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ABSTRAK 

 

 

 

PENGARUH VARIASI KONSENTRASI EKSTRAK DAUN TALAS 

DENGAN SUHU PERENDAMAN 40
 o

C DAN 70 
o
C TERHADAP  LAJU 

KOROSI PADA BAJA API 5L DALAM LARUTAN NaCl 3% 

 

Oleh 

 

FIRYAL NURUL AFFIFAH 

 

 

Ekstrak daun talas yang digunakan sebagai inhibitor pada baja API 5L, direndam 

dalam larutan korosif NaCl 3%. Dengan memvariasikan suhu perendaman      

dan     , dan juga konsentrasi inhibitor 0%, 2%, 8% dan 12%. Setelah perlakuan 

pada sampel diperoleh hasil perhitungan laju korosi yang paling rendah pada 

sampel A5-70-8 sebesar 19,93 mm/y dan yang paling tinggi pada sampel A5-70-0 

sebesar 582,3 mm/y. Inhibitor yang digunakan mempunyai nilai efisiensi paling 

tinggi pada sampel A5-70-8. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa 

struktur Kristal yang terbentuk merupakan fase Fe murni. Karakterisasi SEM 

menunjukkan morfologi permukaan sampel, terlihat retakan pada sampel. 

Karakterisasi EDX pada sampel terlihat unsur oksigen (O) yang mengindikasikan 

bahwa sampel telah terkorosi.  

 

Kata kunci: API 5L, daun talas, inhibitor korosi, dan NaCl   
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ABSTRACT 

 

 

 

THE EFFECT OF VARIATION OF TARO LEAVES EXTRACT 

CONCENTRATION WITH  40
 o
C AND 70

 o
C IMMERSION 

TEMPERATURE ON CORROSION RATE IN 5L API STEEL 

IN 3% NaCl SOLUTION 

 

 

By 

 

 

FIRYAL NURUL AFFIFAH 

 

 

Taro leaf extract used as an inhibitor in API 5L steel, soaked in 3% NaCl 

korosif liquid. By varying the immersion temperature      dan     , as well as 

the inhibitor concentrations of 0%, 2%, 8% and 12%. After the treathment of the 

sample, the results of the calculation of the corrosion rate were the lowest in the 

sample A5-70-8 and the highest in sample A5-70-0. The inhibitor used has the 

highest efficiency value in sample A5-70-8. The XRD characterization results 

showed that the crytal structure formed was pure Fe phase. SEM characterization 

shows the surface morphology of the sample, visible clumps in the sample. The 

characterization of EDX in the sample shows oxygen (O) which indicates that the 

sample has been corroded 

Keywords: API 5 L steel, corrosion inhibitor, taro leaf, and NaCl 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan logam dalam perkembangan teknologi dan industri sebagai salah 

satu penunjang sangat besar peranannya. Seiring dengan waktu penggunaan yang 

berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar, dapat menyebabkan 

penurunan mutu logam akibat interaksi baja tersebut dengan lingkungannya. Sifat 

logam sangat tergantung pada kadar karbon, sehingga baja karbon 

dikelompokkan berdasarkan kadar karbonnya yaitu, baja karbon rendah, baja 

karbon sedang dan baja karbon tinggi. Dari ketiga jenis baja karbon tersebut, baja 

karbon rendahlah yang memiliki tingkat korosi tertinggi. Salah satu contoh baja 

karbon rendah ialah baja API 5L (Afandi dkk., 2015).  

Hal yang paling rentan terjadi dalam karakterisasi logam dan mengganggu logam 

adalah korosi. Korosi merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihentikan, 

namun dapat dicegah dengan banyak cara yaitu pelapisan pada permukaan logam 

dengan suatu lapisan tak tembus, seperti cat, electroplating, penambahan 

inhibitor dan lain-lain. Sejauh ini, penambahan inhibitor merupakan salah satu 

cara paling efektif untuk mencegah korosi karena dalam penggunaannya 

memerlukan biaya relatif murah dan prosesnya sederhana (Ilim Dan Hermawan, 

2008). 
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Penggunaan inhibitor dari senyawa anorganik seperti nitrit (NO2), kromat (CrO4), 

fosfat (PO4) telah banyak digunakan. Tetapi penggunaan inhibitor tersebut tidak 

ramah lingkungan, karena dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan, 

seperti pencemaran pada air laut jika inhibitor digunakan pada baja perkapalan 

seperti baja API 5L (Ameer dkk, 2000). Sehingga perlu adanya inhibitor yang 

mudah dijangkau dan ramah lingkungan, seperti inhibitor organik.  

Inhibitor organik yaitu inhibitor yang berasal dari tumbuhan yang mengandung 

tanin, karena merupakan zat kimia mengandung atom N, O, P, S dan atom-atom 

yang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat berfungsi sebagai ligan yang 

akan membentuk senyawa kompleks dengan logam (Ilim dan Hermawan, 2008). 

Tanin biasanya terdapat pada daun, akar, kulit, buah dan batang tumbuhan 

(Haryati, 2008). Senyawa tanin dapat membentuk kompleks dengan besi (II) dan 

besi (III). Kompleks besi (II)-tanin tidak berwarna dan sangat mudah larut dan 

teroksidasi. Dengan adanya oksigen, kompleks ini berubah menjadi kompleks 

besi(III)-tanin yang disebut tanat. Kompleks inilah yang akan melekat pada 

permukaan besi yang akan menghalangi terjadinya korosi lebih lanjut karena 

kompleks tersebut akan terserap pada permukaan besi dan melindungi permukaan 

besi (Ali dkk, 2014). Salah satu tanaman yang banyak mengandung tanin banyak 

terdapat di alam adalah daun talas.  

Penelitian tentang inhibitor organik dari ekstrak bahan alam telah banyak 

dilakukan. Sari et al, (2013) melakukan penelitian tentang pengendalian 

penurunan laju korosi baja St37 dalam medium korosif NaCl 3% dan asam HCl 

3% menggunakan ekstrak daun teh yang direndam selama 4 hari. Metode 
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ekstraksi yang digunakan yaitu metode maserasi. Hasil yang diperoleh yaitu 

terjadi kenaikan nilai efisiensi inhibisi seiring dengan penambahan ekstrak daun 

teh dari 1% hingga 10%. 

