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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat, banyak 

barang yang diciptakan oleh manusia baik untuk tujuan produksi maupun untuk tujuan 

kenyamanan hidup manusia itu sendiri, dimana semua barang tersebut banyak yang 

terbuat dari logam. Barang-barang dari logam ini memerlukan sentuhan akhir atau 

finishing agar terlihat lebih menarik dan tahan lama. Finishing merupakan bidang yang 

sangat luas, salah satu cara dari finishing logam yang banyak diterapkan adalah 

electroplating. Karena dengan proses ini diharapkan akan meningkatkan tebal lapisan 

pelindung (deposite) pada permukaan material, sehingga material dapat mempunyai 

fungsi dan umur pemakaian yang lebih lama (Hartomo, Anton J., 1992: 40). 

Electroplating banyak digunakan pada industri kimia, telekomunikasi, otomotif 

dan industri komputer, keunggulan dari electroplating adalah dapat memperbaiki sifat 

mekanik bahan tanpa merubah sifat fisik dan mekanik asli dari bahan yang dilapisi serta 

dapat dikontrol tingkat ketebalan lapisannya dengan berbagai variasi. Maksud 

electroplating ialah demi tujuan penampilan (bagus, kilap, cemerlang), perlindungan 

(terhadap korosi), sifat khas permukaan, serta sifat mekanis tertentu (Hartomo, Anton J., 

1992: 25).  

Salah satu jenis logam yang  banyak dipergunakan sebagai logam pelapis adalah 

nickel. Karena lapisan nickel mempunyai sifat yang keras, dapat dipergunakan secara 

luas dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap gesekan dan temperatur 

tinggi serta dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Nickel pada proses 

electroplating digunakan sebagai anoda. Aplikasi penggunaan nickel cukup luas, baik 

untuk tujuan dekoratif, engineering dan electroforming (ASM Hand Book, Vol 5, 

Surface Treatment., 1991). 

Larutan yang biasa dipergunakan dalam proses pelapisan nickel adalah larutan 

Watts yang terdiri dari larutan nickel sulfate, nickel chloride, dan boric acid. Pada 

larutan ini, nickel sulfate sebagai larutan utama memasok ion nickel dan nickel chloride 

memasok khloridanya yang berguna untuk mencegah agar anoda tidak pasif, juga untuk 

meningkatkan konduktivitas dan keseragaman ketebalan lapisan. Sedangkan boric acid 

digunakan untuk menjaga konsentrasi hidrogen pada lapisan katoda. (ASM Hand Book, 

Vol 5, Surface Treatment., 1991). 
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Hasil penelitian Andriansyah (2004) mengenai pengaruh temperatur dan 

konsentrasi larutan asam pada proses pikling hasil electroplating nikel terhadap 

kekasaran permukaan baja SS 431. Didapatkan nilai rata-rata kekasaran permukaan baja 

SS 431 dengan nilai terendah yaitu 0,068 µm yang dicapai pada temperatur 50˚C dan 

konsentrasi larutan asam 5 %. Pada penelitian ini dianjurkan menggunakkan variasi 

rapat arus yang dimana dapat membantu dalam mengembangkan  proses nickel 

electroplating khususnya mengenai kekasaran lapisan pada permukaan logam. 

Pemakaian Logam yang banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari baik 

di dunia otomotif, Industri, dan sebagainya salah satunya ialah baja. Sifat-sifatnya yang 

bervariasi dari yang paling lunak dan mudah dibentuk, dimana unsur paduan utamanya 

ialah karbon dan juga terkandung unsur-unsur seperti : 0,25 % Si, 0,3%-1,5 % Mn dan 

unsur pengotor lainnya P,S dan sebagainya (Surdia, T. Saito. S., 1999) 

Sedangkan baja yang dipergunakan pada penelitian ini adalah baja AISI 1045. 

Baja ini merupakan baja standar Amerika yang termasuk dalam golongan baja karbon 

menengah (Sularso., 1978). Baja AISI merupakan baja yang hampir sering digunakan 

pada komponen mesin. Baja ini memiliki kekuatan yang lebih baik dari pada baja 

karbon rendah karena memiliki jumlah karbon yang lebih banyak yaitu : 0,30 %-0,60 %. 

Aplikasi electroplating pada baja biasanya digunakan pada camshaft, crankshaft, ball 

joint, shaft, gears dll (Hand Book of Tribologi., 1976: 10.22), yang dimana salah satu 

fungsinya adalah untuk menghindari adanya gesekan dan proses permesinan antara 

logam dengan logam, oleh karena itu pada penelitian ini menggunakkan baja karbon 

menengah agar sesuai dengan aplikasi dan bermanfaat untuk dunia perindustrian. 

Berdasarkan beberapa keuntungan diatas dalam penggunaan proses pelapisan 

logam secara nickel electroplating, dan melanjutkan penelitian terdahulu yang dimana 

belum diketahuinya pengaruh rapat arus proses nickel electroplating terhadap kekasaran 

permukaan baja karbon menengah, maka perlu dilakukan penelitian mengenai hal 

tersebut. Diharapkan melalui usaha ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi 

dunia industri, khususnya dunia industri yang melakukan proses electroplating. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka dapat disusun suatu 

rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh rapat arus terhadap kekasaran permukaan baja karbon 

menengah setelah mengalami proses nickel electroplating. 
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1.3 Batasan masalah 

 Agar permasalahan yang dikaji lebih spesifik, maka dibuat batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Benda kerja uji adalah Baja AISI 1045 sebagai katoda.  

2. Kondisi awal semua material yang digunakan dianggap sama. 

3. Hanya membahas masalah kekasaran permukaan pada benda kerja uji. 

4. Benda kerja yang dipakai berdiameter 20 mm dan tinggi 75 mm. 

5. Temperatur yang digunakan adalah 50˚C (Andriansyah., 2004). 

6. Rapat arus yang digunakan sebesar 7,49 A/dm
2
; 8,43 A/dm

2
; 9,37 A/dm

2
; 10,30 

A/dm
2
. 

7. Larutan elektrolit yang digunakan pada proses pickling adalah 5 % H2SO4 selama 5 

menit (Andriansyah., 2004). 

8. Waktu pencelupan selama 30 menit (Andriansyah., 2004). 

9. Komposisi larutan nickel sulfate (NiSO4) = 240 gram/liter, nickel cloride (NiCl2) = 

45 gram/liter, boric acid (H3BO3) = 30 gram/liter (J.A. Poyner., 1987: 17). 

 

1.4     Tujuan masalah  

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh rapat arus proses nickel electroplating terhadap kekasaran permukaan 

baja AISI 1045. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

        Manfaat penulisan tugas akhir ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh rapat arus proses nickel electroplating terhadap 

kekasaran permukaan baja AISI 1045 sehingga didapatkan hasil yang optimal. 

2. Memberi khasanah pengetahuan tambahan khususnya mengenai proses  

electroplating. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Andriansyah (2004). Penelitian mengenai pengaruh temperatur dan konsentrasi 

larutan asam pada proses pickling terhadap kekasaran permukaan logam hasil 

elektroplating nikel, dengan variasi temperatur 50, 60, 70, 80 ˚C dan variasi konsentrasi 

larutan asam 5, 10, 15, 20 %. Didapatkan bahwa semakin tinggi temperatur dan 

konsentrasi larutan asam maka akan meningkatkan kekasaran lapisan permukaan logam 

hasil elektroplating nikel. Dalam penelitian ini didapatkan nilai kekasaran terendah 

yaitu 0,068 µm yang dicapai pada temperatur 50˚ C dan konsentrasi larutan asam 

sebesar 5 %. 

Arif Lukman Hakim (2004). Melakukan penelitian mengenai pengaruh besar 

rapat arus (current density) dan jarak antara anoda dan katoda terhadap kekasaran dan 

kekerasan pada permukaan baja JIS G 3101 SS 400 proses pelapisan krom keras dengan 

menggunakkan rapat arus 45, 55, 65 A/dm
2
. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

rapat arus paling tinggi yaitu 65 A/dm
2 

didapatkan kekasaran permukaan yang paling 

rendah yaitu 0,05 µm dan kekerasan yang paling tinggi yaitu 720 HV. Jadi jika semakin 

tinggi rapat arus maka kekasaran menurun dan kekerasan permukaan material semakin 

meningkat. 

J. K. Luo, dkk (Department of Engineering, University of Cambridge, 

Cambridge CB2 1PZ, United Kingdom, 2005). Melakukan penelitian tentang 

“Uniformity Control of Ni Thin-Film Microstructures Deposited by Through-Mask 

Plating” Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi rapat arus maka 

kekasaran permukaan akan semakin menurun, ditunjukkan pada grafik dibawah ini. 

