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ABSTRAK 

 

PENGARUH EKSTRAK DAUN KAKAO SEBAGAI INHIBITOR 

DENGAN VARIASI KONSENTRASI 0%, 3%, 5% DAN 7% TERHADAP 

LAJU KOROSI PADA BAJA ST37 DENGAN VARIASI WAKTU 3 HARI 

DAN 6 HARI DALAM MEDIUM KOROSIF NACL 3% 

 

Oleh  

 

Nia Diana 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan dengan 

konsentrasi inhibitor ekstrak daun kakao 0%, 3%, 5% dan 7% dalam medium 

korosif NaCl 3% terhadap laju korosi pada baja St 37, mengetahui pengaruh 

ekstrak daun kakao dalam menghambat laju korosi pada baja St 37 dalam larutan 

NaCl 3% terhadap struktur mikro yang dihasilkan pada baja St37 setelah 

direndam. Metode pengurangan berat dilakukan untuk mengetahui nilai laju 

korosi yang dihasilkan. Hasil uji fitokimia memperlihatkan bahwa adanya 

kandungan tanin yang terdapat pada ekstrak daun kakao. Hasil fourier transform 

infrared (FTIR) memperlihatkan gugus gugus fungsi yang terbentuk. Hasil x-ray 

diffraction (XRD) memperlihatkan bahwa fasa yang terbentuk merupakan fasa Fe 

murni. Hasil scanning electron microscopy (SEM) memerlihatkan adanya 

gumpalan dengan berbagai ukuran dan lubang hitam yang merupakan hasil korosi. 

Hal ini diperkuat dengan adanya hasil energy dispersive spectroscopy (EDS) yang 

memperlihatkan bahwa semakin banyaknya gumpalan pada permukaan baja 

menyisakan unsur Fe yang semakin sedikit dan produk korosi FeO yang semakin 

banyak.  

 

 

Kata kunci : korosi, St 37, ekstrak daun kakao, laju korosi. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF CACAO LEAF EXTRACT AS AN INHIBITOR WITH A 

CONCENTRATION VARIATION OF 0%, 3%, 5% AND 7% ON THE 

CORROSION RATE ON ST 37 STEEL WITH A TIME VARIATION OF 3 

DAYS AND 6 DAYS IN 3% NACL CORROSIVE MEDIUM   

 

 

By 

Nia Diana  

 

This study aims to determine the effect of adding inhibitors of cacao leaf extract 

with concentrations of 0%, 3%, 5% and 7% in 3% NaCl corrosive medium on the 

corrosion rate of St 37 steel, knowing the effect of cacao  leaf extract in inhibiting 

the corrosion rate of St 37 steel in NaCl solution and knowing the microstructure, 

phase and corrosion products on St 37 steel after immersion in NaCl solution. The 

weight loss method was carried out to determine the value of the resulting 

corrosion rate. The results of the phytochemical test showed that the presence of 

tannins contained in the cocoa leaf extract. The results of the Fourier transform 

infrared (FTIR) show the functional groups formed. X-Ray Diffraction (XRD) 

result show that the phase formed is pure Fe phase. Scanning Electron 

Microscopy (SEM) result show the presence of lumps of various sizes and black 

holes which are the result of corrosion. This is reinforced by the Energy 

Dispersive Spectroscopy (EDS) result which show that the more lumps on the 

steel surface, the less Fe elements and the more FeO corrosion product.  

 

 

 

Keyword : corrosion, St 37, cacao leaf extract, corrosion rate and inhibitor.  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Korosi merupakan peristiwa yang sering terjadi pada hampir semua logam dan 

baja yang digunakan untuk keperluan sehari – hari seperti mobil, jembatan, mesin, 

pipa, kapal laut dan peralatan industri. Banyak juga pengertian tentang korosi dari 

korosi yang merupakan penurunan mutu logam yang diakibatkan adanya reaksi 

elekrokimia dengan lingkungan. Ada pula pengertian yang mengartikan bahwa 

korosi merupakan penghancur paksa zat seperti logam dan bahan bangunan 

mineral media sekitarnya, yang biasanya cair (agen korosif). Ini biasanya dimulai 

pada permukaan dan disebabkan oleh kimia dan dalam kasus logam, reaksi 

elektrokimia. Kehancuran kemudian dapat menyebar kebagian dalam material. 

Organisme juga dapat berkontribusi pada korosi bahan bangunan (Trethewey dan 

Chamberlain, 1991). Korosi masalah yang serius dalam dunia material dan sangat 

merugikan karena dapat mengurangi kemampuan konstruksi dalam memikul 

beban. Sehingga adapun pengertian yang mendefinisikan sebagai kerusakan atau 

kemunduran sifat–sifat yang dimiliki oleh material karena bereaksi dengan 

lingkungan disekitarnya (Fontana, 1987). Perkaratan atau korosi sangat lazim 

terjadi pada logam merupakan penurunan kemampuan suatu logam akibat 

lingkungan atau zat kimia (Ronberge, 2008). 
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Korosi menjadi masalah besar bagi bangunan dan peralatan yang menggunakan 

material dasar logam ( Sasono, 2014). Dampak korosi dalam kehidupan sehari–

hari , korosi dapat kita jumpai terjadi pada berbagai jenis logam. Hal ini 

disebabkan karena korosi yang menyerang piranti maupun komponen–komponen 

elektronika dapat mengakibatkan kerusakan bahkan kecelakaan. Karena korosi ini 

maka sifat elektrik komponen-komponen renik elektronika dalam komputer, 

televisi, kalkulator, jam digital dan sebagainya dalam kehidupan rumah tangga 

menjadi rusak.  