Kayadoe dkk, (2015) melakukan penelitian tentang inhibitor dari ekstrak daun 

pandan pada baja SS-304 dalam larutan H2SO4 dengan variasi konsentrasi ekstrak 

dan suhu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efisiensi dan laju korosi. 

Metode ekstraksi yang digunakan yaitu metode maserasi. Konsentrasi ekstrak 

daun pandan yang digunakan yaitu 0-0,8 % dan suhu yang diberikan pada larutan 

korosif yaitu 27, 35, 40, 45, dan 50 
o
C. Ekstrak daun pandan mencapai efisiensi 

optimum pada konsentrasi 0,8 %. Semakin tinggi suhu efisiensi inhibisi semakin 

menurun. 

Pada penelitian ini, dimanfaatkan daun talas sebagai inhibitor korosi pada baja 

API 5L yang direndam dalam larutan NaCl 3% selama 7 jam dengan suhu 40 dan 

70 
o
C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak 

daun talas 0, 2, 8 dan 12% dan suhu perendaman 40 dan 70 
o
C terhadap laju 

korosi pada baja karbon API 5L dalam larutan NaCl 3% serta mengetahui 

efisiensi inhibisi dari ekstrak daun talas pada baja karbon API 5L. Laju korosi 

dihitung menggunakan metode kehilangan berat. Hasil korosi baja API 5L 

dikarakterisasi dengan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy 

(SEM), dan Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana laju korosi dan struktur mikro yang dihasilkan pada baja karbon 

API 5L setelah ditambahkan inhibitor ekstrak daun talas 0, 2, 8, dan 12% 

dalam larutan korosif NaCl 3%? 

2. Bagaimana pengaruh suhu perendaman 40 dan 70 
o
C terhadap laju korosi dan 

struktur mikro baja karbon API 5L ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sampel yang digunakan adalah baja API 5L 

2. Larutan korosif yang digunakan adalah NaCl 3%. 

3. Perendaman baja larutan korosif menggunakan inhibitor ekstrak daun talas 

dengan suhu 40 dan 70 
o
C yang direndam selama 7 jam. 

4. Konsentrasi inhibitor daun talas yang digunakan sebesar 0, 2, 8 dan 12 %. 

5. Laju korosi dihitung dengan metode kehilangan berat. 

6. Karakterisasi dilakukan menggunakan XRD, SEM dan EDS. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui laju korosi dan stuktur mikro terhadap penambahan inhibitor 0, 2, 

8, dan 12%.  
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2. Mengetahui pengaruh suhu terhadap laju korosi, dan struktur mikro pada baja 

API 5L.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak 

daun talas dan pengaruh suhu terhadap baja API 5L pada larutan korosif. 

2. Dapat menjadi tambahan referensi di Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, terutama di Jurusan Fisika dan dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan peneliti selanjutnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Baja  

Baja merupakan material yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang 

karena bentuknya yang mudah disesuaikan. Baja pada dasarnya adalah paduan 

murni dari besi dan karbon dengan konsentrasi karbon yang jauh lebih rendah 

(Budiyanto et al., 2009). Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0.2% 

hingga 2.1% berat sesuai dengan grade-nya. Baja karbon bukan berarti baja yang 

sama sekali tidak mengandung unsur lain selain besi dan karbon. Baja karbon 

juga mengandung sejumlah unsur lain tetapi masih dalam batas-batas tertentu, 

seperti mangan (Mn), krom (Cr), vanadium (V) dan nikel (Ni) (Surdia dan Saito, 

1999). Pengaruh unsur paduan pada baja adalah: 

1. Karbon (C) 

Karbon merupakan unsur penting pada baja yang dapat meningkatkan kekuatan 

dan kekerasan baja, tapi dalam jumlah yang banyak akan menurunkan kekuatan 

(thoughness)  baja tersebut. Kandungan karbon dalam baja sekitar 0, 1-1,7%, 

sedangkan unsure lainnya dibatasi sesuai dengan kegunaan baja. Unsur paduan 

yang bercampur didalam lapisan baja menyebabkan baja bereaksi terhadap 

pengerjaan panas dan menghasilkan sifat-sifat yang khusus.  
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2. Mangan (Mn) 

Mangan terdapat di semua baja dengan jumlah yang kecil karena sangat 

dibutuhkan dalam proses pembuatan baja dan sebagai pencegah oksidasi. 

Penambahan unsur mangan dalam baja dapat meningkatkan kuat tarik tanpa 

mengurangi regangan, sehingga baja dengan penambahan mangan memiliki sifat 

kuat dan kenyal. Selain itu, mangan juga dapat mencegah terjadinya hot shortness 

(kegetasan pada suhu tinggi) terutama pada saat pengerolan panas. 

3. Phospor (P) 

Phospor menyebabkan baja mengalami retak dingin (cold shortness) atau getas 

pada suhu rendah, sehingga tidak baik untuk baja yang dalam aplikasinya diberi 

beban benturan pada suhu rendah. Tetapi efek baiknya adalah phospor dapat 

meningkatkan fluiditas yang menyebabkan baja mudah dirol panas. Kandungan 

phospor dalam baja biasanya kurang dari 0,05%. 

4. Sulfur (S) 

Kadar sulfur dalam baja harus dibuat serendah-rendahnya. Hal ini karena sulfur 

dapat menyebabkan baja menjadi getas pada suhu tinggi, sehingga dapat 

merugikan baja yang diaplikasikan pada suhu tinggi. Di samping itu, juga akan 

menyulitkan dalam proses pengerjaan baja. 

5. Silikon (Si) 

Kadar silikon menentukan berapa bagian dari karbon yang terkait dengan besi dan 

berapa bagian terbentuk grafit (kadar karbon bebas) setelah mencapai keadaan 

seimbang. Kelebihan unsur silikon akan membentuk ikatan yang keras dengan 

besi, sehingga dapat dikatakan bahwa silikon dengan kadar di atas 3,2% akan 

meningkatkan kekerasan. 
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6. Nikel (Ni) 

Nikel dapat meningkatkan kekuatan regangan baja sehingga baja paduan menjadi 

liat dan tahan tarikan. Penambahan unsur nikel pada baja karbon juga akan 

berpengaruh terhadap ketahanan korosinya. 

