bangunan. 

b. Membuat logam dengan campuran yang serba sama atau homogen ketika  

    pembuatan atau produksi besi atau logam lainnya di pabrik. 

c. Pada permukaan logam diberi oli atau vaselin. 

d. Menghubungkan dengan logam aktif seperti magnesium melalui kawat 
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agar yang berkarat adalah magnesiumnya. Hal ini banyak dilakukan untuk   

mencegah berkarat pada tiang listrik besi atau baja.  Magnesium ditanam 

tidak jauh dari tiang listrik. 

  e.  Melakukan proses galvanisasi dengan cara melapisi logam besi dengan seng 

   tipis atau timah yang terletak disebelah kiri deret volta. 

 f.   Melakukan proses elektrokimia dengan jalan memberi lapisan timah seperti   

yang biasa dilakukan pada kaleng (Rahmani, 2011). 

Salah satu metode untuk menghambat kerusakan yang terjadi adalah dengan cara 

menggunakan inhibitor atau antikorosi.  Antikorosi adalah senyawa kimia yang 

dapat mencegah  atau memperlambat proses korosi.  Penggunaan  antikorosi 

merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah korosi, karena biayanya 

yang relatif murah dan prosesnya sederhana.   Biasanya proses korosi berlangsung 

secara elektrokimia yang terjadi secara simultan pada daerah anoda dan katoda 

yang membentuk rangkaian arus listrik tertutup.  Antikorosi  biasanya 

ditambahkan dalam jumlah sedikit, baik kontinu maupun periodik menurut suatu 

selang tertentu.  Cara  antikorosi mereduksi laju korosi adalah dengan 

memodifikasi polarisasi katodik dan anodik (Slope Tafel), mengurangi pergerakan 

ion ke permukaan logam, menambah hambatan  listrik di permukaan logam dan 

menjebak zat korosif dalam larutan melalui pembentukan senyawa yang tidak 

agresif.  Mekanisme kerja antikorosi dimulai dari teradsorpisnya pada permukaan 

logam membentuk lapisan tipis kemudian melalui pengaruh lingkungan (misalnya 

pH) menyebabkan antikorosi dapat mengendap dan terserap pada permukaan 

logam sehingga dapat melindungi logam.  Antikorosi terlebih dahulu mengkorosi 
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logamnya dan membentuk lapisan pasif sehingga mampu menghilangkan 

konstituen agresif dari lingkunganya (Butarbutar  dan  Sunaryo, 2011). 

L.  Metode Karakterisasi Korosi 

 

Polarisasi potensiodinamik adalah metode untuk menentukan perilaku korosi 

logam berdasarkan hubungan potensial dan arus anodik/katodik.  Korosi logam 

terjadi jika terdapat arus anodik yang besarnya sama dengan arus katodik, 

walaupun tidak ada arus yang diberikan di luar sistem.  Hal ini disebabkan ada 

perbedaan potensial antara logam dan larutan sebagai lingkungannya (Sunarya, 

2008). 

 

Analisis elektrokimia telah menjadi metoda yang penting dalam mempelajari 

fenomena yang terjadi selama proses korosi berlangsung seperti repasifasi lapisan 

pasif dan korosi sumuran (pitting corrosion) pada logam.   Selama 

berlangsungnya proses korosi biasanya terjadi fluktuasi arus atau tegangan 

tergantung mode pengukuran yang dilakukan.  Pada kondisi potensiostat, yang 

diamati fluktuasi arus dan bisa dipisahkan menjadi bentuk gelombang arus 

tersendiri yang berhubungan dengan proses perusakan.  Fluktuasi arus  meningkat 

tajam saat terjadi  korosi dan menurun saat terjadi lapisan pasif.  Potensiostat  

AE466 ini tidak dapat mengukur laju korosi secara langsung  dari pengujian ini 

harus dikonversi menjadi arus korosi (I corr).  Selanjutnya  dengan menggunakan 

data input yang ada diperoleh laju reaksi (Butarbutar dan Febrianto,  2009). 

Potensiostat  memberikan potensial atau tegangan listrik yang telah ditentukan 

terlebih dahulu  kepada benda uji sehingga pengukuran arus selama prosses korosi 



 

 

 

30 

dapat dilakukan.  Benda uji harus dapat menghantarkan listrik dan permukaannya 

harus diamplas untuk menghilangkan oksida-oksida yang mungkin ada.   