 

Pelapisan pada permukaan logam dengan suatu lapisan seperti penambahan 

inhibitor dapat mencegah proses terjadinya korosi, karena sejauh ini merupakan 

fenomena alam yang tidak dapat dihentikan tetapi dapat dicegah. Penambahan 

inhibitor merupakan cara yang sederhana dan memerlukan biaya yang relatif 

murah sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan inhibitor menjadi salah satu 

cara yang paling efektif untuk mencegah korosi (Ilim, 2008). Inhibitor adalah 

suatu senyawa kimia dalam jumlah kecil tetapi mampu menghambat reaksi korosi 

logam baja dengan lingkungan. Korosi dapat dikurangi dengan berbagai macam 

cara, cara yang paling mudah dan paling murah yaitu dengan menambahkan 

inhibitor ke dalam media. Inhibitor adalah senyawa yang ditambahkan dengan 

konsentrasi yang kecil kedalam lingungan elektrolit, sehingga akan menurunkan 

laju korosi. Inhibitor dapat dianggap merupakan katalisator yang memperlambat 

(retarding catalyst). Pemakaian inhibitor dalam suatu sistem tertutup atau sistem 

resirkulasi, pada umumnya hanya dipakai sebanyak 0,1%. Inhibitor yang 

ditambahkan akan menyebabkan meningkatnya polarisasi anoda, meningkatkan 
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polarisasi katoda dan meningkatkan bahan tahanan listrik dari sirkuit oleh 

pembentukan lapisan tebal pada permukaan logam. Departemen kesehatan pada 

tahun 1989 menyatakan bahwa bagian tanaman yang sering digunakan sebagai 

obat adalah daunnya, karena daunnya diketahui mengandung senyawa tanin 9 – 

12%, minyak atsiri dan minyak lemak (Oktiarni, 2012). Senyawa tanin dapat 

menginhibisi reaksi korosi baja dalam larutan asam dan garam (Asdim, 2007). 

Umumnya inhibitor korosi berasal dari senyawa-senyawa organik dan anorganik  

yang mengandung gugus–gugus yang memiliki pasangan elekron bebas, nitrit, 

kromat, fosfat, urea, fenilalanin, imidazolin dan senyawa–senyawa amina.  

 

Senyawa yang dapat digunakan sebagai inhibitor mengandung oksigen, nitrogen, 

sulfur, fosfor dan senyawa ikatan rangkap (Erna dkk, 2011). Terdapat dua jenis 

inhibitor korosi, yaitu inhibitor organik dan anorganik. Inhibitor anorganik cukup 

efektif dalam menghambat laju korosi, namun bersifat toksik. Selain itu juga 

inhibitor anorganik tidak ramah lingkungan. Sedangkan inhibitor organik adalah 

alternatif solusi yang paling tepat kaena selain bersifat non-toksik, bahan organik 

sudah tersedia di alam, mudah diperbaruhi dan tidak merusak lingkungan 

(Rumiyanti dkk, 2019). 

 

Inhibitor anorganik yang diperoleh dari mineral-mineral yang tidak mengandung 

unsur karbon dalam senyawanya. Material dasar dari inhibitor  anorganik antara 

lain kromat, nitrit, silikat dan pospat. Inhibitor anorganik bersifat sebagai inhibitor 

anodik karena inhibitor ini memiliki gugus aktif, yaitu anion yang berguna untuk 

mengurangi korosi (Haryono, 2010). Tanin merupakan senyawa kimia yang 
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tergolong dalam senyawa polifenol (Deaville,2010). Tanin merupakan senyawa 

yang mampu mengurangi produksi gas metan. Semakin tinggi konsentrasi tanin 

maka produksi CH4 akan menurun (Patra dkk, 2006). Tanin selain mengikat 

protein juga bersifat melindungi protein dari degradasi enzim mikroba maupun 

enzim protase pada tanaman (Oliveira dkk, 2009). Tanin alami larut dalam air dan 

memberikan warna pada air, warna larutan tanin bervariasi dari warna terang 

ssmpai warna merah gelap atau coklat, karena setiap tanin memiliki warna yang 

khas tergantung sumbernya (Ahadi, 2003).  

 

Salah satu Inhibitor organik adalah ekstrak daun kakao. Hal ini dikarenakan pada 

ekstrak daun kakao mengandung komponen senyawa fenolik antara lain katekin, 

epikatekin, proantosianidin, asam fenolat, tannin dan flavonoid lainnya (Jusmiati, 

2015).  Menurut Supriyanto dkk (2014), daun kakao mengandung senyawa 

bioaktif berupa senyawa fenolat, yang memiliki peran sebagai antioksidan. Daun 

kakao mengandung theobromin, kafein, antosianin, leucoantosianin dan katekol, 

yang jumlahnya bervariasi, dipengaruhi oleh umur daun dan umur tanaman. 

Kandungan senyawa kimia pada daun kakao dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu posisi daun (umur daun) dan umur pada tanaman tersebut. Untuk 

kandungannya akan bervariasi tergantung dari senyawa apa saja yang terkandung 

pada daun kakao. Penambahan inhibitor merupakan cara yang sederhana dan tidak 

memerlukan biaya mahal sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan inhibitor 

menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korosi ( Ilim dan 

Hermawan, 2008). 
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Marfinora dkk, ( 2014) telah melakukan penelitian tentang ekstrak daun Kakao 

terhadap Hardox 450 dengan menggunakan medium asam sulfat (H2SO4) 3%  dan 

natrium sulfat (Na2SO4) 3% . Metode ekstraksi yang digunakan yaitu metode 

polarisasi potensiodinamik, metode yang dimaksud adalah pengukuran laju korosi 

berdasarkan hubungan antara potensial atau tegangan dan arus yang terjadi pada 

anoda dan katoda dan melibatkan reaksi elektrokimia. Konsentrasi inhibitor 

ekstrak daun kakao yang digunakan yaitu dari 1% sampai dengan  10%. Baja 

Hardox 450 tersebut direndam dalam larutan korosif dengan waktu yang 

digunakan selama 120 jam atau 5 hari. Hasil yang diperoleh dari kedua medium 

yang digunakan didapatkan laju korosi pada medium asam lebih besar daripada 

medium garam. Adapun hasil yang didapatkan dengan menggunakan metode 

potensiodinamik, hasil yang didapatkan dengan menggunakan metode 

potensiodinamik yaitu adanya penambahan inhibitor. Penambahan inhibitor ini 

akan mempengaruhi arus korosi yang mengalir akan menjadi semakin kecil 

sehingga laju korosi yang terjadi juga semakin menurun. Sedangkan potensial 

korosi terlihat semakin meningkat seiring penambahan konsentrasi inhibitor yang 

diberikan. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan pengaruh ekstrak 

daun kakao terhadap laju korosi pada baja St-37 dengan menggunakan larutan 

NaCl.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh ekstrak daun kakao sebagai inhibitor dengan variasi 

konsentrasi 0%, 3%, 5% dan 7% terhadap laju korosi pada baja St 37 dengan 

waktu perendaman 3 hari dan 6 hari dalam medium korosif NaCl 3%?  

2. Bagaimana pengaruh ekstrak daun kakao sebagai inhibitor dengan variasi 

konsentrasi 0%, 3%, 5% dan 7% terhadap struktur mikro pada laju korosi baja 

St 37 dengan waktu perendaman 3 hari dan 6 hari dalam medium korosif NaCl 

3%?  