7. Chromium (Cr) 

Kromium dapat menurunkan laju pendinginan kritis. Penambahan kromium pada 

baja menghasilkan struktur yang lebih halus dan membuat sifat kekerasan baja 

lebih baik karena kromium dan karbon dapat membentuk karbida. Selain itu, 

kromium dapat menambah kekuatan tarik dan keplastisan serta berguna juga 

dalam membentuk lapisan pasif untuk melindungi baja dari korosi serta tahan 

terhadap suhu tinggi. 

8. Molybdenum (Mo) 

Penambahan molybdenum pada baja akan menghasilkan baja karbon yang tahan 

terhadap suhu tinggi, liat dan kuat. 

9. Vanadium (V) 

Unsur vanadium akan memperbaiki struktur kristal baja menjadi lebih halus. 

Unsur ini juga akan menjadikan baja lebih tahan aus, terlebih bila dicampur 

dengan kromium (Timings, 1991). 

Berdasarkan komposisinya klasifikasi baja terbagi menjadi dua macam yaitu baja 

karbon (carbon steel) dan baja paduan (alloy steel). 

1. Baja Karbon (Carbon Steel) 

Baja karbon bukan berarti baja yang tidak mengandung unsur lain selain besi dan 

karbon, baja karbon masih mengandung unsur-unsur lain tetapi tidak berpengaruh 
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terhadap sifatnya. Berdasarkan konsentrasi karbonnya, baja karbon dibagi 

kedalam tiga macam yaitu: 

a. Baja karbon rendah (Low Carbon Steel) 

Baja karbon rendah merupakan baja dengan kadar karbon dibawah 0.3%. Ciri 

khusus baja jenis ini memiliiki struktur mikro yang terdiri dari ferit dan perlit, 

tidak responsif terhadap perlakuan panas yang bertujuan membentuk martensit, 

relatif lunak namun ulet dan tangguh, mampu lasnya baik serta harganya yang 

relatiif murah. Baja karbon rendah biasanya digunakan pada komponen bodi 

mobil, struktur bangunan, pipa gedung, jembatan, kaleng pagar, dan lain-lain. 

b. Baja karbon sedang (Medium Carbon Steel) 

Baja karbon sedang merupakan baja dengan kadar karbon antara 0.25 sampai 

0.6%. Ciri khusus baja karbon sedang yaitu memiliki kekerasan yang rendah, 

untuk memperbaiki sifat-sifat mekaniknya baja ini dapat diberi perlakuan 

austenizing, quenching, dan tempering. Baja ini biasanya digunakan pada poros, 

rel kereta api, roda gigi, pegas, baut dan lain-lain. 

c. Baja karbon tinggi (High Carbon Steel) 

Baja karbon tinggi merupakan baja dengan kadar karbon 0.60 sampai 1,40 %. Ciri 

khusus baja karbon tinggi yaitu memilki kekerasan yang paling tinggi dan paling 

kuat, rendah dalam kelenturan dibanding baja karbon rendah dan sedang, 

memiliki tambahan komposisi nikel atau kobalt, krom atau tungsten, serta 

tegangan tarik yang paling tinggi. Baja ini biasanya digunakan pada palu, gergaji, 

atau pahat potong dan lain-lain (ASM handbook, 1993). 
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2. Baja Paduan 

Baja paduan merupakan baja yang dicampur dengan satu atau lebih unsur 

tambahan sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki (Mulyanti, 1996). Adanya 

baja paduan ini dikarenakan keterbatasan sifat-sifat spesial dari baja yaitu 

kelistrikan, koefisien spesifik, magnetis, serta pemuaian panasnya. Baja paduan 

terdiri dari tiga jenis yaitu: baja ≤2,5% wt, baja paduan menengah (medium alloy 

steel) dengan unsur paduan 2,5 % - 10% wt (Mulyanti, 1996), serta baja paduan 

tinggi (high alloy steel) dengan unsur paduan >10% wt (Amanto dan Daryanto, 

1999). 

a. Baja paduan rendah (Low Alloy Steel) 

Baja paduan rendah merupakan baja paduan dengan unsur paduan ≤2,5% wt. 

Dengan kadar karbon yang sama dengan baja karbon, baja ini memiliki kekuatan 

dan ketangguhan lebih tinggi daripada baja karbon. Dengan kadar karbon yang 

sama atau mempunyai keuletan lebihtinggi daripada baja karbon dengan kekuatan 

yang sama. Baja jenis ini biasanya digunakan untuk perkakas seperti pahat kayu, 

poros dan gergaji. 

b. Baja paduan menengah (Medium Alloy Steel) 

Baja paduan menengah merupakan baja dengan paduan elemen 2,5%-10%.Pada 

baja paduan ini unsur-unsur yang terkandung adalah Cr, Mn, Ni, S, Si, P dan lain-

lain. 

c. Baja paduan tinggi (High Alloy Steel) 

Baja paduan tinggi merupakan baja paduan dengan kadar unsur paduan >10% wt 

(Amanto dan Daryanto, 1999). Pada baja paduan ini unsur-unsur yang dimiliki 

diantaranya unsur Cr, Mn, Ni,S, Si, dan P (Mulyanti, 1996). 
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Baja API 5L adalah baja yang digunakan untuk perpipaan dan diproduksi 

berdasarkan standar API (American Petroleum Institute). Baja API 5L 

mempunyai kadar karbon sebesar 0,3% dan tergolong dalam baja karbon sedang. 

Komposisi kimia untuk baja API 5L dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1. Komposisi kimia baja API 5L (SEAPI Laboratory, 2015.) 