 

Gambar 2.1  Grafik hubungan antara rapat arus dan kekasaran permukaan 

Sumber: J. K. Luo, dkk., 2005 
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Dari grafik diatas menunjukkan bahwa kekasaran permukaan yang paling tinggi 

pada rapat arus sebesar 15 mA/cm
2
 dan kekasaran permukaan paling rendah 

ditunjukkan  pada rapat arus paling tinggi sebesar 30 mA/cm
2
. Semakin tinggi rapat arus 

maka akan semakin mempercepat laju deposit dan mempercepat munculnya butir-butir 

baru dari pada butir tumbuh sehingga butir-butir baru lebih kecil dan menghasilkan 

permukaan yang halus. 

 

2.2 Baja 

Baja merupakan paduan, yang terdiri dari besi, karbon dan unsur lainnya. Baja 

dapat dibentuk melalui pengerolan, pencanaian atau penempaan. Karbon merupakan 

salah satu unsur terpenting karena dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. 

Baja merupakan logam yang paling banyak digunakan dalam aplikasi teknik. 

Berdasarkan kandungan karbonnya, klasifikasi baja karbon dapat dibedakan menjadi 

tiga yaitu (Mubarok, F., 2008). 

1. Baja karbon rendah (low carbon steel) 

 Memiliki kadar karbon kurang dari 0,30 %. Baja karbon rendah sering disebut 

juga baja lunak serta mempunyai sifat dapat di tempa dan liat. Baja ini biasanya 

digunakan untuk membuat mur, sekrup, pipa dan keperluan umum untuk 

pembangunan. 

2. Baja karbon menengah (medium carbon steel) 

Memiliki kadar karbon antara 0,30-0,60 % dengan kadar mangnesium antar 

0,60-1,65 %. Jika kadar karbonnya sampai 0,5 % dan disertai penambahan kadar 

manganesium maka baja karbon medium dapat digunakan pada kondisi quenched 

and temper. Kegunaan dari medium carbon mangnesium steels meliputi camshaft, 

crankshaft, ball joint, shaft, gears, coupling, dan forgings juga dapat digunakan 

untuk rails, railway wheels dan rail axles. 

3.   Baja karbon tinggi (high carbon steel) 

 Memiliki kadar karbon 0,60-1,00 % dengan unsur manganesium antara 0,30-

0,90 %. Dengan kadar karbon yang lebih tinggi, baja perkakas mempunyai sifat 

dapat disepuh keras yang lebih besar, kekuatan tarik serta batas regang yang lebih 

tinggi, akan tetapi regangan yang lebih kecil. Bahan ini digunakan untuk perkakas 

(misalnya seperti : stempel, pahat dan kaliper). Baja perkakas untuk perkakas 

tumbuk mempunyai regangan paling besar, untuk perkakas pemotong (misalnya: 
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pahat), kekuatan tarik serta batas regang yang paling tinggi. Karena kadar 

karbonnya paling tinggi, maka baja perkakas semakin dapat disepuh keras. 

 

2.3       Pelapisan  Menggunakan Logam 

Salah satu cara untuk memperbaiki sifat permukaan logam adalah dengan 

menggunakan logam sebagai bahan pelapis. Lapisan logam merupakan penghalang 

yang baik antara permukaan logam dan lingkungan sekitarnya (Trethewey, K.R. dan 

J.Chamberlain., 1991: 269).  

Sifat-sifat ideal bahan pelapis dari logam ini dapat diringkas sebagai berikut : 

a) Logam pelapis harus jauh lebih tahan terhadap serangan lingkungan dibanding logam 

yang dilindungi. 

b) Logam pelapis tidak boleh memicu korosi pada logam yang dilindungi seandainya 

mengalami goresan atau pecah di permukaannya. 

c) Sifat-sifat fisik, seperti kelenturan dan kekerasannya,harus cukup memenuhi 

persyaratan operasional struktur atau komponen bersangkutan. 

d) Tebal lapisan harus merata dan bebas dari pori-pori. 

 

2.4       Pelapisan dengan Listrik (Electroplating) 

Pelapisan secara listrik (electroplating) adalah elektrodeposisi pelapisan/coating 

logam melekat ke elektroda untuk menjaga substrat dengan memberikan permukaan 

dengan sifat dan dimensi berbeda dari pada logam basisnya tersebut (Hartomo, Anton 

J., 1992: 25). Proses yang berlangsung pada metode ini adalah proses elektrolisis, yaitu 

proses lisis (terurainya) molekul-molekul penyusun senyawa karena pengaruh arus 

listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan elektrolit, sedang 

proses penguraian ion-ion dari larutan disebut ionisasi. Prinsip dasar dari pelapisan  

logam secara listrik adalah penempatan ion logam yang ditambah elektron pada logam 

yang dilapisi, yang mana ion-ion tersebut didapat dari anoda serta katoda dan reaksi 

dengan larutan elektrolit yang digunakan (Whittington, C. & Rose, I., 2002: 6). 

 

Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut (Hand Book of Tribologi., 1976: 

10.23) : 

Anoda : Ni                                     Ni
2+

 +      2 
e-

 

Katoda : Ni
2+

 +      2 
e-                                                        

Ni 
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                         Gambar 2.2  Proses nickel electroplating 

                         Sumber: Whittington, C & Rose, I., 2002: 6 

 

Sel elektrolisis merupakan tempat terjadinya peristiwa penguraian ion-ion logam 

pada larutan elektrolit oleh arus listrik searah (DC). Cara kerja sel elektrolisis adalah 

sebagai berikut :  

- Sumber arus listrik searah memompa elektron dari anoda ke katoda. Elektron ini 

ditangkap oleh kation (ion positif) pada larutan elektrolit sehingga pada permukaan 

katoda terjadi reaksi reduksi terhadap kation. 

- Pada saat yang sama, anion (ion negatif) pada larutan elektrolit melepaskan elektron. 

Dan melalui anoda, elektron dikembalikan ke sumber arus. Dengan demikian, pada 

permukaan anoda terjadi reaksi oksidasi terhadap anion. 

 

  Macam-macam keunggulan electroplating (Hand Book of Tribologi., 1976: 10.27), 

yaitu : 

1. Perlindungan terhadap korosi. 

2. Meningkatkan ketahanan kelistrikan. 

3. Meningkatkan toleransi terhadap panas. 

4. Mengurangi keausan dan friksi. 

5. Kebutuhan dekoratif. 
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2.5      Dasar-Dasar Electroplating 

2.5.1   Larutan Elektrolit 

 Elektrolit adalah komposisi kimia yang akan terpisah menjadi ion-ion apabila 

hasil pemisahan ini menjadikan larutan tersebut bersifat sebagai penghantar listrik. 

Fungsi Elektrolit disini adalah sebagai penghantar arus dan penambah ion logam 

pelapis. Oleh karena itu larutan Elektrolit  harus mengandung logam pelapis, misalnya 

untuk pelapisan nickel maka Elektrolit yang digunakan juga harus mengandung nickel. 

Larutan yang digunakan dalam pelapisan nickel dijelaskan oleh Professor Oliver 

P. Watts in (1916) dan seringkali disebut dengan larutan Watts atau Watts Bath. Larutan 

ini digunakan dalam pelapisan untuk tujuan dekoratif, engineering maupun 

electroforming. Komponen-komponen yang terdapat di dalam larutan watts, 

diantaranya: nickel sulfate, nickel chloride dan boric acid. Larutan watts ini memiliki 

beberapa keunggulan (ASM Hand Book, Vol 5, Surface Treatment., 1991), yaitu : 

1.  Sederhana dan mudah di gunakan. 

2.  Relatif murah harganya. 

3.  Keagresifan terhadap peralatan lebih rendah. 

4.  Kerapuhan dan tegangan dalam dari  deposit yang di lapisi lebih rendah. 

Komponen-komponen yang ada dalam Larutan Watts  ini terdiri dari (Whittington, C. & 

Rose, I., 2002: 13-14) : 

1. Nickel sulfat (NiSO4) yaitu Sumber utama ion nickel dalam larutan untuk pelapisan. 

Anionnya bersifat stabil yang tidak tereduksi di katoda. 

2. Nickel Chloride (NiCl2) yaitu diperlukan untuk memasok chloride agar anoda tidak 

pasif juga meningkatkan konduktivitas dari plating bath dan keseragaman distribusi 

serta meningkatkan ketebalan lapisan.  