Beberapa jenis elektroda pada potensiostat diantaranya adalah elektroda bantu 

(Auxiliary Electrode)  yang digunakan  untuk mengangkut arus  hasil proses 

korosi yang terjadi dalam rangkaian sel.  Elektroda  acuan (Reference Electrode) 

digunakan sebagai titik dasar yang sangat mantap untuk mengacukan 

poengukuran potensial elektroda kerja.  Elektroda yang  terakhir adalah elektroda 

kerja (Working Electrode) yaitu elektroda logam yang akan diteliti (benda uji) 

yang disiapkan  dengan memasang sebuah benda uji kecil dalam resin pendingin. 

(Butarbutar  dan  Sunaryo, 2011). 

 

Dalam penelitian ini akan digunakan instrumen ER466 Integrated Potentiostat 

System eDAQ seperti pada Gambar 6.  Potensiostat jenis ini dapat digunakan 

dalam berbagai pengukuran seperti temperatur, intensitas cahaya, ORP, pH 

tekanan, dan  kadar oksigen terlarut.  Keunggulan potensiostat jenis ini adalah 

penggunaannya yang relatif mudah, dapat memonitoring arus dari nanoampere 

hingga 100mA, praktis, dan lain-lain (Anonim, 2010). 

 

Potensiostat dilengkapi dengan EChem sebagai perangkat lunak.  EChem adalah 

suatu program yang biasa digunakan dalam penelitian elektrokimia.  Dalam 

pelaksanaanya EChem  dihubungkan dengan potensiostat sehingga arus yang 

dihasilkan pada setiap potensial yang diberikan direkam oleh komputer secara 

langsung (Butarbutar dan Febrianto, 2009). 
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Gambar 6.  ER466 Integrated Potentiostat System eDAQ    

         (sumber:  www.eDAQ.com) 

 

Dalam pengujian  korosi digunakan potensiodinamik karena dengan ini dapat 

dilakukan analisis Tafel untuk mendapatkan data data tentang arus korosi (Icorr) 

dan laju korosi (Corr Rate).  Rangkaian alat yang digunakan ditunjukkan dalam 

Gambar 7. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Sel tiga elektroda yang dihubungkan dengan alat  potensiostat dan  

                     komputer dengan perangkat lunak EChem.  

 

M. Metode Polarisasi Potensiodinamik 

Metode polarisasi potensiodinamik adalah suatu metode untuk menentukan 

perilaku korosi logam berdasarkan hubungan potensial dan arus anodik atau 

katodik, jika logam berada kontak dengan larutan yang bersifat korosif (Rastogi et 

al., 2005).  Potensiostat dapat mengukur laju korosi berdasarkan perubahan 

potensial listrik terhadap perubahan arus yang dideteksi selama proses korosi pada 

http://www.edaq.com/
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saat pengukuran berlangsung menggunakan bantuan kurva ekstrapolasi Tafel 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.   

 

  

 

 

 

 

Gambar 8.  Kurva polarisasi pada korosi baja. 

Kurva polarisasi yang dihasilkan dapat diukur potensial korosi dan arus korosi 

yang terjadi dengan bantuan metode ekstrapolasi Tafel.  Terjadinya korosi pada 

baja lunak  juga dapat diketahui dari polar kurva yang dihasilkan. 

Penerapan potensial dari luar yang melebihi potensial ini disebut potensial lebih 

(over potential).  Peningkatan potensial lebih yang diterapkan tidak diikuti dengan 

peningkatan arus, maka pada potensial tersebut telah terjadi polarisasi seperti pada 

pola kurva yang terbentuk setelah zona Tafel (Fadli, 2011).   

Pada awal pengujian terjadi kompetisi antara proses anodik dan katodik.  Data 

tegangan dan arus yang langsung didapat dari pengujian yang diolah dengan 

Microsoft Excel.  Setelah dibuat grafik antara arus dan over potential, maka 

diperoleh dua garis melengkung yaitu daerah anodik dan daerah katodik.  Pada 

kedua daerah ini dibuat trendline untuk mengetahui persamaan garisnya. 
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Trendline daerah anodik ditentukan pada daerah dimana arus turun tanpa naik lagi 

untuk selang over potential tertentu, sehingga Tafel slope positif.  Sedangkan 

trendline daerah katodik ditentukan pada daerah dimana arus naik tanpa turun lagi 

untuk selang over potential tertentu, sehingga Tafel slope negatif.  Oleh karena 

laju oksidasi dan laju reduksi sama maka persamaan garis ini adalah ekivalen. 