 No Unsur Komposisi (%) 

 1 Karbon (C) 0,3 

 2 Mangan (Mn) 1,20 

 3 Silikon (Si) 0,40 

 4 Fosfor (P) 0,025 

 5 Sulfur (S) 0,015 

 6 Cuprum (Cu) 0,01 

 7 Nikel (Ni) 0,01 

 8 Molibden (Mo) 0,005 

 9 Krom (Cr) 0,02 

 10 Vanadium (V) 0,06 

 11 Titanium (Ti) 0,004 

 12 Niobium + Vanadium (Nb+V) 0,06 

 

2.2  Korosi 

Korosi merupakan penurunan mutu logam akibat adanya reaksi elektrokimia 

antara logam dengan lingkungannya. Korosi diawali dengan reaksi hidrolisis yang 

mengakibatkan keasaman meningkat. Menurut Trethewey (1991), mekanisme 

reaksi korosi pada besi dalam baja adalah: 

Pada anoda terjadi pelarutan (Fe) menjadi ion      

   Fe            +      

Sedangkan pada katoda terjadi reaksi : 

      + ½    +               

Untuk lingkungan (larutan) netral maka reaksi yang terjadi sebagai berikut : 

      + ½    +          
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Dan untuk lingkumgan (larutan) asam reaksi yang terjadi sengai berikut : 

      +           

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi korosi yaitu jenis bahan (logam) dan 

lingkungan. Jenis bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, 

dan unsur yang terkandung dalam bahan. Baja merupakan logam transisi yang 

cenderung membentuk ion atau senyawa kompleks (Wahyuni dkk., 2013). 

Lingkungan dapat berasal dari udara, air, tanah, dan zat-zat kimia seperti asam. 

Selain itu, korosi juga dipengaruhi oleh pH, temperatur, ataupun bakteri pereduksi 

(Fontana, 1987). Kerusakan yang disebabkan karena adanya korosi dapat berupa 

oksida logam, kerusakan permukaan logam secara morfologi, perubahan sifat 

mekanis, dan perubahan sifat kimia (Muzkantri dan Kusumawati, 2015). Korosi 

dapat berjalan cepat ataupun lambat bergantung pada medium pengkorosifnya 

(Fontana, 1987). 

1. Jenis-Jenis Korosi 

Jenis-jenis korosi sangat beraneka ragam. Secara umum, jenis-jenis korosi dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Korosi seragam (uniform corrosion) 

Korosi seragam ditandai dengan serangan korosif secara merata di seluruh luas 

permukaan atau sebagian besar dari total luas tersebut (Roberge, 2000). 

Korosi jenis ini mengakibatkan pengurangan ketebalan yang relatif merata pada 

permukaan logam (Bardal, 2003). Korosi ini terjadi ketika luas permukaan logam 

terkorosi sepenuhnya dalam lingkungan seperti cairan elektrolit (larutan kimia, 

logam cair), gas elektrolit (udara), atau elektrolit hybrid (air, organisme biologis). 

Contohnya seperti stainless steel yang direndam dalam lingkungan natrium 
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klorida (NaCl), tangki baja yang berkarat karena terkena udara, korosi pada pipa 

dekat rel kereta api dan lain-lain (Perez, 2004). 

b. Korosi sumuran (pitting corrosion) 

Korosi sumuran merupakan jenis korosi lokal yang secara selektif menyerang 

bagian permukaan logam. Permukaan logam yang terserang korosi sumuran 

ditandai dengan adanya lubang. Korosi ini lebih sulit diamati dibandingkan jenis 

korosi seragam. Korosi retak tegang dan korosi lelah merupakan awal 

terbentuknya korosi sumuran (Roberge, 2000). 

c. Korosi celah (crevice corrosion) 

Korosi celah terjadi ketika permukaan logam terkena medium korosif yang 

menyebabkan korosi terlokalisasi (Sidiq, 2013). Logam yang mengalami korosi 

celah ditandai dengan adanya celah-celah, lubang, ataupun retak. Celah tersebut 

hadir akibat tersumbatnya kotoran dan air di antara dua logam yang berdempetan 

(Roberge, 2000). 

d. Korosi galvanis (galvanic corrosion) 

Korosi galvanis merupakan proses pengkaratan elektro kimiawi. Korosi ini dapat 

terjadi apabila dua jenis logam yang berbeda potensial dimasukkan ke dalam satu 

elektrolit. Elektron dari logam yang bersifat anodik mengalir menuju logam yang 

bersifat katodik (Widharto, 1999). Akibatnya, logam yang bersifat anodik akan 

terkorosi (Roberge, 2000). 

e. Fretting corrosion 

Korosi jenis ini terjadi ketika terdapat pergerakan relatif beban pada suatu logam, 

seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.1 
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Gambar 2.1. Fretting corrosion (Roberge, 2000) 

Fretting corrosion merupakan jenis korosi yang terjadi pada dua permukaan 

kontak logam dengan beban yang bergerak relatif (Bardal, 2003). Karena gerakan 

tersebut maka terjadilah gesekan (friksi) atau slippage (tergelincir) dengan 

amplitudo kecil (Widharto, 1999). 

f. Korosi batas butir (intergranular corrosion) 

Korosi batas butir merupakan korosi yang menyerang batas butir secara lokal, 

sehingga butir-butir logam akan hilang. Korosi jenis ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Korosi batas butir (Budianto dkk., 2009) 

Korosi ini disebabkan adanya kotoran pada batas butir, kelebihan atau kekurangan 

unsur paduan. Kerentanan paduan terhadap korosi batas butir dapat dikurangi 

dengan perlakuan panas (Roberge, 2000). 
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g. Peluluhan selektif (selective leaching/dealloying) 

Peluluhan selektif merupakan proses penghilangan salah satu unsur paduan logam 

karena proses korosi (Roberge, 2000). Secara visual dapat dilihat pada Gambar 

2.3. 

 

 

 

Gambar 2.3. Peluluhan selektif (Roberge, 2000) 

Dalam peluluhan selektif, proses karat diberi nama sesuai dengan zat komponen 

paduan yang larut kecuali graphitisasi. Misalnya, terdapat istilah dezincification 

yang artinya proses peluluhan zat seng dari logam paduan kuningan (brass). 

Paduan dengan kadar seng rendah cenderung mengalami proses dezincification. 

Proses ini akan lebih cepat pada suhu tinggi (Widharto, 1999). 

h.  Korosi retak tegang (stress corrosion cracking) 

Korosi retak tegang merupakan korosi yang terjadi akibat adanya tegangan tarik 

atau geser, tegangan sisa, dan media korosif yang menyebabkan terjadi 

penampakan retak pada logam. Logam yang mengalami korosi jenis ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Korosi retak tegang (Bardal, 2003) 
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Korosi ini biasanya terjadi pada logam dengan lingkungan tertentu. Misalnya, 

pada logam yang rentan terhadap keretakan (Landolt, 2007). 