3. Boric Acid (H3BO3) yaitu digunakan untuk menjaga konsentrasi hidrogen pada 

lapisan katoda. Indikasi dari rendahnya konsentrasi boric acid adalah adanya 

kekasaran ketika digunakan arus yang tinggi. 
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  Tabel 2.1. Komposisi larutan watts pada nickel electroplating 

 
 Sumber : ASM Hand Book, Vol 5, Surface Treatment (1991) 

 

2.5.2   Sumber Arus dalam Electroplating 

 Arus yang digunakan pada proses pelapisan adalah arus searah (Direct 

Current/DC). Arus ini didapat dari sumber arus yang bermacam-macam, yaitu baterai 

kering, Acumulator dan DC Power Supply. 

 Penggunaan sumber arus tergantung dari besar arus yang akan digunakan selama 

proses, dan kestabilan besar arus juga harus diperhatikan, karena hal itu berhubungan 

dengan hasil pelapisan yang terjadi. Ditinjau dari kestabilan arus yang dibutuhkan maka 

sumber arus yang paling baik adalah DC Power Supply (Hand Book of Tribologi., 1976: 

10.22). 

 

2.5.3   Elektroda 

 Pada proses electroplating terdapat dua buah elektroda, dimana elektroda yang 

dihubungkan dengan kutub positif disebut anoda dan elektroda yang dihubungkan 

dengan kutub negatif disebut katoda yang dalam hal ini adalah logam yang akan dilapisi 

(Hand Book of Tribologi., 1976: 10.23). 

Ciri-ciri dari elektroda tersebut adalah sebagai berikut (Vlack, V, L.H., 1989: 485) : 

a. Anoda 

 1. merupakan kutub positif. 

 2. terjadi reaksi oksidasi. 

 3. melepaskan elektron. 
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b. Katoda 

 1. merupakan kutub negatif. 

 2. terjadi reaksi reduksi. 

 3. menerima elektron. 

Pada penelitian ini digunakan nickel sebagai anoda pada masing-masing 

pelapisan, sedangkan katoda menggunakan baja AISI 1045 yang merupakan benda kerja 

yang akan dilapisi. 

 

2.5.4   Pengaruh Rapat Arus Terhadap Hasil Electroplating  

  Rapat arus adalah besar arus per jumlah luas permukaan katoda (benda kerja) 

yang akan dilapisi (Hartomo, Anton J., 1992: 14). Batasan umum rapat arus pada proses 

nickel electroplating sebesar 3-11 A/dm
2
 (ASM Hand Book, Vol 5, Surface Treatment., 

1991), yang dimana dapat dirumuskan sebagai berikut : 

  CD = i/A    (Whittington, C. & Rose, I., 2002: 8)              (2.1)                                 

dengan: 

CD  =  Current Density / Rapat Arus (A/dm
2
)  

 i      =  Kuat Arus                               (Ampere) 

 A    =  Luas Permukaan Katoda         (dm
2
) 

 

  Rapat arus mempunyai peranan yang sangat penting, apabila rapat arus yang 

digunakan terlalu kecil maka proses pengendapan akan berjalan dengan lambat, ini 

berarti laju pelepasan elektron yang berhubungan dengan pengendapan logam pelapis 

terjadi secara lambat dengan kata lain terdapat waktu yang cukup bagi inti butir logam 

pelapis untuk tumbuh, sehingga hanya terdapat sedikit bidang untuk tumbuh inti butir 

logam pelapis yang baru, pada akhirnya akan terbentuk butiran-butiran yang besar pada 

permukaan katoda. Sebaliknya apabila rapat arus yang digunakan besar maka akan 

dihasilkan butiran-butiran yang kecil, karena besar arus yang terjadi menyebabkan 

cepatnya terbentuk inti butir logam pelapis baru, endapan yang terjadi pada permukaan 

katoda berbutir halus, kecil dan memiliki lapisan permukaan yang tebal  (Parthasarady, 

NV., 1989: 54). 
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2.5.5  Hukum Faraday 

Michael Faraday menemukan hubungan antara produk suatu endapan dengan 

jumlah arus dan waktu yang digunakan, yaitu : 

1. Berat dari logam yang diendapkan (w) pada saat berlangsung proses elektrolisis 

berbanding lurus dengan jumlah kuat arus (I) dan waktu (t). 

2. Untuk jumlah arus yang sama, berat dari logam yang diendapkan berbanding lurus 

dengan ekivalen kimianya. 

Pernyataan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 gr
Fz

AtI
w




                                                        (Sanders., 1950: 6)        (2.2) 

dengan: 

 w = berat logam yang diendapkan (gr)                    

 I  = arus yang digunakan (ampere )      

A  = Massa atom nickel (gr/mol)  

z   = Jumlah elektron valensi 

t   = waktu (detik)                            

F  = bilangan Faraday = 96500 ( Coulomb / mol ) 

Dari rumus tersebut, ketebalan deposit dapat diperoleh dengan asumsi deposit 

sepanjang permukaan seragam (Sanders., 1950: 7). Untuk mengetahui ketebalan deposit 

maka kita harus mengetahui volume dari logam, dan hubungan tersebut sebagai berikut 

: 











3cm

gr

volume

endapanberat
density                              (Sanders., 1950: 7)        (2.3) 

 3cm
density

endapanberat
volume                                  (Sanders., 1950: 7)      (2.4) 

 Ketebalan endapan dapat ditentukan sebagai berikut: 

 cm
permukaanluas

volume
ketebalan                            (Sanders., 1950: 7)        (2.5) 

Pada kondisi sebenarnya berat yang terbentuk akan lebih rendah daripada berat 

secara teoritis (berat menurut Hukum Faraday). Hal ini disebabkan karena arus listrik 

yang digunakan pada electroplating ini tidak semuanya digunakan untuk pengendapan 

(deposisi) ion logam, namun juga terjadi reaksi-reaksi sampingan yaitu : evolusi 

(pelepasan) hidrogen, dan pelepasan kalor pada larutan elektrolit. Perbandingan berat 



 12 

aktual (sebenarnya) dengan berat secara teoritis, menunjukkan efisiensi arus listrik dan 

dinyatakan dalam persen yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

   %100x
w

w

teoritis

aktual
arua                                                 (Sanders., 1950: 8)        (2.6) 

dengan: 

W aktual   = berat yang mengendap di Katoda 

W teoritis  = berat menurut Hukum Faraday 

 

2.5.6    Reaksi Redoks 

Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan reaksi oksidasi (peningkatan 

bilangan oksidasi) dan reduksi (penurunan bilangan oksidasi) yang terjadi secara 

serentak dalam suatu sel elektrokimia (Parthasaradhy, NV., 1989: 25). Reaksi oksidasi 

adalah suatu perubahan kimia dimana suatu zat melepaskan elektron. Pada sel 

elektrokimia oksidasi terjadi di anoda. Reaksi reduksi adalah suatu perubahan kimia 

dimana suatu zat menangkap elektron. Pada sel elektrokimia reduksi terjadi di katoda.  

Pada reaksi redoks, zat yang mengoksidasi disebut oksidator, sedangkan zat 

yang mereduksi zat lain disebut reduktor. Suatu reaksi reduksi dapat menimbulkan 

potensial listrik tertentu yang disebut potensial elektroda (E) dan semakin mudah suatu 

unsur mengalami reduksi maka makin besar potensial elektrodanya. Harga potensial 

elektroda yang sebenarnya dalam suatu reaksi reduksi tidak dapat dihitung, sebab tidak 

ada reaksi reduksi yang berlangsung tanpa diikuti reaksi oksidasi. Oleh karena itu harga 

potensial elektroda yang dipakai adalah harga potensial elektroda relatif yang 

dibandingkan terhadap suatu elektroda standar. Itulah sebabnya harga potensial 

elektroda lebih tepat disebut potensial reduksi standar atau potensial elektroda standar 

(EO). Elektroda yang dipakai sebagai standar dalam menentukan harga potensial 

elektroda adalah elektroda hidrogen (Fletcher, D., 1990: 382). Cara memperolehnya 

dengan mengalirkan gas hidrogen murni pada elektroda platina (Pt) yang bersentuhan 

dengan asam (ion H
+
). Sehingga terjadi kesetimbangan : 

H2                       2H
+
 +   2e 

Harga potensial elektroda dari reaksi ini ditetapkan 0 volt. Kemudian harga 

potensial elektroda standar dari semua reaksi reduksi adalah harga yang dibandingkan 

terhadap potensial elektroda standar hidrogen. 
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Berdasarkan harga E0 maka dapat disusun suatu deret unsur mulai dari unsur 

dengan harga E0 terkecil sampai terbesar yang disebut deret volta yaitu : 

K-Ba-Ca-Na-Mg-Al-Mn-Zn-Cr-Fe-Cd-Co-Ni-Sn-Pb-H-Cu-Hg-Ag-Pt-Au 

Sifat –sifat dari deret volta adalah : 

1. Logam yang terletak di sebelah kanan H memiliki harga E0 positif sedangkan di 

sebelah kiri H mempunyai harga E0 negatif. 