  

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari dilakukan nya penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh ekstrak daun kakao sebagai inhibitor dengan variasi 

konsentrasi 0%, 3%, 5% dan 7% terhadap laju korosi pada baja St 37 dengan  

waktu perendaman 3 hari dan 6 hari dalam medium korosif Nacl 3%. 

2.  Mengetahui pengaruh ekstrak daun kakao sebagai inhibitor dengan variasi 

konsentrasi 0%, 3%, 5% dan 7% terhadap struktur mikro pada laju korosi pada 

baja St 37 dengan waktu perendaman 3 hari dan 6 hari dalam medium korosif 

NaCl 3%. 

 

1.4. Batasan Masalah  

Pada penelitian ini batasan masalah yang digunakan adalah :  

1. Baja yang digunakan adalah baja St-37. 

2. Konsentrasi inhibitor ekstrak daun kakao yang digunakan 0%, 3%, 5% dan 7%.  
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3. Medium korosif yang digunakan adalah larutan NaCl 3%. 

4. Waktu perendaman yang digunakan adalah 3 hari dan 6 hari. 

5. Laju korosi dihitung dengan menggunakan metode kehilangan berat (weight 

loss). 

6. Alat karakterisasi  yang  digunakan  adalah  XRD, SEM-EDS  dan  FTIR. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya menggunakan inhibitor ekstrak    

daun kakao.  

2.  Untuk mengetahui manfaat dari daun kakao.  

3. Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh ekstrak daun kakao 

terhadap laju korosi pada baja St-37 dalam larutan NaCl 3%.  

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 2.1.  Korosi  

Korosi merupakan peristiwa alam yang terjadi pada logam sehingga 

mengakibatkan kerusakan pada logam tersebut, penggunaan logam pada 

kontruksi di lingkungan, logam paduan yang sering terkena udara yang 

mengandung percikan – percikan (kabut) akan mempercepat terjadinya korosi   

(Suardi, 2007).  Menurut Trethewey dan Chamberlain (1991) penelitian ini 

menguji bagaimana laju dari korosi baja dalam perendaman dalam larutan asam 

sulfat dan larutan natrium klorida. Faktor yang mempengaruhi korosi dalam 

lingkungan air yang merupakan keberadaan elektrolit. Penelitian ini juga 

menyatakan bahwa korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh 

lingkungan sekelilingnya.   

 

Terjadinya korosi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu temperatur, 

kecepatan aliran, pH, kadar oksigen, dan kelembaban udara. Korosi tersebut 

dapat dicegah dengan melakukan upaya-upaya seperti memilih logam yang tepat 

untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya, memberi lapisan pelindung 

agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya, memperbaiki lingkungan 

supaya tidak korosif, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda karbon atau 
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arus tandingan dan  memperbanyak konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur 

dan zat korosif lainnya (Utomo, 2009). Korosi menjadi salah satu penyebab 

kerusakan komponen yang dioperasikan pada lingkungan korosif. Proses korosi 

berlangsung spontan dan tidak dapat dicegah, tetapi hanya dapat dihambat agar 

proses korosi terjadi sekecil mungkin. Penghambatan proses korosi besi dalam 

media NaCl degan menggunakan inhibitor ekstrak daun jambu sedangkan 

lingkungan korosif menggunakan NaCl 3%, pengujian laju korosi didasarkan 

pada reduksi berat yang terjadi pada material ketika dicelupkan dalam media (Ali 

dkk, 2014).  

 

Korosi tidak dapat dicegah tetapi lajunya dapat dikurangi. Berbagai cara telah 

dilakukan untuk mengurangi laju korosi, salah satunya dengan pemakaian 

inhibitor. Sejauh ini penggunaan inhibitor merupakan salah satu cara yang paling 

efektif untuk mencegah korosi, karena biaya yang relatif lebih murah dan 

prosesnya yang sederhana. Korosi merupakan proses deglarasi / deteorisasi atau 

perusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan sekitarnya 

(Hermawan, 2007).  

 

2.2. Laju Korosi  

Pengukuran laju korosi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode 

kehilangan berat yang terjadi setelah beberapa waktu pencelupan. Laju korosi 

tanpa penambahan inhibitor menunjukan nilai terbesar dan merupakan 

pembanding yang digunakan untuk melihat pengaruh variasi penambahan 

konsentrasi inhibitor ekstrak kulit kakao. Laju korosi juga dapat dipengaruhi 
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dengan konsentrasi inhibitor jika sesuai dengan media korosif yang digunakan 

(Sukatik dkk, 2020). Berikut persamaan laju korosi yang digunakan dalam 

perhitungan. 

     CR =                            (1)        

      

dimana, CR = Laju korosi (mm/tahun),  k = Konstanta laju korosi (87,6), 

W = Selisih massa (mg), t = Waktu perendaman (tahun),  A = Luas permukaan 

(mm
2
) dan D = Massa jenis baja karbon (7,85 mg/mm

3
) 

 

Persamaan 1 diaplikasikan dalam menghitung banyaknya selisi massa logam. 

Logam yang telah dibersihkan dari oksida dinyatakan sebagai massa awal setelah 

itu logam diberi perlakuan pada suatu lingkungan yang korosif seperti 

dilingkungan asam selama waktu yang ditentukan. Setelah logam dibersihkan lalu 

dilakukan perhitungan massa kembali dari logam tersebut yang hasil korosinya 

terbentuk dan massa tersebut dinyatakan sebagai massa akhir. Dengan mengambil 

beberapa data yaitu luas permukaan yang terendam, waktu perendaman dan massa 

jenis logam yang di uji maka dihasilkan suatu laju korosi. Dengan itu semakin 

besar laju korosi suatu logam maka semakin cepat material tersebut untuk 

terkorosi.  

 

Penurunan laju korosi seiring dengan penambahan konsentrasi inhibitor ekstrak 

yang diberikan, terjadi karena inhibitor yang berperan sebagai penghambat laju 

korosi karena adanya tanin yang terkandung dalam ekstrak daun kakao (Nahle 

dkk, 2010). Pemberian inhibitor akan mengurangi laju korosi dan dapat menaikan 

nilai inhibisi. Kemampuan untuk menginhibisi diukur dari efisiensinya. 
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Banyaknya ion H
+ 

 memicu terjadi reaksi reduksi yang berlangsung sehingga 

pembentukan hydrogen semakin besar yang menyebabkan lebih banyak logam 

besi yang teroksidasi dan menghasilkan karat (Malfinora dkk, 2014).  