2. Laju Korosi 

Laju korosi merupakan kecepatan merambatnya proses korosi terhadap waktu 

pada suatu material. Secara eksperimen, laju korosi dapat diukur menggunakan 

beberapa metode yaitu, metode pengurangan massa, metode elektrokimia, dan 

metode perubahan tahanan listrik (Yusuf, 2008). Metode pengurangan berat 

merupakan metode pengukuran laju korosi paling sederhana. Massa sampel 

sebelum dan setelah dilakukan uji ditimbang untuk mengetahui selisih massanya 

(Kumar, 2014). Pada metode elektrokimia, laju korosi diukur dengan cara 

menentukan besarnya arus korosi yang mengalir dari sistem elektroda (Yusuf, 

2008). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laju korosi antara lain 

kandungan gas dan padatan terlarut, oksigen (  ), Karbondioksida (   ), klorida 

(Cl
-
), sulfat (   ), temperature, derajat keasaman (pH) dan bakteri pereduksi 

(Gunaatmaja, 2011). 

2.3 Pengendalian Korosi dengan Inhibitor 

Untuk meminimalkan efek degradasi material akibat korosi, salah satu yang 

sering digunakan adalah dengan penggunaan inhibitor. Inhibitor berfungsi untuk 

memperlambat reaksi korosi yang bekerja dengan cara membentuk lapisan 

pelindung pada permukaan logam. Lapisan molekul pertama yang terbentuk 

mempunyai ikatan yang sangat kuat yang disebut chemist option. Inhibitor 

umumnya berbentuk cairan yang diinjeksikan pada production line. Karena 
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inhibitor tersebut merupakan masalah yang penting dalam menangani korosi 

maka perlu dilakukan pemilihan inhibitor yang sesuai dengan kondisinya.  

Inhibitor digunakan untuk melindungi bagian dalam struktur dari serangan korosi 

yang diakibatkan oleh fluida yang mengalir atau tersimpan di dalamnya. Inhibitor 

biasanya ditambahkan sedikit dalam lingkungan asam, air pendingin, uap, 

maupun lingkungan lain. Keuntungan menggunakan inhibitor yaitu menaikkan 

umur struktur atau bahan, mencegah berhentinya suatu proses produksi, 

mencegah kecelakaan akibat korosi, menghindari kontaminasi produk dan lain 

sebagainya (Nugroho, 2015). 

Korosi yang terjadi di lingkungan udara maupun lingkungan elektrolit dapat 

dikendalikan  menggunakan zat kimia yang disebut  inhibitor. Apabila inhibitor 

ditambahkan ke dalam lingkungan korosif, maka laju serangan zat agresif akan 

berlangsung sampai tingkat tertentu. Ada dua jenis larutan yang dapat mengalami 

perlakukan inhibisi yaitu larutan netral dengan inhibitor anoda dan larutan asam 

dengan inhibitor katoda. Inhibitor dapat membentuk lapisan tipis di permukaan 

logam, yang kemudian akan terabsorpsi pada permukaan logam tersebut (Bahri, 

2007). 

1. Inhibitor Organik 

 Inhibitor organik membentuk suatu lapisan/film protektif molekul-molekul 

terabsorpsi pada permukaan logam, yang menjadi suatu penghalang pada 

pelarutan logam di dalam larutan elektrolit. Karena permukaan logam yang 

tertutupi sebanding dengan konsentrasi inhibitor, konsentrasi inhibitor di dalam 

larutan  adalah kritis (Roberge, 2000). Keefektifannya bergantung pada susunan 
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kimia, struktur molekul dan afinitasnya terhadap permukaan logam. Karena 

pembentukan lapisan adalah suatu proses absorpsi, suhu dan tekanan merupakan 

faktor yang penting. Inhibitor organik akan diabsorpsi berdasarkan muatan ion 

inhibitor tersebut dan muatan pada permukaan logam. 

2. Mekanisme Kerja Inhibitor 

Suatu inhibitor kimia adalah suatu zat kimia yang dapat menghambat atau 

memperlambat suatu reaksi kimia (Dalimuthe, 2004). Bekerja secara khusus, 

inhibitor korosi merupakan suatu zat kimia yang mana bila ditambahkan ke dalam 

suatu lingkungan tertentu dan dapat menurunkan laju korosi dari logam terhadap 

lingkungan sekitar. Penambahan inhibitor dilakukan dengan jumlah yang sedikit, 

baik secara kontinu maupun periodik menurut suatu selang waktu tertentu dan 

laju korosi akan menurun secara drastis atau memberikan efek yang cepat dan 

baik. Adapun mekanisme kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut (Dalimuthe, 

2004): 

1.  Inhibitor terabsorpsi pada permukaan logam, dan membentuk suatu lapisan 

tipis dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor. Lapisan ini tidak dapat 

dilihat oleh mata biasa, namun dapat menghambat penyerangan lingkungan 

terhadap logamnya. 

2. Melalui pengaruh lingkungan (misal pH) menyebabkan inhibitor dapat 

mengendap dan selanjutnya terabsopsi pada permukaan logam serta 

melindunginya terhadap korosi. Endapan yang terjadi cukup banyak, sehingga 

lapisan yang terjadi dapat teramati oleh mata. 

3. Inhibitor lebih dulu mengkorosi logamnya, dan menghasilkan suatu zat kimia 

yang kemudian melalui peristiwa absorpsi dari produk korosi tersebut 
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membentuk suatu lapisan pasif pada permukaan logam. Inhibitor 

menghilangkan kontituen yang agresif dari lingkungannya. Sejumlah inhibitor 

menghambat korosi melalui cara absorpsi. Proses ini untuk membentuk suatu 

lapisan tipis yang tidak nampak dengan ketebalan beberapa molekul saja, ada 

pula yang karena pengaruh lingkungan membentuk endapan yang nampak dan 

melindungi logam dari serangan yang mengkorosi logamnya dan 

menghasilkan produk yang membentuk lapisan pasif, dan ada pula yang 

menghilangkan konstituen yang agresif. Sementara itu, mekanisme inhibitor 

anodik dalam mempertahankan lapisan pasif dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

Pada Gambar 2.5 terlihat korosi terjadi pada bagian selaput oksida yang 

terkelupas. Selaput pelindung kemudian akan bertindak sebagai katoda, 

sedangkan logam yang tersingkap sebagai anoda. Kemudian anion dalam 

inhibitor anodik bereaksi dengan ion logam dalam larutan dan menutup bagian 

yang bersifat anodik, sehingga laju korosi menjadi terhenti kembali. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Efek konsentrasi terhadap inhibitor anodik pada laju korosi.  

