
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aluminium digunakan secara luas, karena mempunyai sifat – sifat seperti

ringan, bercahaya, daya hantar listrik tinggi, dan mudah dipadukan dengan

unsur – unsur lain. Sifat lainnya yang dimanfaatkan sebagai pelindung adalah

mudah beroksidasi dengan oksigen pada udara terbuka dan membentuk lapisan

oksida yang tipis Al2O3 yaitu ± 0,005 – 0,01 micron pada permukaannya, tetapi

lapisan tersebut belum dapat dikatakan sebagai pelindung yang protektif

karena terlalu tipis. Korosi pada aluminium terjadi karena adanya unsur lain

dalam aluminium seperti magnesium, silikon, besi, dan tembaga baik yang

berasal dari hasil pengolahan yang kurang sempurna maupun yang sengaja

ditambahkan untuk maksud – maksud tertentu. Pembentukan lapisan oksida

proses anodisasi pada aluminium diperkenalkan pada tahun 1846 M. Di Jepang

baru dikenal pada tahun 1923 dan dikembangkan dengan adanya proses sealing

pada tahun 1929 dengan tujuan meningkatkan kekuatan terhadap karat.

Ditinjau dari pemakaian dan kegunaannya, proses anodisasi secara garis besar

dapat dibagi menjadi dua macam yaitu untuk keperluan dekoratif dan untuk

keperluan protektif. Untuk yang bersifat dekoratif harus tahan warna (light

fastness) dan cuaca (weather fastness) karena sinar matahari, sedangkan untuk

yang bersifat protektif antara lain haris tahan korosi dan abrasi. Dengan
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penggunaan elektrolit H3PO4 (asam pospat) dengan tegangan listrik yang tepat,

diharapkan proses ini menghasilkan sifat fisik dan mekanis pada aluminium

paduan yang optimal. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu dilakukan

penelitian pada proses anodisasi sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai acuan oleh dunia industri di Indonesia dalam membuat produk dengan

kualitas yang lebih baik

Metoda yang selama ini biasa digunakan untuk meningkatkan kekerasan

permukaan dan daya tahan aluminium terhadap korosi adalah dengan metode

anodisasi. Anodisasi merupakan proses pembentukan lapisan oksida secara

elektrolit dengan cara menempatkan benda kerja sebagai anoda dalam larutan

elektrolit. Trethewey dan J.Chamberlain (1993) melaporkan bahwa anodisasi

dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan aluminium dan paduannya

terhadap korosi. Proses anodasi menghasilkan lapisan yang keras, kuat dan

juga dapat meningkatkan adhesi sehingga lapisan yang ditempelkan pada

permukaannya akan menempel lebih kuat.

Proses anodisasi dipengaruhi beberapa  faktor seperti  suhu, kerapatan arus,

temperatur, voltase, waktu  proses  dan lain-lain sehingga untuk menghasilkan

produk yang diinginkan beberapa faktor tersebut harus dikendalikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai

pengaruh voltase pada  proses anodisasi pada aluminium terhadap kekerasan

permukaan, dan struktur mikro yang terbentuk, dimana dalam penelitian ini

penulis mengambil variasi tegangan listrik karena faktor tersebut berpengaruh

terhadap hasil produk yang akan dihasilkan.
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B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh voltase

pada proses anodisasi terhadap kekasaran dan fasa yang terbentuk.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah diberikan agar pembahasan dari hasil yang didapatkan lebih

terarah. Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini, yaitu :

a. Material yang digunakan adalah aluminium 93,4037 %

b. Elektrolit yang digunakan adalah campuran asam phospat (H3PO4) dan

air.

D. Hipotesa

Adapun yang menjadi hipotesa dalam penelitian ini adalah adalah sebagai

berikut :

a. Akan ada peningkatan kekasaran aluminium seiring dengan  meningkatnya

voltase pada proses anodising.

b. Dengan meningkatnya voltase pada proses anodisasi maka maka akan

terjadi perubahan kandungan fasa yang terbentuk pada permukaan

aluminium.
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E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, hipotesa, dan sistematika

penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang penjelasan alumunium, proses anodisasi, Curent Density

(kerapatan arus), pembentukan lapisan oksida, pengaruh voltase listrik, uji

kekasaran, uji fasa.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi beberapa tahapan persiapan yang membahas tentang peralatan yang

digunakan , tahapan persiapan sebelum pengujian, serta proses pre-treatment

spesimen sebelum dilakukan proses anodisasi, kemudian membahas mengenai

prosedur pengujian, dan diagram alir pengujian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Yaitu berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh pada pengujian

kekasaran dan uji fase terhadap aluminium yang telah dianodisasikan

sebelumnya
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin

disampaikan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