2. Makin ke kanan letak suatu logam pada deret volta, maka harga E0 logam makin 

besar. Hal ini berarti bahwa logam-logam di sebelah kanan H mudah mengalami 

reduksi atau sulit teroksidasi. Logam ini disebut logam yang pasif atau logam 

mulia. 

3. Makin ke kiri, harga E0 dari logam semakin kecil yang berarti logam tersebut 

sulit tereduksi dan mudah teroksidasi. Logam ini disebut logam yang aktif. 

 

2.5.7 Temperatur 

Temperatur larutan akan berpengaruh pada laju difusi ion-ion menuju ke katoda. 

Apabila temperatur meningkat maka akan meningkatkan laju difusi ion ke katoda 

sehingga dapat mencegah pembentukan deposit dengan struktur yang kasar. Struktur 

deposit yang kasar akan berpengaruh pada sifat-sifat dari lapisan hasil electroplating 

terutama ketahanan terhadap gesekan dan kekerasan permukaan. Maka daripada itu 

temperatur pada proses electroplating harus dijaga tetap konstan dengan menggunakkan 

termocontrol. Batas temperatur yang dipakai antara 38-60 ˚C (ASM Hand Book, Vol 5, 

Surface Treatment., 1991).  

Temperatur juga akan berpengaruh pada konduktivitas larutan elektrolit. 

Konduktivitas larutan elektrolit ditentukan oleh jumlah dan mobilitas ion menuju ke 

katoda. Semakin cepat laju perpindahan ion, maka akan semakin besar pula 

konduktivitas larutan. Ion H
+
 dan OH

- 
 merupakan ion dengan laju difusi yang paling 

cepat. Larutan basa atau asam kuat merupakan konduktor yang lebih baik daripada 

larutan garamnya (Parthasarady, NV., 1989: 17).  

 

2.5.8 Throwing Power 

  Throwing power didefinisikan sebagai Kemampuan larutan untuk melapisi 

bagian logam yang sulit dan bentuknya tidak merata. Diharapkan larutan mempunyai 

resistivitas rendah agar arus yang mengalir tidak hanya kebagian logam didepan 

elektroda, tetapi juga pada bagian belakang logam yang akan dilapisi. kemampuan 
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larutan harus menghasilkan lapisan dengan ketebalan merata tertentu. Hal-hal yang 

mempengaruhi Throwing power (Whittington, C. & Rose, I., 2002: 11) antara lain : 

 

1. Physical   = bentuk elektroda dan jarak elektroda. 

2. Chemical = komposisi larutan PH, kotoran terlarut dan zat aditif. 

3. Electrical= kuat arus (rapat arus), konduktifitas larutan, efisiensi larutan. 

 

2.5.9 Energi Aktivasi 

Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh 

molekul-molekul pereaksi agar dapat melangsungkan reaksi. Selama perubahan kimia, 

molekul-molekul yang bereaksi akan terus bertumbukan ketika molekul-molekul 

tersebut bergerak secara acak. Tetapi untuk banyak reaksi eksoterm tidak serta merta, 

pada temperatur kamar kebanyakan molekul sekedar terpental setelah bertabrakan tanpa 

bereaksi. Misalnya dalam suatu campuran hidrogen dan oksigen pada temperatur kamar, 

molekul-molekul berulang-ulang bertabrakan satu sama lainnya dan terpental tanpa 

perubahan, tetapi jika panas ditambahkan ke dalam wadah, molekul-molekul akan 

memperoleh cukup energi untuk bereaksi bila mereka bertabrakan (Pudjaatmaka, A.H., 

1999). 

2.5.10 Hukum Coulomb 

 Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang 

timbul antara dua titik muatan, yang terpisahkan jarak tertentu. Dengan nilai muatan dan 

jarak pisah keduanya. Hukum ini menjelaskan apabila terdapat dua buah titik muatan 

maka akan timbul gaya diantara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian 

nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. 

Interaksi antar benda-benda bermuatan (tidak hanya titik muatan)  terjadi melalui gaya 

tak kontak yang bekerja melampaui jarak separasi. Gaya yang timbul dapat membuat 

kedua titik muatan saling tarik menarik atau tolak menolak, tergantung nilai dari 

masing-masing muatan. Muatan sejenis (bertanda sama) akan saling tolak menolak, 

sedangkan muatan berbeda jenis akan saling tarik menarik (Pudjaatmaka, A.H., 1999). 

 

2.5.11  Pickling 

 Proses pickling adalah proses pembersihan/penghilangan lapisan oksida dari 

permukaan logam secara kimiawi dengan mencelupkan ke dalam larutan asam. Proses 
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ini dilakukan sebelum suatu logam mengalami proses pelapisan (ASM Hand Book, Vol 

5, Surface Treatment., 1991). 

Lapisan oksida pada permukaan logam harus dihilangkan karena akan 

mempengaruhi kelekatan logam pelapis dengan logam yang akan dilapisi. Fungsi lain 

dari pickling adalah untuk membuka pori-pori pada permukaan logam agar lebih mudah 

menangkap logam pelapis. Lapisan oksida yang ada pada permukaan logam akan 

terkikis sehingga akan mudah mereduksi logam yang akan dilapiskan pada saat proses 

pelapisan. 

Pada saat proses pickling, larutan asam akan masuk melalui celah-celah retakan 

(crack) pada lapisan oksida dan kemudian bereaksi dengan logam induknya dan akan 

menghasilkan gas hidrogen. Dengan meningkatnya jumlah gas hidrogen yang terbentuk, 

maka tekanan di bawah lapisan oksida tersebut akan meningkat sehingga lapisan oksida 

tersebut akan terlepas dari permukaan logam. Lapisan oksida tersebut juga bisa bereaksi 

dengan larutan asam sehingga akan terkikis dan larut di dalam larutan tersebut. 

 

2.5.12 Pengadukan 

 Pada saat proses pelapisan logam berlangsung maka akan timbul gelembung-

gelembung gas hidrogen (H2) (ASM Hand Book, Vol 5, Surface Treatment., 1991). Gas 

hidrogen yang timbul dapat menghasilkan proses pelapisan yang buruk. Gas hidrogen 

yang timbul akan menyebabkan lubang-lubang kecil berupa titik-titik hitam atau buram 

pada permukaan hasil pelapisan. Hal ini sering disebut pitting yang mengakibatkan 

benda yang akan dilapisi permukaannya menjadi jelek. 

 Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka selama proses dilakukan 

pengadukan. Dengan adanya pengadukan maka gas hidrogen tidak akan menempel pada 

permukaan benda yang dilapis sehingga tidak akan terjadi pitting (ASM Hand Book, 

Vol 5, Surface Treatment., 1991). Pitting yang disebabkan oleh adanya gas hidrogen 

tersebut selain menjadikan hasil pelapisan menjadi buruk juga menyebabkan kerapuhan 

hasil pelapisan. Sifat rapuh ini akan nampak bila benda kerja dibengkokkan maka logam 

pelapis menjadi mudah retak. 

Pengadukan yang dilakukan terhadap elektrolit ada 3 jenis menurut caranya 

(ASM Hand Book, Vol 5, Surface Treatment., 1991) Yaitu : 

1. Pengadukan mekanik 

 Yang dimaksud dengan pengadukan mekanik disini adalah pengadukan dengan 

alat-alat mekanik seperti : kipas, lempengan kayu dan lainnya. 
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2. Pengadukan dengan udara 

  Dengan cara pengadukan udara maka bagian yang masuk kedalam elektrolit 

untuk melakukan pengadukan adalah hanya sebuah selang-selang plastik. Prosesnya 

adalah udara dikompresikan kedalam elektrolit dengan menggunakan selang plastik 

yang tahan bahan kimia. Karena adanya udara bertekanan tadi maka elektrolit akan 

teraduk. Dengan mengatur tekanan udara yang keluar dari kompresor maka besar 

atau kuatnya pengadukan juga dapat diatur. 