2.4 Ektraksi Daun Talas  

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen aktif dari suatu campuran padatan 

dan/atau cairan dengan menggunakan pelarut tertentu. Proses ini merupakan 

langkah awal yang penting dalam penelitian tanaman obat, karena preparasi 
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ekstrak kasar tanaman merupakan titik awal untuk isolasi dan pemurnian 

komponen kimia yang terdapat dalam tanaman. Ekstraksi senyawa aktif dari 

tanaman obat adalah pemisahan secara fisik atau kimiawi dengan menggunakan 

cairan atau padatan dari bahan padat (Fauzana, 2010). Perlakuan pendahuluan 

sebelum ekstraksi sangat penting untuk mempermudah proses ektraksi. Perlakuan 

pendahuluan ini tergantung dari sifat senyawa yang terdapat dalam bahan yang 

akan. Perlakuan pendahuluan untuk bahan yang mengandung minyak adalah 

dengan pengeringan dan pengecilan ukuran bahan. Pengeringan dilakukan sampai 

kadar air tertentu lalu dilanjutkan dengan penggilingan untuk mempermudah 

proses ekstraksi, serta mempermudah kontak antar bahan dengan pelarut sehingga 

ekstraksi berlangsung dengan baik (Fauzana, 2010). 

Metode ekstraksi dapat dikelompokan menjadi dua yaitu ekstraksi sederhana dan 

ekstraksi khusus. Ekstraksi sederhana meliputi maserasi, perkolasi, reperkolasi, 

evakolasi, dan dialokasi. Ekstraksi khusus meliputi sokletasi, arus balik dan 

ultrasonik. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut 

organik pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi 

senyawa bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi 

pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam 

dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan 

terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat 

diatur lama perendaman yang dilakukan (Rizky dkk, 2012).  

Secara teoritis, pada suatu maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi 

absolut. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan pengekstraksi, 
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akan semakin banyak hasil yang diperoleh. Keuntungan metode ekstraksi ini 

adalah metode ini lebih mudah dikerjakan dan biaya yang lebih relatif murah 

(Aprilia, 2016). Colocasia esculenta L. Schott, dikenal dengan nama bentul 

(bahasa Jawa), keladi (Melayu), talas (Jawa, Sunda) atau talas Bogor yang 

merupakan salah satu tanaman monokotil dari famili Aracea. Tanaman ini tumbuh 

di seluruh daerah tropis dan subtropik, Dalimarta (2000).  

Talas Bogor (Colocasia esculenta L. Schott), merupakan salah satu tanaman 

sumber karbohidrat non beras yang bergizi cukup tinggi, dan mempunyai nilai 

ekonomi yang cukup tinggi, sebagai tanaman pangan, daun dan tangkai daunnya 

dapat digunakan sebagai sayuran yaitu pada varietas yang tidak gatal, (Kostaman, 

2011).  

Daun merupakan sumber yang baik dari thiamin, riboflavin, besi, fosfor dan seng, 

dan sumber yang sangat baik dari vitamin B6, vitamin C, niasin, kalium, tembaga 

dan mangan (Heuzé V et al., 2012.). Selain itu talas juga memiliki zat antinutrisi 

yaitu kristal kalsium oksalat, kandungan oksalat yang tinggi (>5 %) akan bersifat 

racun dan dapat menyebabkan kematian pada ternak. Zat anti nutrisi yang lain 

yaitu tanin (Haerotunnisa,2003). 

2.5 Tanin 

1. Pengertian Tanin 

Tanin merupakan komponen zat organik derivat polimer glikosida yang terdapat 

dalam bermacam-macam tumbuhan, terutama tumbuhan berkeping dua (dikotil). 

Monomer tanin adalah digallic acid dan D-glukosa dan memiliki rumus molekul 

C76H52O46. (Rizky dkk, 2012). 

http://www.feedipedia.org/user/3
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Tanin adalah campuran polifenol yang terdapat pada tumbuhan dalam bentuk 

glikosida yang jika terhidrolisis akan menghasilkan glikon dan aglikon. Sebagai 

glikosida, tanin larut dalam pelarut dan dalam air dalam bentuk sedikit asam. 

Dalam keadaan bebas, tanin bersifat asam karena adanya gugus fenol. Tanin 

terdapat luas dalam tanaman pembuluh karena tanin memiliki rasa yang sepat, 

maka umumnya tanin dihindari oleh hewan pemakan tumbuhan.  

Tanin adalah senyawa organik non toksik yang bisa diperoleh dari ekstrak 

tumbuh-tumbuhan seperti gambir, kacang-kacangan, teh, anggur dan lain-lain. 

Tanin dapat berfungsi sebagai zat anti korosi yang dapat menggantikan fungsi 

kromat dan timbale merah dalam zat dasar. Dalam senyawa tanin, terdapat gugus 

fungsi hidroksi yang melekat pada cincin aromatis sehingga tanin dapat 

membentuk kompleks khelat dengan kation besi dan logam lainnya (Ali dkk., 

2014). 

2. Interaksi Tanin dengan Besi 

Besi merupakan salah satu unsur transisi deret pertama yang dalam bentuk 

aliansinya mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Agar 

mempunyai ketahanan yang lebih baik biasanya besi sering dicampur dengan 

bahan-bahan lain seperti karbon dan unsur transisi lain sesuai dengan kebutuhan. 

Senyawa tanin dapat membentuk kompleks dengan besi (II) dan besi (III). 

Kompleks besi (II)-tanin tidak berwarna dan sangat mudah larut dan teroksidasi. 

Dengan adanya oksigen, kompleks ini berubah menjadi kompleks besi(III)-tanin 

yang disebut tanat. Kompleks inilah yang akan melekat pada permukaan besi 

yang akan menghalangi terjadinya korosi lebih lanjut karena kompleks tersebut 
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akan terserap pada permukaan besi dan melindungi permukaan besi (Ali dkk, 

2014). 