 

2.3  Inhibitor  

Pemanfaatan inhibitor korosi merupakan metode efektif untuk menghambat 

korosi, karena cara ini murah dan sederhana. Inihibitor korosi merupakan zat yang 

ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu logam dan akan mengurangi 

laju korosi (Irianty, 2013). Cara kerja dari inhibitor dengan cara membentuk suatu 

lapisan tipis dipermukaan logam dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor. 

Pemberian lapisan ini dapat menghambat penyerangan lingkungan terhadap 

lingkungan terhadap logam (Dalimunthe, 2004). Salah satu cara untuk 

meminimalkan efek degradasi material yang sering digunakan adalalah 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 chemisoption. Inhibitor umumnya berbentuk cairan yang 

diinjeksikan pada production line. Karena 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 menaikan umur struktur atau bahan, mencegah 
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berhentinya suatu proses produksi, mencegah kecelakaan akibat korosi, 

menghindari kontaminasi produk dan lain sebagainya (Nugroho, 2015).  

 

Penggunaan inhibitor hingga saat ini masih menjadi solusi terbaik untuk 

melindungi korosi internal pada logam dan dijadikan sebagai pertahanan utama 

industri proses dan ekstraksi minyak. Inhibitor merupakan metoda perlindungan 

yang fleksibel,  yaitu mampu memberikan perlindungan dari lingkungan yang 

kurang agresif sampai pada lingkungan yang tingkat korosifnya sangat tinggi, 

mudah diaplikasikan dan tingkat keefektifan biayanya paling tinggi karena lapisan 

yang terbentuk sangat tipis sehingga dalam jumlah kecil mampu memberikan 

perlindungan yang luas (Tems dan Zahrani, 2006).  Selain itu, untuk mengetahui 

satu inhibitor berkerja dengan efektif dalam menghambat korosi atau tidak, maka 

efisiensi inhibitor dapat dicari dengan persamaan 2 (Khoiriatun dan Yatiman, 

2017).   

  

     

dengan, η = Efisiensi inhibitor (%), CRuninhibited = Laju korosi tanpa inhibitor 

(mm/year) dan CRinhibited = Laju korosi dengan inhibitor (mm/year) 

 

Mekanisme kerja inhibitor (Widodo, 2017) dapat dibedakan sebagai berikut yaitu  

Inhibitor teradsorpsi pada permukaan logam dan membentuk suatu lapisan tipis 

dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor, setelah itu melalui pengaruh 

lingkungan (misal pH) menyebabkan inhibitor dapat mengendap dan selanjutnya 
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teradsorpsi pada permukaan logam serta melindungi terhadap korosi. Endapan 

yang terjadi cukup banyak, sehingga lapisan yang terjadi dapat teramati oleh 

mata, inhibitor lebih dulu mengkorosi logamnya dan menghasilkan suatu zat 

kimia yang kemudian melalui peristiwa adsorpsi dari produk korosi tersebut 

membentuk suatu lapisan pasif pada permukaan logam, Inhibitor menghilangkan 

konstituen yang agresif dari lingkungannya, Inhibitor  korosi menurut bahan 

dasarnya, dapat dibagi menjadi dua yaitu inhibitor organik dan dari inhibitor 

anorganik. Inhibitor anorganik adalah inhibitor yang diperoleh dari material – 

material yang tidak mengandung unsur karbon dalam senyawanya. Material dasar 

dari inhibitor anorganik antara lain kromat, nitrit, silikat dan pospat. Inhibitor 

anorganik bersifat sebagai inhibitor anodik karena inhibitor ini memiliki gugus 

aktif, yaitu anion yang berguna untuk mengurangi korosi. Senyawa – senyawa ini 

juga sangat berguna dalam aplikasi pelapisan anti korosi, tetapi mempunyai 

kelemahan utama yaitu bersifat toksik (Haryono, 2010). Inhibitor organik 

mengandung komponen senyawa fenolik antara lain katekin, epikatekin, 

proantosianidin, asam fenolat, tanin dan flavonoid lainnya. Senyawa fenolik 

tersebut mempunyai potensi sebagai bahan anti oksidan (Jusmiati, 2015). Sifat ini 

yang digunakan sebagai inhibitor pada proses korosi. Penggunaan inhibitor 

senyawa organik akan lebih baik karena ramah lingkungan dan mudah terjangkau 

(Hermawan, 2007). Menurut Harbone (2014) bahwa pemilihan bahan alam 

sebagai inhibitor korosi merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan 

karena biayanya yang lebih relatif lebih murah serta ramah lingkungan. 

Dibandingkan dengan inhibitor yang diperoleh dari bahan kimia sintesis yang 

bersifat berbahaya, lebih mahal dan tidak ramah lingkungan. Bahan alam yang 
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dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor adalah senyawa – senyawa yang memiliki 

pasangan elektron bebas pada atom penyusunnya. Salah satu senyawa yang dapat 

digunakan sebagai inhibitor alami adalah tanin.  

 

2.4. Baja  

Baja merupakan logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon 

sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 

0,2% hingga 2,1% berat sesuai tingkatannya. Fungsi karbon dalam baja adalah 

sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal 

(crystal lattice) atom besi. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain 

karbon adalah mangan (manganese), krom (chromium), vanadium dan tungsten 

(Tarnoko dkk, 2012).  Baja adalah material yang banyak digunakan dalam 

kontruksi mesin, karena memiliki sifat ulet mudah dibentuk, kuat maupun mampu 

keras, selain itu baja dengan unsur utama Fe dan C bisa dipadukan dengan unsur 

lain seperti Cr,  Ni, Ti dan sebagainya, untuk mendapatkan sifat mekanik seperti 

yang diinginkan. Jumlah karbon dalam struktur baja dapat menentukan sifat 

mekanis dan unjuk kerja ( performance) nya ( Nanulaitta dan eka, 2012). Menurut 

(Masykuran, 2006) Baja merupakan salah satu jenis logam yang paling banyak 

digunakan dengan unsur karbon sebagai salah satu dasar campurannya.  

 

Sifat baja pada umumnya sangat dipengaruhi oleh jumlah karbon dan struktur 

mikro. Struktur mikro pada baja karbon dipengaruhi oleh perlakuan panas dan 

komposisi baja. Kadar karbon mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

mutu baja. Baja dengan kadar karbon 0,1- 0,35% tidak dapat dikeraskan (dipijar 
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dan didinginkan tiba–tiba). Baja dengan kadar karbon rendah mempunyai nilai 

kekerasan yang rendah pula. Makin rendah kadar karbonnya maka baja tersebut 

makin lunak dan mudah ditempa, sebaliknya makin tinggi kadar karbonnya maka 

makin besar pula nilai kekerasannya. Baja karbon dapat digolongkan menjadi tiga 

bagian berdasarkan jumlah kandungan karbon yang terdapat di dalam baja yaitu 

baja karbon rendah (low carbon steel), baja karbon menengah (medium carbon 

steel) dan baja karbon tinggi (high carbon steel).  