3. Pengadukan katoda 

  Berbeda dengan kedua cara pengadukan tadi, maka pengadukan katoda ini 

adalah tanpa mengaduk elektrolitnya, disini yang bergerak/bergoyang adalah 

katodanya. Dalam beberapa proses pelapisannya justru ada yang lebih disarankan 

menggunakan cara ini. Penggunaan cara pengadukan katoda umumnya dilakukan 

pada proses pelapisan yang tidak banyak menimbulkan gas hidrogen. Proses 

pelapisan dengan menggunakan cara pengadukan katoda diantaranya adalah 

pelapisan tembaga. 

 

2.6 Nickel 

 Nickel merupakan unsur ke-28 dalam deret kimia. Nickel memiliki kekerasan 

dan kekuatan sedang, namun keuletan sangat baik. Senyawa nickel digunakan terutama 

sebagai katalis dalam electroplating. Pada proses electroplating, meskipun nickel 

sebagai anodanya tetap perlu ditambahkan garamnya ke bak plating. Garam-garam 

untuk plating tersebut misalkan nickel carbonate, nickel chloride, nickel sulfate, dan 

lain sebagainya. Berikut ini adalah karakteristik dari logam nickel murni (Vlack, V, 

L.H., 1989: 553) : 

Lambang    : Ni 

Nomor Atom    : 28 

Massa atom    : 58,71 g/mol 

Kondisi standar (pada 298 K)  : Padat 

Density of nickel   : 8,908 g/cm
3
 

Titik lebur    : 1728 K (1455 
0
C) 

Titik didih    : 3186 K (2913 
0
C) 

Bentuk kristal    : kubus pusat sisi (f.c.c) 
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Tensile Strength                                  : 70000-105000 psi (480-725 MPa)  

Elongation                                           : 5-25 % 

Hardness                                             : 130-200 HB 

 

2.7 Proses Pembentukan Logam Pelapis pada Proses Electroplating 

 Pada proses pengendapan, ion logam bersama ligan-ligan lainnya melekatkan 

diri ke beberapa kedudukan (lokasi) tertentu, membentuk ikatan dengan permukaan 

katoda dan sebagian muatannya ternetralisasi (adion). Adion-adion ini menyebar ke 

permukaan logam yang dilapisi, dan tumbuh mengisi cacat-cacat, serta tumbuh secara 

lateral sampai akhirnya kisi-kisi bertetangga saling bertemu membentuk batas butiran 

dan terus tumbuh sehingga deposit (logam pelapis) semakin tebal (Hartomo, Anton J., 

1992: 32). 

 

2.8 Kekasaran Permukaan 

Kekasaran permukaan merupakan ketidakteraturan konfigurasi permukaan yang 

bisa berupa guratan atau kawah kecil pada permukaan (Hakim, A. Lukman., 2004 : 19). 

Ketidakteraturan konfigurasi suatu permukaan bila ditinjau dari profilnya dapat 

diuraikan menjadi beberapa macam (ASM Hand Book, Vol 5, Surface Treatment., 

1991). Diantaranya : 

1. Kekasaran / roughness (microroughness)  

Bentuk naik turunnya permukaan dari pendeknya gelombang yang ditandai 

seperti bukit dan lembah dengan bermacam-macam jarak dan amplitudo. 

 

Gambar 2.3  Kekasaran/roughness 

Sumber: Hand Book of Tribologi, 1976: 3.5 
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2. Gelombang / Waviness (macroroughness) 

Ketidakteraturan periodik dengan panjang gelombang yang jelas lebih besar 

daripada kedalamannya. 

 

Gambar 2.4  Gelombang/waviness 

  Sumber: Hand Book of Tribologi, 1976: 3.5 

 

3. Kesalahan bentuk (error of form) 

Ketidakteraturan makrogeometri, penyimpangan pada kekasaran dan waviness, 

yang disebabkan terutama oleh kesalahan pada proses permesinan, dan deformasi 

akibat stres pola komponen. 

 

            Gambar 2.5  Kesalahan bentuk (error of form) 

  Sumber: Hand Book of Tribologi, 1976: 3.5 

 

4. Pola berbaring (lay) 

Arah utama dari pola permukaan yang biasanya ditentukan oleh metode 

produksi yang mempunyai karakteristik seperti : paralel, lingkaran, radial dan multi 

arah pola.  

 

2.9  Parameter Permukaan 

  Untuk mereproduksi suatu profil permukaan, maka jarum peraba (stylus) dari 

alat ukur halus digerakkan mengikuti lintasan yang berupa garis lurus dengan jarak yang 

telah ditentukan terlebih dahulu. Panjang lintasan ini disebut panjang pengukuran 

(transvering length) sesaat setelah jarum bergerak dan sesaat sebelum jarum berhenti 

maka secara elektronis alat ukur melakukan perhitungan berdasarkan data yang 

dideteksi oleh jarum peraba. Bagian dari panjang pengukuran dimana dilakukan analisa 

dari profil permukaan disebut panjang sampel reproduksi dari profil sesungguhnya 

adalah seperti gambar dibawah ini (Hakim, A. Lukman., 2004: 19). 
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Gambar 2.6  Posisi dan profil-profil untuk satu panjang sampel 

Sumber : Hakim, A. Lukman., 2004: 19 

Keterangan : 

 Profil geometri ideal adalah profil dari permukaan geometri ideal (dapat berupa 

garis lurus, lingkaran atau pun garis lengkung). 

 Profil terukur (measured profil) adalah profil dari permukaan terukur. 

 Profil referensi (reference profile) adalah profil yang digunakan sebagai referensi 

untuk menganalisi ketidakberaturan dari konfigurasi permukaan  

 Profile dasar (root profile) profil referensi yang digeserkan kebawah (arah tegak 

lurus terhadap profile geometri ideal pada panjang sampel) sehingga menyinggung 

titik terendah dari profil terukur. 

 Profile tengah (centre profile) adalah profil referensi yang digeser kebawah (arah 

tegak lurus terhadap profil geometri ideal pada panjang sampel), sehingga jumlah 

luas dari daerah-daerah dibawah profil tengah sama dengan jumlah luas daerah 

diatas profil tengah. 

Berdasarkan profil-profil permukaan yang diterangkan diatas, maka dapat 

didefinisikan beberapa parameter permukaan (Hakim, A. Lukman., 2004 : 20). Yaitu : 

 Untuk analisis profil arah tegak. 

 Kekasaran total (peak to valley height / total height), Rt adalah jarak antara 

profil referensi dan profil dasar. 

 Kekasaran perataan (depth of surface smoothness / peak to mean linear), Rp 

adalah jarak rata-rata antara profil referensi dengan profil terukur . Rp ini juga 

sama dengan jarak antara profil referensi dengan profil tengah. 

 Kekasaran arimetis (mean roughness index / centerline average, CLA), Ra 

adalah harga rata-rata arimetis dari harga absolut jarak antara profil terukur 

dengan profil tengah. 
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Gambar 2.7  Analisa profil terukur dalam arah tegak 

Sumber: Hakim, A. Lukman.,2004: 21 

 Untuk analisis arah memanjang. 

 Lebar gelombang (waveness width), Aw adalah rata-rata aritemetis dari semua 

jarak aw1 diantara dua buah puncak gelombang (dari profil terukur) yang 

berdekatan pada suatu panjang sampel lw. 

 Lebar kekasaran (roughness width), Ar adalah harga rata-rata arimetis dari 

semua jarak ar1 diantara dua puncak kekasaran (dari profil terukur)yang 

berdekatan pada suatu sampel l. 

 Panjang penahan (bearing length), lt adalah profil referensi digeserkan kebawah 

sejauh c maka akan memotong profil terukur sepanjang lc1, lc2, lcn. 

 

 
Gambar 2.8  Analisa profil terukur dalam arah memanjang 

Sumber: Hakim, A. Lukman.,2004: 21 
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2.10 Uji  kekasaran permukaan 

 Pengujian kekasaran menggunakkan prinsip tribologi yaitu bahwa permukaan 

benda padat mempunyai profil yang tidak rata (tonjolan, puncak, dan lembah) yang 

dapat diukur (Fauzi, I., 2004: 18). 

 Sebelum melakukan pengujian alat uji harus dikalibrasi terlebih dahulu agar 

mendapatkan hasil yang maksimal, jarum peraba (stylus) dari alat ukur halus digerakkan 

mengikuti lintasan profil permukaan yang berupa garis lurus dengan jarak yang telah 

ditentukan terlebih dahulu, sesaat setelah jarum bergerak dan sesaat sebelum jarum 

berhenti maka secara elektronis alat ukur melakukan perhitungan berdasarkan data yang 

dideteksi oleh jarum peraba. Profil permukaan apabila diukur memberikan amplitudo 

dan dengan tribologi diperoleh harga arimatis rata-rata (Ra). Pengukuran profil ini 

menggunakkan tranduser yang dilengkapi dengan jarum stylus. Sinyal dari tranduser 

dikuatkan oleh amplifier untuk memudahkan dalam pembacaan nilai Ra. Didalam 

pengukuran kecepatan stylus (down speed) dan jarak lintasan stylus ditentukan lebih 

dahulu sebelum alat dioperasikan. 