2.6 X-Ray Diffraction (XRD) 

Sinar-x memiliki energi mulai dari sekitar 200 sampai 1 MeV yang ditempatkan 

diantara sinar γ dan sinar ultraviolet (UV) dalam spektrum elektromagnetik. 

Seperti yang diketahui, sinar-x dihasilkan oleh interaksi antara sinar elekron dan 

elektron eksternal sebuah atom. Panjang gelombang sinar-x bervariasi yaitu antara 

10 nm sampai 1 pm. Kisaran gelombang yang berguna untuk studi difraksi sinar-x 

adalah antara 0,05 sampai 0,25 nm. Jarak interatomik dalam kristal biasanya 0,2 

nm (Norton and Suryanarayana, 1998). Difraksi sinar-x dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengkarakterisasi beragam bahan, seperti logam, mineral, 

polimer, katalis, plastik, farmasi, protein, lapisan tipis, keramik dan 

semikonduktor (Mahon, 2007). 

Persamaan dari sinar Bragg yaitu, 

2d sin θ = nλ (2.1) 

dengan d adalah jarak antar bidang, λ adalah panjang gelombang dari berkas 

(sinar) datang, θ adalah sudut datang, dan n adalah bilangan integer (1, 2, 3,......). 

Agar menghasilkan difraksi konstruktif, jarak antar struktur harus memiliki orde 

yang sama dengan panjang gelombang λ (Guo and Tan, 2009). 
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Gambar 2.6. Skema difraksi dari Hukum Bragg (Sumber: Guo and Tan, 2009). 

Bidang kristal yang memiliki jarak antar atom yang berbeda (d) maka difraksi 

konstruktif hanya akan terjadi pada sudut tertentu dari θ. Oleh karena itu, jika 

diketahui intensitas sinar-x pada sudut θ dan diketahui panjang gelombang dari 

sinar datang (λ), maka dapat dihitung jarak antar bidang atom, yang menyatakan 

informasi fasa dan kimia dari material. Metode ini diperoleh dari hukum Bragg, 

yang banyak digunakan pada difraktometer sinar-x (Guo and Tan, 2009). 

2.7 Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-

EDS) 

SEM adalah sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk menyelidiki 

permukaan dari objek solid secara langsung, yang memiliki perbesaran 10 – 

3000000x, depth of field 4 – 0.4 mm dan resolusi sebesar 1 – 10 nm. Prinsip kerja 

dari SEM adalah: 

1. Sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan 

anoda. 

2. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. 



24 
 

3. Sinar elektron yang terfokus memindai (scan) keseluruhan sampel dengan 

diarahkan oleh koil pemindai. 

4. Ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan mengeluarkan electron 

baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor (CRT). 

Komponen utama alat SEM ini pertama adalah  tiga pasang lensa, lensa  

elektromagnetik yang  berfungsi memfokuskan berkas elektron menjadi sebuah 

titik kecil, lalu oleh dua pasang scan coil dengan frekuensi variabel pada 

permukaan sampel. Semakin kecil berkas difokuskan semakin besar resolusi 

lateral yang dicapai. Kesalahan fisika pada lensa-lensa elektromagnetik berupa 

astigmatismus dikoreksi oleh perangkat stigmator. SEM tidak memiliki sistem 

koreksi untuk kesalahan aberasi lainnya.  

Kedua adalah sumber elektron, biasanya berupa filamen dari bahan kawat 

tungsten atau berupa jarum dari paduan Lantanum Hexaboride LaB6 atau Cerium 

Hexaboride CeB6, yang dapat menyediakan berkas elektron yang teoretis 

memiliki energi tunggal (monokromatik).  

Ketiga adalah imaging detector, yang berfungsi mengubah sinyal elektron 

menjadi gambar/image. Sesuai dengan jenis elektronnya, terdapat dua jenis 

detektor dalam SEM ini, yaitu detektor SE dan detektor BSE (Sujatno dkk., 

2015). 

Pada alat ini, untuk menghindari gangguan dari molekul udara terhadap berkas 

elektron, seluruh jalur elektron (column) divakum hingga 10-6torr. Tetapi, 

kevakuman yang tinggi menyebabkan naiknya sensitifitas pendeteksian alat 

terhadap non-konduktifitas, yang menyulitkan analisis pada bahan bahan non-
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konduktif, seperti keramik dan oksida. Untuk mengatasi hal tersebut SEM ini 

memiliki opsi untuk dapat dioperasikan dengan vakum rendah, yang disebut Low-

Vaccum Mode. Dengan teknik low vaccum kita dapat menganalisis bahan yang 

non konduktif sekalipun. Tekanan pada mode ini berkisar antara 30 hingga 70Pa. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 4 bulan di Laboratorium Kimia Organik Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, Laboratorium 

Teknik Mesin SMKN 2 Bandar Lampung, Labolatorium Jurusan Fisika 

Universitas Negeri Padang (UNP), dan Laboratorium Terpadu Universitas 

Diponegoro (Undip). 

3.2 Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penguap putar vakum ( vakum 

rotary evaporator), gelas kimia, labu takar, gelas ukur, spatula, alumunium foil, 

jangka sorong, hot plate, stopwatch, neraca digital, alat pemotong baja, kertas 

amplas, kertas saring, tisu, blander, X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron 

Microscopy (SEM), dan Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun talas, baja 

karbon API 5L, natrium klorida (NaCl) 3%, etanol  96%, aquabides, akuades, dan 

aseton.
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3.3 Metode Penelitian 

1. Pembuatan larutan inhibitor dengan daun talas  

a. Mengeringkan daun talas sebanyak 3500 gram dalam suhu ruang 

selama 25 hari untuk menghilangkan kadar air. 

b. Menghaluskan daun talas yang telah kering dengan blander untuk 

memudahkan dan memaksimalkan proses ekstraksi. 

c. Mengekstrak daun talas dengan metode meserasi. 

d. Memasukkan hasil meserasi daun talas yang telah halus ke dalam botol 

yang berisi etanol 96% selama 24 jam. 

e. Menyaring hasil perendaman menggunakan kertas saring sehingga 

diperoleh filtrat. 

f. Menguapkan filtrat dari hasil meserasi menggunakan alat penguap 

putar vakum (vakum rotary evaporator) dengan kecepatan 200 rpm 

dan suhu 50 
o
C hingga menghasilkan ekstrak pekat.  