 

 

2.5. Baja St37 

 

Berdasarkan hasil penelitian (Isnaini, 2019) hasil yang diperoleh dalam 

penelitiannya adalah berupa gambar mikro struktur dari sampel yang sudah 

dipreparasi. Didapatkan hasil metalografi berupa gambaran mikro struktur dari 

baja karbon rendah St-37 dan nilai ukuran butiran pengujian hasil struktur mikro 

dengan menggunakan mikroskop laser optic pada pelat baja St-37 yang telah 

diberi bending. Maka disimpulkan bahwa ukuran butir struktur mikro 

mempengaruhi sifat mekanis yaitu nilai kekerasan bahan. Jadi semakin besar 

ukuran butir maka nilai kekerasan bahan semakin kecil.   

 

2.6. Daun Kakao 

Daun kakao mengandung senyawa bioaktif berupa senyawa fenolat, yang juga 

memiliki peran sebagai antioksidan. Menurut Yang, dkk (2011) menyebutkan 

bahwa daun kakao memiliki komponen yang sama dengan daun teh (camellia 

sinensis dan camellia assmica) yaitu berupa tea polyphenol, 3,60%; flavonoid 

glycoside, 1,91%; theobromine, 71%; catechins; dan tea pigments. Hasil 
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penelitian Osman dkk (2004) da;lam penelitiannya menyatakan bahwa daun 

kakao mengandung polifenol yang terdiri atas epigalo katekin galat (EGCG), 

epigalo katekin (EGC), epi katekin galat (ECG) dan epi katekin (EC). Jumlah dari 

masing – masing senyawa tersebut dipengaruhi oleh umur daun. Pada daun muda 

(pucuk daun ditambah 3 daun dibawahnya) mengandung total polifenol 19,0% 

dan kafein 2,24% dari ekstrak daun kakao, total katekin 9,75% dari total polifenol 

pada daun tua (daun nomer 5 sampai dengan 8) mengandung total polofenol 

28,4% dan kafein 1,33% dari ekstrak daun kakao, total kafein 5,25% dari total 

polifenol. Sementara itu pada teh hijau sebagai pembanding, mengandung total 

polifenol 17,3% dan kafein 3,34% dari ekstrak daun kakao, total katekin 15,2% 

dari total polifenol. Daun Kakao juga mengandung Se (selenium) yang lebih 

tinggi dari daun teh. Selenium ini termasuk elemen mikroesensial yang berperan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi hewan, tumbuhan serta manusia. 

Bioekstraksi selenium dapat dilakukan secara fermentasi campuran asam dengan 

khamir. Bioektraksi selenium sangat dipengaruhi oleh konsentrasi daun coklat, 

konsentrasi glukosa, waktu inkubasi serta penambahan khamir (Thiowijaya, 

2001). 

 

Menurut Malfinora, (2014), dari hasil penelitian tentang pengujian korosi 

menggunakan ekstrak daun kakao pada baja Hardox 450 dengan medium H2SO4 

3% menyimpulkan bahwa ektrak daun kakao dapat digunakan sebagai inhibitor 

korosi. Penelitian ini juga berdasarkan weight loss dengan variasi konsentrasi 

inhibitor ekstrak daun kakao yang diberikan 1% sampai dengan 10%. Analisis 

potensiodinamik dari penelitian ini memperlihatkan adanya penurunan nilai laju 
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korosi setalah adanya penambahan inhibitor ekstrak daun kakao. Lalu hasil foto 

morfologi permukaan dengan foto optik Trinokuler perbesaran 100 kali 

memperlihatkan adanya perubahan permukaan baja yang ditambahkan inhibitor 

ekstrak daun kakao dan tanpa ditambahkan inhibitor ekstrak daun kakao, dimana 

karat yang terbentuk semakin berkurang seiring dengan penambahan konsentrasi 

inhibitor ektrak daun kakao yang diberikan.    

 

2.7. Tanin 

Tanin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

tanaman dan disintesis oleh tanaman. Tanin tergolong senyawa polifenol dengan 

karakteristiknya yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan mikromolekul 

lainnya. Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin yang mudah terhidrolisis 

dan tanin terkondensasi. Tanin yang mudah terhidrolisis merupakan polimer gallic 

atau ellagic acid yang berikatan ester dengan sebuah molekul gula, sedangkan 

tanin terkondensasi merupakan polimer senyawa flavonoid dengan ikatan karbon-

karbon (Waghorn dan McNabb, 2003; Westendarp, 2006). Tanin adalah senyawa 

organik non toksik yang tergolong polifenol yang bisa diperoleh dari 

ekstraktumbuh – tumbuhan seperti gambir, kacang – kacangan , teh, anggur dan 

lainnya. 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 (Hagerman, 

2002).  
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Tanin  merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

tanaman dan disintetis oleh tanaman (Jayanegara dan Sofyan, 2008). Tanin 

merupakan senyawa yang mempunyai berat molekul 500 – 300 dan mengandung 

sejumlah besar gugus hidroksi fenolik yang memungkinkan membentuk ikatan 

silang yang efektif dengan protein dan molekul – molekul lain seperti 

polisakarida, asam amino, asam lemak dan asam nukleat (Fahey dan Berger, 

1988).   