 

2.11 Hipotesis 

 Semakin tinggi rapat arus proses nickel electroplating maka akan semakin 

mempercepat laju pembentukan deposit logam pelapis ke logam yang dilapisi sehingga 

berpengaruh terhadap ketebalan lapisan pada benda kerja, yang dimana inti butir logam 

pelapis yang baru (fresh nuclei) mempunyai waktu lebih cepat muncul daripada inti 

butir logam pelapis yang tumbuh (growth nuclei). Apabila waktu pembentukan inti butir 

logam pelapis yang baru lebih cepat daripada waktu pembentukan inti butir logam 

pelapis yang tumbuh maka logam deposit akan berbutir kecil dan permukaannya halus. 

Jadi semakin tinggi rapat arus maka tebal deposit semakin meningkat dan kekasaran 

permukaan semakin menurun. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian nyata (true 

experimental research). Diharapkan dari penelitian ini didapatkan data-data yang valid 

agar dapat menyimpulkan permasalahan yang dibahas. Untuk mendukung penelitian ini 

maka dilakukan studi literatur untuk mendapatkan sumber-sumber pustaka yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari jurnal internet, buku, dan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

 

3.2  Variabel Penelitian 

3.2.1    Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Variabel bebas : 

  Variabel bebas adalah variabel yang besarnya ditentukan oleh peneliti dan 

ditentukan sebelum penelitian. Besar variabel bebas divariasikan untuk 

mendapatkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah 

Rapat Arus, ditunjukkan seperti dibawah ini: 

 7,49 A/dm
2
 didapat dari besar arus  4 A dibagi luas penampang 0,5338 dm

2
.
 

 8,43 A/dm
2 
didapat dari besar arus  4,5 A dibagi luas penampang 0,5338 dm

2
.
 

 9,37 A/dm
2 
didapat dari besar arus  5 A dibagi luas penampang 0,5338 dm

2
.
 

 10,30 A/dm
2 
didapat dari besar arus 5,5 A dibagi luas penampang 0,5338 dm

2
.
 

b) Variabel terikat : 

 Adalah variabel yang besarnya tergantung dari variabel bebas. Dalam penelitian 

ini variabel terikatnya adalah : 

 Kekasaran permukaan. 

c) Variabel yang dikonstankan : 

Adalah variabel yang dijaga konstan selama penelitian, variabel kontrol pada 

penelitian ini adalah : 

 Konsentrasi NiSO4 sebesar 240 gram/liter (J.A. Poyner., 1987: 17). 

 Konsentrasi NiCl2 sebesar 45 gram/liter (J.A. Poyner., 1987: 17). 

 Konsentrasi H3BO3 sebesar 30 gram/liter (J.A. Poyner., 1987: 17). 

 Waktu pelapisan yang digunakan 30 menit (Andriansyah., 2004). 

 



 23 

3.3  Bahan yang Digunakan 

   Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah : 

1. Baja AISI 1045 sebagai benda kerja 

Bentuk dan dimensi benda kerja yang digunakan pada kekasaran permukaan  seperti 

pada gambar 3.1 berikut : 

 
                                                                            Skala 1: 2 

Gambar 3.1 Benda kerja (Katoda) 

 

   Tabel  3.1.  Unsur kandungan baja AISI 1045 

 

No Nama Unsur  % Berat 

1. Mangan-ese       Mn 0,65 

2. Carbon       C 0,46 

3. Silicon       Si 0,22 

4. Chrom-ium       Cr 0,12 

5. Nickel       Ni 0,01 

6. Phos-phorus       P 0,010 

7. Sulfur       S 0,008 

8. Copper       Cu 0,02 

 Sumber : Test Certificate AISI 1045 PT. Bhinneka Bajanas (2010) 

 

Mechanical Properties : 

Yield Strength  : 390 N/mm
2
. 

Tensile Strength          : 705 N/mm
2
. 

Elongation                   : 24%. 
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2. Lempengan nickel sebagai anoda pada proses nickel electroplating 

 

                                                                            Skala 1: 2 

 
  

   Gambar 3.2  Nickel (Anoda) 

   Sumber: Lab. Elektroplating POLINEMA 

3. Larutan 5 % (H2SO4) untuk proses pickling. 

 
 

Gambar 3.3  Larutan 5 % (H2SO4) 

                                      Sumber: Lab. Elektroplating POLINEMA 

4. Larutan watts untuk proses nickel electroplating yang terdiri atas : 

  a)  Nickel sulphate (NiSO4) sebesar 240 gram/liter. 

  b) Nickel chloride (NiCl2) sebesar 45 gram/liter. 

  c) Boric acid (H3BO3)sebesar 30 gram/liter. 

5. Air (aquades) sebagai media penambah didalam larutan . 

 

3.4  Alat Penelitian 

   Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sand blasting machine dan kertas gosok 

 Digunakan untuk membersihkan dan menghaluskan permukaan benda kerja. 

2. Gelas kimia  

 Dengan ukuran 1000 ml dan 300 ml. 
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 Digunakan untuk mencampurkan larutan kimia agar mendapat takaran yang 

sesuai. 

3.  StopWatch 

 Digunakan untuk menghitung waktu selama proses pelapisan. 

4. Timbangan digital 

 Dengan ukuran kepresisian 4 digit dibelakang koma 

 Digunakan untuk mengukur berat benda kerja. 

 
 

Gambar 3.4  Timbangan elektrik (4 digit dibelakang koma) 

Sumber: Lembaga Sentral Ilmu Hayati UB (LSHI-UB) 

5. Termocontrol 

 Digunakan untuk mengontrol dan mengukur suhu larutan selama proses 

pelapisan. 

 
 

Gambar 3.5  Alat untuk mengontrol dan mengukur suhu larutan selama proses 

nickel electroplating     

           Sumber: Lab. Elektroplating POLINEMA 
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6. Instalasi electroplating 

  Instalasi electroplating terdiri dari : 

 

 

Gambar 3.6  Instalasi electroplating                               

Sumber : Lab. Elektroplating POLINEMA 

 

Instalasi electroplating terdiri dari : 

a) power supply 

b) bak elektrolisis 
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Gambar 3.7  Bak elektrolisis                                     

Sumber: Lab. Elektroplating POLINEMA 

7. Jangka Sorong 

 Digunakan untuk mengukur dimensi benda kerja. 

8. Alat keselamatan kerja lainnya  : 

 Sarung tangan karet. 

 Masker. 

 Kaca mata. 

9. Perangkat uji kekasaran permukaan. 

 Landasan. 

 Benda kerja. 

 Surface Roughness Tester (Mitutoyo SJ-301). 

 

 

Gambar 3.8  Alat uji kekasaran permukaan tipe SJ-301 

Sumber: Lab. Pengujian Bahan Jurusan Mesin FT-UB 
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3.5  Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Proses nickel electroplating dilakukan di Laboratorium Elektroplating Jurusan Mesin  

Politeknik Negeri Malang selama bulan Mei 2010. 

2.  Pengujian kekasaran permukaan, foto makro dan foto mikrostruktur dilakukan di 

Laboratorium Pengujian Bahan Jurusan Mesin Universitas Brawijaya bulan Juni 

2010. 

3. Penimbangan benda kerja setelah mengalami proses nickel electroplating dan 

sebelum mengalami proses nickel electroplating dilakukan di Laboratorium Sentral 

Ilmu Hayati Universitas Brawijaya bulan Juni 2010. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

      Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian. 

2. Dilakukan proses pembersihan benda kerja menggunakan sand blasting machine 

dan kertas gosok. 

3. Disiapkan larutan elektrolit dan peralatan untuk proses nickel electroplating. 

4. Dipersiapkan instalasi electroplating. 

5. Diukur berat awal benda kerja. 

6. Dilakukan proses pickling selama 5 menit menggunakan H2SO4. 

7. Benda kerja dikeluarkan, diikuti dengan pembilasan dan pengeringan. 

8. Dilakukan proses electroplating. 

9. Benda kerja dikeluarkan, diikuti dengan pembilasan dan pengeringan. 

10. Pengukuran berat benda kerja setelah pelapisan. 

11. Dilakukan uji kekasaran permukaan, foto makro dan foto mikrostruktur kemudian 

dilakukan pengolahan data dengan melakukan metode statistik.  