Perpotongan garis terhadap sumbu X dinyatakan sebagai Icorr (Butarbutar dan 

Febrianto, 2009).   Dengan memasukkan data berat ekivalen dan densitas material 

dapat diketahui laju korosi dengan menggunakan rumus pada persamaan: 

                Rmpy  =  0,13 I corr  e / ρ                                                            (2.5) 

Keterangan: 

R mpy  :  laju korosi (mili inch/year) 

Icorr :  densitas arus korosi ( μA/cm
2
) 

e :  berat ekivalen material (g) 

ρ :  densitas material (gr/cm
3
) 

 

Penggunaan senyawa antikorosi mampu mengubah Icorr menjadi lebih kecil seperti 

ditunjukkan pada Gambar 9.  Pada kurva ektrapolasi menunjukkan perbandingan 

pola ekstrapolasi Tafel dari diagram polarisasi logam baja dalam larutan asam 

yang mengandung inhibitor dan tanpa inhibitor. 

Kurva ekstrapolasi Tafel menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah diberikan 

inhibitor atau antikorosi, terjadi penurunan arus korosi (Fadli, 2011) .   Arus 

korosi dan laju korosi memiliki hubungan yang linear.  Pada saat benda uji 

dimasukkan pada larutan elektrolit maka akan terjadi aliran elektron dari anoda ke 

katoda.  Semakin banyak aliran elektron dari anoda ke katoda maka arus yang 
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dihasilkan menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi arus yang dihasilkan maka laju 

korosi juga semakin tinggi (Butarbutar dan Febrianto, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Kurva ekstrapolasi Tafel. 

Polarisasi atau potensial lebih, adalah perubahan potensial elektroda setengah sel 

dari posisi kesetimbangan dengan lingkungannya pada suatu proses elektrodik.  

Hubungan potensial lebih dan arus dapat digunakan untuk mengungkapkan laju 

korosi.  Untuk menghitung persentase inhibisi pada metode ini digunakan 

Persamaan (1): 

             Icorr 0   -   I corr i 

 % proteksi (%EI) =    100%                               (2.6) 

        Icorr 0 

 

 

dengan %EI adalah persentase efektivitas penghambatan, Icorr 0 adalah arus 

sebelum ditambahkan inhibitor,  Icorr i adalah arus sesudah ditambahkan inhibitor 

(Rastogi et al., 2005).  Hasil penelitian yang telah dilaporkan (Singh et al., 2010), 
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terhadap senyawa trifeniltimah(IV) dan di-n-butiltimah(IV) pada berbagai ligan 

yang dihitung %EI dengan teknik polarisasi disajikan pada Tabel 7.   

 

Tabel 7.   Persen Efisiensi Inhibitor (%EI) korosi pada beberapa senyawa 

trifeniltimah(IV) dan di-n-butiltimah(IV) menggunakan ligan 1-phenyl-

2,5-dithiohydrazodicarbonamide (PTHCH). 

 

 

           Senyawa Efisiensi Inhibitor korosi (%) 

Ligan (PTHCH) 72,87 

n-Bu2Sn(PTHCH)2 79,80 

Ph3Sn(PTHCH) 85,43 

Ligan (THCH) 79,80 

n-Bu2Sn(THCH)2 82,13 

Ph3Sn(THCH) 90,26 

Ligan (EtOPTHC) 85,94 

n-Bu2Sn(EtOPTHC)2 89,43 

Ph3Sn(EtOPTHC) 95,17 

(Sumber: Singh et al., 2010) 

 

 

Pada penelitian yang akan dilakukan setelah mendapatkan %EI  dari semua 

senyawa sintesis trifeniltimah(IV)  klorobenzoat diharapkan mendapatkan target 

antikorosi yang  efektif  dan dapat dimanfaatkan untuk menghambat laju korosi 

pada baja lunak. 