 

2.8. X-Ray Diffraction (XRD) 

Difraksi sinar-x atau yang dikenal dengan XRD adalah alat yang digunakan untuk 

menentukan struktur dan pengenalan bahan – bahan baik keramik, logam, gelas 

maupun komposit. Teknik dasar XRD digunakan untuk mengidentifikasi fasa 

kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi untuk 

mendapatkan ukuran partikel (Widhyastuti dkk, 2009). Sinar-x memiliki energi 

mulai dari sekitar 200 sampai 1 MeV yang ditempatkan diantara sinar – sinar dan 

sinar ultraviolet (UV) dalam spektrum elektromagnetik. Seperti yang diketahui, 

sinar-x dihasilkan oleh interaksi antara sinar elektron 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 (Qulub, 

2011  

           



19 

 

 

Gambar 2.1. Diagram sinar-x  

 

Untuk dapat menghasilkan elektron, filament yang berada pada bagian katoda 

dipanaskan oleh sebuah arus listrik yang besarnya kira – kira 3 amp, setelah 

filament ini memanas maka akan dipancarkan elektron yang geraknya dipercepat 

oleh beda potensial yang berada di antara katoda dan anoda. Disekitar filament 

terdapat logam (metal cup) yang dialiri arus sebesar 3 amp sehingga elektron yang 

terlepas dari filament tidak diserap dan dapat diteruskan secara fokus menuju 

target yang disebut sebagai titik fokus (focus spot). Setelah terjadi tumbukan maka 

akan dipancarkan sinar – x dari titik fokus kesegala arah. Sinar x ini kemudian 

keluar dari tabung melalaui jendela yang berjumlah dua atau lebih. Jendela ini 

terbuat dari bahan berrilium karena jendela – jendela ini harus berada dalam 

kondisi vakum dan memiliki tingkat tranparansi yang sangat tinggi (Erfan dkk, 

2018). Metode difraksi sinar-x (X-Ray diffraction) memegang peran yang sangat 

penting untuk analisis padat kristalin, yaitu untuk meneliti ciri utama struktur 

(parameter kisi dan tipe struktur), dan untuk mengetahui rincian lain misalnya  

susunan berbagai jenis atom dalam kristal, keberadaan cacat, ukuran butiran, 

orientasi, ukuran dan kerapatan-presipitat. Difraksi sinar-x oleh atom – atom pada 

bidang dapat dilihat pada Gambar 2.2. 



20 

 

   

Gambar 2.2.  Lintasan berkas sinar-X yang mengenai kristal   

 

Berdasarkan Gambar 2.2 jika sinar-X monokromatis mengenai material kristal, 

maka setiap bidang kristal akan memantulkan atau menghamburkan sinar-X ke 

segala arah. Interferensi terjadi hanya antara sinar – sinar pantul sefase sehingga 

hanya terdapat sinar-X pantulan tertentu saja. Interferensi saling memeperkuat 

terjadi apabila sinar-X yang sefase mempunyai selisih lintasan kelipatan bulat 

panjang gelombang (λ). Pernyataan tersebut merupakan Hukum Bragg untuk 

difraksi kristal (Cullity, 1978).  

Secara matematis dapat dituliskan dalam bentuk persamaan :  

 nλ = 2d sin θ      (3) 

dimana n = bilangan bulat, λ = panjang gelombang, d = jarak antar bidang kisi dan 

θ = sudut difraksi atau sudut pantulan. 

 

2.9. Scanning Elektron Microscopy (SEM) yang dilengkapi dengan Energy 

Dispersive Spectroscopy (EDS) 

 

SEM merupakan mikroskopelektron yang banyak digunakan dalam ilmu 

pengetahuan material. SEM banyak digunakan karena memiliki kombinasi yang 

unik, mulai dari persiapan spesimen yang simpel dan mudah, kapabilitas tampilan 

yang bagus serta fleksibel (Cullity, 1978). Sem digunakan pada sampel yang tebal 
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dan memungkinkan untuk analisis permukaan. Pancaran berkas yang jatuh pada 

sampel akan dipantulkan dan didifraksikan. Adanya elektron yang terdifraksikan 

dapat diamati dalam bentuk pola – pola difraksi. Pola – pola difraksi yang tampak 

sangat bergantung pada bentuk dan ukuran sel satuan dari sampel. SEM juga 

dapat digunakan untuk menyimpulkan data – data kristalografi, sehingga hal ini 

dapat dikembangkan untuk menentukan elemen atau senyawa (Reed, 2005).  

                                 

Gambar 2.3. Skematik cara kerja SEM  

Prinsip kerja SEM dapat dilihat pada Gambar 2.3 Satu strike specimen digunakan 

untuk menguji dan strike  yang lain adalah Cathode Ray Tube (CRT) memberi 

tampilan yang dapat dilihat oleh operator. Akibat tumbukan pada spesimen 

dihasilkan satu jenis elektron dan emisi foton. sinyal yang terpilih dikoleksi, 

dideteksi dan dikuatkan untuk memodulasi tingkat keterangan dari sinar elektron 

yang kedua, maka sejumlah besar sinar akan menghasilkan bintik gelap. SEM 
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menggunakan prinsip scanning, maksudnya berkas elektron diarahkan dari titik ke 

titik pada objek. Sebelum melalui lensa elektromagnetik terakhir scanning raster 

mendeflesikan berkas elektron untuk men-scan permukaan sampel. Hasil scan 

tersinkronisasi dengan tabung sinar katoda dan gambar sampel akan tampak pada 

area yang di-scan. 

 

Komponen utama SEM terdiri dari dua unit, yaitu electron colomn dan display 

consule. Electron colomn merupakan model electron beam scanning, sedangkan 

display consule merupakan elektron sekunder yang didalamnya terdapat CRT. 

Pancaran elektron energi tinggi dihasilkan oleh electron gun yang kedua tipenya 

berdasarkan pada pemanfaatan arus. Yang pertama pistol termionik dimana 

pancaran elektron tercapai dengan pemanasan tungsten atau filamen katode pada 

suhu 1500 K sampai 3000 K. Katode adalah kutub negatif yang dibutuhkan untuk 

mempercepat tegangan Eo kali elektron volt (KeV). Pistol termionik sangat luas 

penggunaannya karena  relatif aman untuk digunakan dalam tabung vakum 10
-9

 

Torr, atau lebih kecil dari itu. Sumber alternatif lain dari pistol field emission  

dimana ujung kawat wolfram yang tajam dihubungkan tertutup dengan anode 

ektraksi dan diterapkan potensional sampai beberapa ribu Volt. Elektron yang 

keluar dari kawat wolfram tidak membutuhkan pemanasan yang dapat dilakukan 

pada suhu kamar, menuju tabung vakum yang dipercepat seperti pada pistol 

termionik ke arah anode. Pistol field emission tergantung dari permukaan emitter 

yang secara otomatis bersih, seingga harus bekerja pada operasi kevakuman yang 

ultra tinggi kira – kira 10
-9

 Torr, namun jika lebih besar maka akan lebih baik. 