12. Dilakukan pembahasan dan menarik kesimpulan. 
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3.7 Metode Pengukuran Data 

3.7.1  Pengukuran Ketebalan Lapisan 

 Pengukuran ketebalan ini dapat dilakukan secara analitis (persamaan 2.5) 

dengan asumsi deposit sepanjang permukaan adalah seragam (Sanders., 1950: 7). Untuk 

mengetahui ketebalan deposit maka kita harus mengetahui ketebalan berat deposit 

nickel. Maka untuk mengetahui berat deposit nickel, dilakukan penimbangan berat 

logam sebelum dilapisi dan berat logam setelah dilapisi dengan timbangan elektrik (4 

digit dibelakang koma). Selisih berat tersebut kemudian digunakan untuk menghitung 

ketebalan lapisan. 

 

3.7.2 Pengukuran Kekasaran Permukaan 

Pengukuran kekasaran permukaan dari lapisan nickel yang telah dilapiskan 

secara electroplating pada  benda kerja, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Membersihkan lapisan pada permukaan benda kerja yang akan diukur dengan kain. 

2. Pengukuran kekasaran permukaan dengan jarum stylus digital. 

 Menentukan panjang sampel yang diukur.  

 kalibrasi alat.  

 Mulai pengukuran.  

3. Mencatat data yang tertera di alat. 
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3.8  Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9  Diagram alir penelitian 

 

 

 

Instalasi alat penelitian 

Persiapan benda kerja 

Proses nickel electroplating  dengan rapat arus: 7,49 A/dm2; 

8,43  A/dm2; 9,37 A/dm2; 10,30 A/dm2. 

(ASM handbook, vol. 5., 1991). 

 

MULAI 

   Pengujian kekasaran permukaan 

     kontrol kualitas electroplating 

Tidak sesuai  

sesuai  

Data hasil penelitian 

Nilai memenuhi untuk pengolahan data 

 
 

Pengolahan data 

Kesimpulan hasil penelitian 

SELESAI  

Ya  

Tidak  
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3.9 Rencana Pengolahan dan Analisis Data 

3.9.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian akan memberikan hasil atau jawaban yang sesuai dengan sasaran 

penelitian jika didukung oleh data yang mewakili populasi yang diteliti. Untuk itu 

diperlukan rancangan penelitian yang sesuai.  

Dalam percobaan ini akan diteliti pengaruh dari rapat arus (7,49 A/dm
2
; 8,43 

A/dm
2
; 9,37 A/dm

2
; 10,30 A/dm

2
) proses nickel electroplating terhadap kekasaran 

permukaan baja AISI 1045.  

Metode rancangan percobaan yang sesuai dengan keadaan ini adalah Metode 

Analisis Varian Satu Arah, karena hanya ada 1 variabel bebas yang diamati (rapat arus) 

dan 1 variabel terikat (kekasaran permukaan). Dilakukan pengulangan sebanyak tiga 

kali. Dengan Analisa Varian satu arah ini akan diketahui apakah rapat arus proses nickel 

electroplating  berpengaruh terhadap kekasaran permukaan baja AISI 1045. 

Pengamatan data dimasukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.2. Rancangan penelitian hasil uji kekasaran permukaan (µm) 

 Rapat Arus (A/dm
2
) 

 7,49 8,43 9,37 10,30 

 

Kekasaran 

Permukaan 

(µm) 

Percobaan 1 y11 y12 y13 y14 

Percobaan 2 y21 y22 y23 y24 

Percobaan 3 y31 y32 y33 y34 

Rata - rata y1 y2 y3 y4 

 

3.9.2  Analisis Statistik 

  Analisis varian satu arah digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

rapat arus proses nickel electroplating terhadap kekasaran permukaan baja AISI 1045. 

Harga variabel bebas (rapat arus) dianggap sebagai y1, y2, y3, dan y4 dan harga variabel 

terikat (kekasaran permukaan) dianggap sebagai y11, y12, y13, y14, y21, y22, y23, y24, y31, y33, 

dan  y34.  Sehingga hipotesis penelitian dapat ditulis sebagai berikut : 

H0 : y1 = y2 = y3 = y4 (rapat arus hasil proses nickel electroplating tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kekasaran permukaan baja AISI 1045). 
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H0 : y1 ≠ y2 ≠ y3 ≠ y4 (rapat arus hasil proses nickel electroplating memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kekasaran permukaan baja AISI 1045). 

Untuk memudahkan dalam perhitungan statistik maka dibuat tabel seperti dibawah ini : 

  Tabel 3.3. Rancangan analisis varian satu arah 

Sumber 

Keseragaman 

Derajat 

Bebas  

Jumlah 

Kuadarat  

Kuadrat 

rata-rata 
F hitung Ftabel 

Perlakuan (k-1) JKP KTP KTP/ KTG F(α, k, db) 

G.Perlakuan k(n-1) JKG KTG   

Total nk-1 JKT    

Sumber : Hifni. M (1992: 24) 

  Jumlah-jumlah kuadrat di atas dapat diperoleh melalui rumus hitung sebagai 

berikut : 

 Jumlah seluruh perlakuan (JSP) 

 JSP  = 


n

j

ij

n

i

Y
11

           (3.1) 

 Jumlah kuadrat seluruh perlakuan (JKSP) 

  JKSP  =           (3.2) 

 Faktor Koreksi (fk) 

 fk      =


 















ni

Y
n

j

ij

n

i

2

11
          (3.3) 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

  JKT  = 



n

j

ij

n

i

fkY
1

2

1

    (3.4) 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

  JKP  =   fk
ni

Y
n

i

ij

k

j













2

11
         (3.5) 

 Kuadrat Tengah Galat (JKG) 

JKG  = JKT – JKP          (3.6) 

 

 




j

j
ij

n

n

Y
11

2
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 Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP   =            (3.7) 

 Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTG  = 
db

JKG
           (3.8) 

 Nilai Fhitung 

Fhitung = 
KTG

KTP
           (3.9) 

 

 Dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel , akan diketahui ada tidaknya 

pengaruh tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa : 

Jika Fhitung > Ftabel , berarti H0 ditolak dan menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata 

antara kekasaran permukaan benda kerja dengan rapat arus. 

Jika Fhitung < Ftabel , berarti H0 diterima dan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

nyata antara kekasaran permukaan benda kerja dengan rapat arus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1k

JKP
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Hasil Pengujian 

4.1.1 Data Berat Pelapisan 

Pengukuran berat lapisan yang terbentuk dengan menggunakan timbangan 

elektrik (Scientech analytical Balances) dengan ketelitian 4 angka dibelakang 

koma, didapatkan data sebagai berikut : 

  Tabel 4.1. Data berat awal logam sebelum dilapisi nickel (gram) 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2. Data berat logam setelah dilapisi nickel (gram) 

Pengulangan 

Ke - 

Rapat Arus(A/dm
2
) 

7,49 8,43 9,37 10,30 

1 183,4446 183,5549 183,8911 184,4978 

2 183,4889 183,6647 183,8777 185,0055 

3 183,4698 183,5217 183,8454 184,2338 

 

Berat lapisan nickel yang terbentuk merupakan selisih dari berat logam induk 

setelah pelapisan dengan berat awal logam induk seperti yang ditunjukkan pada tabel 

4.3. 

Tabel 4.3. Data berat lapisan nickel aktual (gram) 

Pengulangan 

Ke - 

Rapat Arus(A/dm
2
) 

7,49 8,43 9,37 10,30 

1 1,0612 1,1568 1,3917 1,9990 

2 1,0987 1,1993 1,4779 2,5189 

3 1,0824 1,1223 1,3556 1,7442 

 

 

Pengulangan 

Ke - 

Rapat Arus(A/dm
2
) 

7,49 8,43 9,37 10,30 

1 182,3834 182,3981 182,4994 182,4988 

2 182,3902 182,4654 182,3998 182,4866 

3 182,3874 182,3994 182,4898  182,4896 
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4.1.2 Pengukuran Ketebalan Lapisan 

Pengukuran ketebalan lapisan ini dapat dilakukan secara analitis dengan 

menggunakan persamaan (2-5) dengan asumsi deposit sepanjang permukaan adalah 

seragam (Sanders., 1950: 7). 