2. Preparasi baja 

Preparasi baja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memotong baja API 5L dengan panjang  10 mm, lebar 10 mm, dan 

tinggi 5 mm.  

b. Membersihkan dan menghaluskan permukaan baja menggunakan 

amplas 400, 800, dan 2000 grid untuk menghilangkan pengotor 

c. Mencelupkan baja kedalam aseton untuk membersihkan kotoran yang 

menempel pada baja 

d. Menimbang baja untuk mengetahui massa awal baja tersebut. 
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3. Pembuatan medium korosi 

Cara pembuatan larutan NaCl 3% yaitu mengencerkan dengan akuades. Untuk 

pengenceran larutan NaCl ditentukan secara matematis berdasarkan 

persamaan 3.1 

              (3.1) 

dengan:keterangan sebagai berikut :  

  = volume mula-mula (ml)  

  = konsentrasi mula-mula (%)  

  = volume setelah pengenceran (ml)  

   = konsentrasi setelah pengenceran (%)  

Pembuatan larutan NaCl dengan konsentrasi 3% yaitu 3 gram NaCl 

ditambahkan dengan aquabides sampai volume 100 ml. Larutan NaCl 3% 

dengan variasi konsentrasi ekstrak daun talas sebanyak 0,8 ml dimasukkan 

dalam gelas beker 100 ml dan ditambahkan NaCl 3% sampai tanda batas. 

4. Perendaman 

Dalam tahap perendaman ini sampel yang digunakan ada 8 sampel, dimana 4 

sampel direndam pada suhu 40 
o
C dan 4 sampel direndam pada suhu 70 

o
C. 

Sampel dibuat pada suhu konstan selama 7 jam. Pada masing-masing suhu 

inhibitor yang digunakan yaitu 0, 2, 8, dan 12%. 

5. Menghitung Laju Korosi 

Untuk menghitung laju korosi, dilakukan menggunakan metode kehilangan 

berat dengan tahap sebagai berikut: 
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a. Menimbang sampel untuk mengetahui massa awal sebelum perendaman. 

Dalam tahap ini sampel yang digunakan ada 8, dibagi menjadi 2 bagian 

untuk variasi suhu 40
 o

C  dan 70
o
C dalam larutan NaCl 3%. Masing-

masing bagian terdiri dari 4 sampel dengan konsentrasi inhibitor 0, 2, 8, 

dan 12%. 

b. Membersihkan dan mengeringkan masing-masing sampel, kemudian 

menimbang massa akhir setelah perendaman. 

3.4 Diagram Alir 

1. Prosedur preparasi pembuatan ekstrak daun talas 

Diagram alir preparasi pembuatan ekstrak daun talas Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram  preparasi pembuatan ekstrak daun talas 
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- Kemudian disaring dengan kertas saring 
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- Diuapkan dengan  vacum retorary 

evaporator dengan kecepatan 200 rpm dan 

suhu 50 
o
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Hasil ekstrak daun 

talas 
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2.4.2 Prosedur preparasi pembuatan baja 

Diagram alir preparasi pembuatan baja Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram preparasi pembuatan baja 

2.4.3 Prosedur preparasi pembuatan Larutan korosif 

Diagram alir dari preparasi pembuatan larutan korosif Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Diagram preparasi pembuatan medium korosi. 

Baja API 5L 

- Dipotong dengan ukuran  

10x 10x5 mm
3
 

Sampel baja dengan ukuran 
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-  Ditimbang untuk mengetahui 
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Larutan 

Korosif 

- Ditambahkan  NaCl 3 gr 

dengan aquabides 100 ml 

- Dicampur sampai homogen 

Medium korosif 

NaCl 3% 
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3.4.1 Prosedur preparasi proses korosi 

Diagram alir prosedur preparasi korosi Gambar 3.4 

    

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Diagram Preparasi Korosi 
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3.5 Kode Sampel 

Kode sampel yang digunakan untuk memudahkan penyajian dan analisis data 

ditunjukkan pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kode Sampel  

 

  

 

 

 

 

No Kode sampel Keterangan 

1. A5-A Raw material Baja API 5L 

2. A5-40-0 Suhu 40 
o
C dan tanpa inhibitor 

3. A5-40-2 Suhu 40 
o
C dan dengan inhibitor  2% 

4.  A5-40-8 Suhu 40 
o
C dan dengan inhibitor  8% 

5. A5-40-12 Suhu 40 
o
C dan dengan inhibitor  12% 

6. A5-70-0 Suhu 70 
o
C dan tanpa inhibitor 

7. A5-70-2 Suhu 70 
o
C dan dengan inhibitor  2% 

8. A5-70-8 Suhu 70 
o
C dan dengan inhibitor  8% 

9. A5-70-12 Suhu 70 
o
C dan dengan inhibitor  12% 



 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada perendaman      laju korosi paling rendah terjadi pada konsentrasi 

inhibitor 8% sebesar 130,85 mm/y, dan pada perendaman      laju korosi 

paling rendah terjadi pada konsentrasi inhibitor 8% sebesar 19,93 mm/y.  

2. Efisiensi maksimal dari inhibitor ekstrak daun talas dalam larutan korosif 

NaCl 3% terdapat pada konsentrasi 8% pada perendaman      yaitu sebesar 

96,50%.  

3. Karakterisasi XRD menunjukkan bahwa pada semua sampel terdeteksi 3 

pucak yang menunjukkan fase besi.  

4. Berdasarkan hasil SEM permukaan sampel dengan inhibitor 0% lebih 

terkorosi dibandingkan sampel dengan inhibitor 8%, terlihat dari retakan yang 

terbentuk. 

5. Karakterisasi EDX pada sampel A5-70-0 menunjukkan unsur oksigen (O) 

lebih besar dibandingkan pada sampel A5-70-8.  

5.2 Saran 

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perendaman dalam suhu 

berbeda yang lebih bervariasai, medium korosif yang berbeda, dan inhibitor yang 

berbeda untuk membandingkan laju korosi dan jenis korosi yang dihasilkan.  
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