Jarak panjang emitter electron column. Pemancaran elektron dari electron column 



23 

 

padachamber  harus dipompa cukup vakum menggunakan oil-difussion, turbo 

molecular, atau pompa ion (Chan and Beck, 1993).  SEM dilengkapi dengan EDS 

yang dapat menentukan unsur dan analisis  komposisi kimia. Bila suatu berkas 

elektron ditembakkan atau dikenai pada  sampel akan terjadi interaksi berupa 

elektron yang keluar dari atomnya, Maka elektron tersebut mempunyai tingkat 

energi lebih rendah dariyang lain. Hal ini menyebabkan atom menjadi kurang 

stabil, sedangkan suatu atom mempunyai kecendrungan ingin menjadi stabil. Oleh 

karena itu, elektron yang mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi akan turun 

(transisi) ketingkat yang lebih rendah (Chan and Beck, 1993).  

 

2.10. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

FTIR merupakan spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan tranformasi 

fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektrumnya. Inti spektroskopi FTIR 

adalah interferometer Michelson  yaitu alat untuk menganalisis frekuensi dalam 

sinyal gabungan. Spektrum inframerah tersebut dihasilkan dari pentrasmisian 

cahaya yang melewati sampel, pengukuran intensitas cahaya dengan detektor dan 

dibandingkan dengan intensitas tanpa sampel sebagai fungsi panjang gelombang. 

Spektrum inframerah yang diperoleh kemudian diplot sebagai intensitas fungsi 

energi, panjang gelombang (μ m) atau bilangan gelombang (cm
-1

) (Marcott, 

1986). Skema alat spektrokopi FTIR ditunjukan pada Gambar 4.  
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Gambar 2.4. Skema alat spektogram FTIR (Suseno dan Firdaus, 2008) 

 

Berdasarkan Gambar 2.4 prinsip kerja FTIR yaitu interferometer dapat mengubah 

cahaya IR yang polikromatik menghasilkan beberapa berkas cahaya membentuk 

sinyal interferogram. Gelombang tersebut dilewatkan pada sampel dan ditangkap 

oleh detektor yang terhubung ke komputer sehingga dihasilkan gambaran 

spektrum sampel yang di uji. Spektrum tersebut menunjukkan hubungan antara 

intensitas serapan sampel dan bilangan gelombang (Sabina, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan 

Desember 2021 di Laboratorium Kimia Organik Universitas Lampung, 

Laboratorium Biomassa Universitas Lampung dan Laboratorium Material Fisika 

Universitas Lampung dan Laboratorium Teknik SMKN 2 Bandarlampung, 

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi di Universitas Lampung,  

Laboratorium Glabs  PT inovasi Hijau Indonesia di Bandung dan Laboratorium 

Badan Tenaga Nuklir Jakarta, Indonesia. 

 

3.2. Alat dan Bahan  

Bahan bahan yang  digunakan pada penelitian ini dirangkum pada Tabel 3.1 

sedangkan alat- alat yang digunakan dirangkum pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.1.  Bahan Penelitian  

 Nama Bahan Fungsi 

1.   Daun kakao sebagai inhibitor 

2.  Baja Karbon St-37 Sebagai material 

3.  NaCl 3% Sebagai medium korosif 

4.  Etanol 96% Sebagai larutan ekstraksi 

5.  Aquades  Sebagai bahan pelarut 

6.  Aseton  Sebagai bahan pelarut 
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Tabel 3.2.  Alat – Alat Penelitian  

 

  No   Alat Penelitian       No        Alat Penelitian   

 

1.     Gelas Kimia                          10.      Neraca Digital  

2.        Gelas Ukur                           11.      Rotary vacum avalator  

3.      Labu Tukar                          12.      Alat Pemotong Baja     

4.      Botol Sampel                       13.      Kertas Amplas  

5.      Spatula                                 14.      Kertas Saring  

6.      Pipet Tetes                           15.      Blender  

7.      Corong                                 16.      XRD 

8.      Alumunium Foil                  17.       SEM - EDS 

9.      Jangka Sorong                     18.       FTIR 

     

           

3.3. Prosuder Penelitian 

Prosedur pada penelitian ini dibagi menjadi 5 tahap yaitu pembuatan larutan 

inhibitor daun kakao, preparasi sampel baja, pembuatan larutan medium korosif, 

pengujian dan karakterisasi.  

Prosedur penelitian ini akan disajikan dengan diagram alir sebagai berikut: 

3.3.1 Pembuatan larutan inhibitor daun kakao 

Daun kakao sebanyak 4000 gram dikeringkan selama 25 hari untuk 

menghilangkan kadar air. Daun kakao yang telah dikeringkan kemudian 

dihaluskan dengan blender untuk memudahkan dan memaksimalkan proses 

ekstraksi. adapun proses ekstraksi dengan metode maserasi yaitu daun kakao 

dimasukkan ke dalam botol yang berisi etanol 96% selama 24 jam. Hasil 

maserasi disaring menggunakan kertas saring hingga diperoleh filtrat. Filtrat dari 

hasil maserasi akan diuapkan menggunakan alat penguap putar vakum (rotary 

evaporator) dengan kecepatan 200 rpm pada suhu 50°C hingga menghasilkan 

ekstrak pekat. 

3.3.2  Preparasi Sampel Baja  

Preparasi sampel baja dilakukan dengan memotong baja St37 hingga 

memperoleh ukuran 5 mm x 5 mm x 5 mm sebanyak 18 buah. Kemudian baja 
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dilubangi dengan mesin bor, cek permukaan baja rata atau tidak untuk titik yang 

akan dibor harus memiliki permukaan yang rata, tandai titik yang akan 

dilakukan pengeboran, mata bor diposisikan tegak lurus dengan titik yang akan 

dibor, kemudian tombol power dihidupkan untuk melubangi sampel.  Setelah itu  

permukaan baja dibersihkan dan dihaluskan menggunakan kertas amplas 400, 

800 dan 2000 grid untuk menghilangkan kotoran dan bekas goresan pada saat 

pemotongan. Kemudian baja tersebut di masukkan ke dalam aseton untuk 

membersihkan kotoran yang menempel pada baja. Baja ditimbang terlebih 

dahulu untuk mengetahui massa awal sebelum pengkorosian.  

3.3.3. Pembuatan larutan medium korosif NaCl 3% 

Pembuatan larutan medium korosif yaitu Nacl 3 gram ditimbang lalu 3 gram 

Nacl dilarutkan dengan aquades sebanyak 100 ml ke dalam gelas kimia.  

3.3.4. Pengujian  

Dalam tahap ini 6 sampel baja direndam inhibitor ekstrak daun kakao dengan 

konsentrasi 0%, 3%, 5% dan 7% dalam medium korosif  Nacl 3% selama 96 

jam dan 192 jam. Kemudian untuk inhibitor air coolant (air pendingin radiator) 

sampel baja direndam dalam waktu yang sama seperti pada inhibitor daun kakao 

yaitu 3% selama 72 jam dan 144 jam. Setelah itu sampel yang direndam dengan 

inhibitor dibiarkan kering. Selanjutnya ditimbang untuk mengetahui massa akhir 

sampel setelah perendaman.  

3.3.5. Karakterisasi  

Pada tahap ini sampel yang telah direndam akan di karakterisasi meggunakan 

FTIR untuk mengetahui senyawa penyusun dan gugus fungsi yang terikat pada 
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sampel. XRD yang bertujuan untuk mengetahui fasa yang terbentuk pada 

sampel lalu SEM yang dilengkapi dengan EDS untuk mengetahui struktur 

permukaan sampel dan melihat unsur – unsur kimia yang ada pada sampel. 

3.4. Diagram Alir  

3.4.1. Preparasi Pembuatan Ekstrak Daun Kakao 

Diagram alir preparasi ekstrak daun kakao ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar  3.1. Diagram alir pembuatan ekstrak daun kakao 

Mulai 

4000 gr 

daun kakao 

Dikeringkan selama 25 hari 

Dihaluskan dengan blender 

Direndam dengan etanol 96% 

selama 24 hari 

Diuapkan dengan Vacum rotary 

evaporator dengan kecepatan 200 rpm 

dan suhu 50°C 

selesai 

Serbuk daun 

kakao 

Filtrat ekstrak daun kakao  

Hasil ekstrak pekat 

daun kakao 
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3.4.2. Preparasi Pembuatan baja  

Diagram alir preparasi pembuatan baja ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Preparasi pembuatan baja 

 

 

 

 

Mulai 

Sampel baja yang 

sudah ditimbang 

Dipotong dengan ukuran 

5mm Χ 5mm  Χ 5mm 

Diamplas dengan amplas 

ukuran 400,800 dan 2000 grid  

Dibersihkan menggunakan 

larutan aseton 

Ditimbang untuk mengetahui 

massa awal 

selesai 

Baja St 37 
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3.4.3. Pembuatan medium korosif (NaCl 3%) 

Diagram alir dari preparasi pembuatan larutan medium korosif ditunjukkan pada 

Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.3. Diagram alir pembuatan medium korosif NaCl 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

NaCl 3% 

Ditambahkan 8 ml dengan 

aquades 92ml 

Dicampur sampai homogen 

Selesai  

Medium korosif 

NaCl 3% 
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3.4.4. Proses Uji Korosi Bahan  

Diagram alir dari proses uji korosi bahan ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Gambar 3.4. Diagram Proses uji korosi bahan  

 

 

 Sampel direndam 

dalam NaCl 3% 

dengan 

konsentrasi 

inhibitor 0%, 3%, 

5% dan 7% 

selama 3 hari 

Sampel ditimbang untuk mengetahui massa akhir   

Laju korosi dihitung menggunakan metode 

kehilangan berat  

Uji Karakterisasi  

XRD SEM - EDS 

Baja St-37 

Sampel ditimbang untuk mengetahui massa awal  

 Sampel direndam 

dalam NaCl 3% 

dengan 

konsentrasi 

inhibitor 0%, 3%, 

5% dan 7% 

selama 6 hari 

 Sampel direndam 

dalam NaCl 3% 

selama 3 hari dan 

6 hari 

FTIR 

Air coolant 

pabrikan  

Ekstrak pekat daun 

kakao 
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3.4.5. Kode – kode Sampel  

Kode – kode yang digunakan pada setiap sampel ditunjukkan pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3. Kode – kode sampel  

No      Kode Sampel                Keterangan  

1.     Baja St37 3-0               Baja St37 dengan waktu perendaman 3 hari  

  dengan konsentrasi inhibitor  0% 

2.     Baja St37 3-3    Baja St37 dengan waktu perendaman 3 hari  

  dengan konsentrasi inhibitor  3% 

3.     Baja St37 3-5      Baja St37 dengan waktu perendaman 3 hari  

  dengan konsentrasi inhibitor  5% 

4.     Baja St37 3-7    Baja St37 dengan waktu perendaman 3 hari  

  dengan konsentrasi inhibitor  7% 

5.     Baja St37 6-0    Baja St37 dengan waktu perendaman 6 hari  

  dengan konsentrasi inhibitor  0% 

6.     Baja St37 6-3    Baja St37 dengan waktu perendaman 6 hari  

  dengan konsentrasi inhibitor  3% 

7.     Baja St37 6-5    Baja St37 dengan waktu perendaman 6 hari  

  dengan konsentrasi inhibitor  5% 

8.     Baja St37 6-7    Baja St37 dengan waktu perendaman 6 hari  

  dengan konsentrasi inhibitor  7% 

9.     Baja St37 air coolant   Baja St37 yang direndam pada air coolant  

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. KESIMPULAN  

Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Inhibitor ekstrak daun kakao dan waktu perendaman sangat berpengaruh 

terhadap laju korosi yang dihasilkan yaitu semakin bertambah konsentrasi 

maka laju korosi yang didapatkan semakin menurun.  

2. Berdasarkan hasil karakterisasi SEM dan EDS terbukti bahwa sampel baja 

telah terkorosi, terbukti dengan adanya gumpalan dan lubang yang disebabkan 

oleh pengkorosian sehingga mengalami perubahan struktur. Terlihat juga pada 

hasil EDS dengan jumlah FeO yang berkurang.  

3. Berdasarkan hasil karakterisasi XRD puncak yang terbentuk pada sampel 3-5 

memiliki fasa Hematite dengan rumus Fe2O3  dan terdapat struktur kristal 

Rhombohedral yang merupakan nilai peak tertinggi pada grafik, sehingga 

nilai intensitas tertingginya berada pada 2θ = 25,266°, sedangkan pada sampel 

6-0 fasa yang terbentuk sama seperti fasa pada 3-5 yaitu fasa Hematite dan 

terdapat struktur kristal Rhombohedral dengan nilai intensitas tertingginya 

berada pada 2θ = 22,41°. 
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B. SARAN  

Saran yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya yaitu :  

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji senyawa yang 

terkandung dalam ekstrak daun kakao lebih spesifik, agar dapat mengetahui 

adanya senyawa lain untuk menjadi faktor pendukung ekstrak daun kakao 

sebagai inhibitor korosi.  

2. Pada penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan logam yang 

berbeda dan konsentrasi inhibitor dan waktu perendaman yang lebih 

bervariasi untuk membandingkan laju korosi dan produk korosi yang 

dihasilkan.   
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