-   =  Density of Nickel =  8,908 (gr/cm
3
) 

- I   =  Arus listrik  =  4 Ampere 

- t   =  Waktu pelapisan =  1800 detik 

- A = Massa atom  nickel =  58,71 (gr/mol) (Vlack, V, L.H.,  1989: 553) 

- Z  = Valensi                     =  2 

- Luas permukaan spesimen sebelum mengalami proses nickel electroplating   

=  2 (3,14.1,0
2
) + (2.3,14.1,0) 7,5 

 =  6,28 + 47,1  
 

 =  53,38 cm
2 

  =  0,5338 dm
2 

 

- Rapat Arus (Current Density)  =  
PermukaanLuas

Arus
  

                                          =  
2/5338,0

4

dmA

Ampere
 

                                          =  7,49 A/dm
2 

 

- Secara teoritis berdasarkan Hukum Faraday, endapan yang didapatkan : 

                     Beratteoritis   =  
96500




z

AtI
W  (gram)                                         (4.1) 

                                        
965002

71,5818004




  (gram) 

                                        =  2.1902 gram 

                  Volumeteoritis  = 
Density

Berat
    (cm

3
)

                             
                              (4.2) 

                                        
908,8

1902.2
  cm

3  

                                                            
= 0,246 cm

3 
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                                Tebalteoritis  
permukaanLuas

Volume
  (cm)                                         (4.3) 

                                                    
38,53

246,0
  (cm)  

                                                                              
= 0,004608 cm 

 
                                                                            

= 46,08 μm. 

- Berdasarkan data berat lapisan aktual yang didapatkan pada tabel 4.3, maka dapat 

dihitung ketebalan lapisan nickel aktual sebagai berikut : 

   Berat lapisan nickel aktual ( rapat arus 7,49 ampere)  =  1,06  (gram)                          (4.4)         

                              VolumeAktual  = 
Density

Berat
  (cm

3
)

                             
                                (4.5) 

                                                    
908,8

06,1
  cm

3  

                                                                              
= 0,119 cm

3 

                                  TebalAktual  =
permukaanLuas

Volume
 (cm)                                        (4.6) 

                                                    
38,53

119,0
  (cm)  

                                                                              
= 0,002292 cm 

 
                                                                             

= 22,92 μm 

    Tabel 4.4. Data ketebalan lapisan nickel aktual (µm) 

Pengulangan 

Ke - 

Rapat Arus(A/dm
2
) 

7,49 8,43 9,37 10,30 

1 22,92 24,17 29,22 41,77 

2 22,85 24,91 30,91 52,64 

3 22,66 23,41 28,28 36,53 

Rata-rata 22.81 24,16 29,47 43.64 

- Luas permukaan spesimen setelah mengalami proses nickel electroplating (rapat arus 

7,49 A/dm
2
). 

      =  2 (3,14.1,002292
2
) + (2.3,14. 1,002292) 7,502292 

           
=  6,309 + 47,222

 

         =  53,531 cm
2 
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Tabel 4.5. Data luas permukaan spesimen setelah mengalami proses 

nickel electroplating (cm
2
) 

 

Pengulangan 

Ke - 

Rapat Arus(A/dm
2
) 

7,49 8,43 9,37 10,30 

1 53,531 53,539 53,572 53,655 

2 53,530 53,544 53,583 53,727 

3 53,528 53,533 53,566 53,620 

 

Berdasarkan perhitungan, terlihat bahwa pada kondisi sebenarnya berat 

sebenarnya yang terbentuk lebih rendah daripada berat secara teoritis (berat menurut 

Hukum Faraday). Hal ini disebabkan karena arus listrik yang digunakan pada 

electroplating ini tidak semuanya digunakan untuk pengendapan (deposisi) ion logam, 

namun juga terjadi reaksi-reaksi sampingan yaitu: evolusi (pelepasan) hidrogen, dan 

pelepasan kalor pada larutan elektrolit. Efisiensi pelapisan diperoleh dengan 

membandingkan berat pelapisan aktual dengan berat pelapisan teoritis. Perbandingan 

berat aktual (sebenarnya) dengan berat secara teoritis, menunjukkan efisiensi arus listrik 

yang digunakan untuk proses electroplating, seperti yang sudah dijelaskan pada 

persamaan 2.6. Pada rapat arus 7,49 A/dm
2
 adalah: 

η listrik 
1902,2

06,1
 x 100% 

   = 48,39 %. 

Jadi nilai ketebalan yang didapat dengan perhitungan secara teoritis yaitu pada 

rapat arus 7,49 A/dm
2 

, nilai ketebalannya sebesar 46,08 μm. Tetapi dengan perhitungan 

secara aktual maka nilai ketebalan pada arus 7,49 A/dm
2
 , sebesar 22,92 μm. Karena 

efisiensi listrik yang digunakan hanya sebesar 48,397 %. 
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4.1.3  Data Pengujian Kekasaran Permukaan 

Pengujian kekasaran permukaan menggunakkan Mitutoyo SJ-301 menghasilkan 

data berupa print out, adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Data pengujian kekasaran permukaan (µm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Analisis Statistik 

Dari data yang telah didapat kemudian dilakukan analisis statistik yaitu analisis 

varian satu arah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh rapat arus proses nickel 

electroplating terhadap kekasaran permukaan baja AISI 1045. 

 Jumlah seluruh perlakuan (JSP) 

JSP = 


n

j

ij

n

i

Y
11

          (4.7) 

= 4,23 + 3,50 +... ... + 2,91 

   = 42,48 

 Jumlah kuadrat seluruh perlakuan (JKSP) 

  JKSP = 


j

j
ij

n

n

Y
11

2                      (4.8) 

= ((4,23)
2
 + (3,50)

2
 +... ... + (2,91)

2 

= 156,241 

 

 

 

 Rapat Arus (A/dm
2
) 

 7,49 8,43 9,37 10,30 

 

Kekasaran 

Permukaan 

(µm) 

Percobaan 1 
4,23 

 

3,50 

 

3,21 

 

2,48 

 

Percobaan 2 
4,55 

 

3,63 

 

3,15 

 

2,93 

 

Percobaan 3 
4,91 

 

3,89 

 

3,09 

 

2,91 

 

Rata - rata 4,5633 3,6733 3,15 2,7733 



 39 

 Faktor Koreksi (fk) 

fk          =


 















ni

Y
n

j

ij

n

i

2

11
                     (4.9) 

   = 
12

)48,42( 2

  

= 150,379 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

  JKT = 



n

j

ij

n

i

fkY
1

2

1

                                 (4.10) 

= 156,241 – 150,379 

= 5,8614 

 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =   fk
ni

Y
n

i

ij

k

j













2

11
                  (4.11) 

= 379,150
3

3814,467
  

= 5,4146 

 Kuadrat Tengah Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP                   (4.12) 

= 5,8614 – 5,4146 

= 0,4468 

 Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP    = 
1k

JKP
                    (4.13) 

= 
14

4146,5


 

= 1,80487 
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 Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

 KTG    = 
db

JKG
                    (4.14) 

= 
11

0,4468
 

= 0,04062 

 Nilai Fhitung 

= 
KTG

KTP
                    (4.15) 

= 
0,04062

1,80487
  

= 44,4349 

Dari hasil perhitungan statistik, dapat diperoleh tabel analisis varian satu arah 

kekasaran permukaan baja AISI 1045 seperti ditunjukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.7. Analisis varian satu arah kekasaran permukaan baja AISI 1045 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadarat 

Rata- rata 

Fhitung 

 

Ftabel 

 

Perlakuan 3 5,4146 1,80487 44,4349 4,07 

Galat 8 0,4468 0,04062   

Total 11 5,8614    
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Rapat Arus Proses Nickel Electroplating Terhadap Kekasaran 

Permukaan Baja AISI 1045. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik analisis varian satu arah dan tabel (Fhitung 

= 44,4349 > Ftabel = 4,07) dapat disimpulkan bahwa rapat arus proses nickel 

electroplating memberikan pengaruh yang nyata pada kekasaran permukaan baja AISI 

1045. Kekasaran permukaan merupakan ketidakteraturan konfigurasi permukaan yang 

bisa berupa guratan atau kawah kecil pada permukaan (Hakim, A. Lukman., 2004: 19). 

 

Gambar 4.1  Grafik hubungan antara rapat arus proses nickel electroplating terhadap  

kekasaran permukaan baja AISI 1045 

 

Grafik pada gambar 4.1 diatas menunjukkan kecenderungan penurunan data 

perubahan kekasaran permukaan baja AISI 1045 dengan rapat arus (7,49 A/dm
2
; 8,43 

A/dm
2
; 9,37 A/dm

2
; 10,30 A/dm

2
) hasil proses nickel electroplating, sumbu datar adalah 

besar rapat arus sedangkan sumbu tegak adalah kekasaran permukaan.  

Pada rapat arus 7,49 A/dm
2
 didapatkan nilai rata-rata kekasaran permukaan 

sebesar 4,5633 µm dengan ketebalan lapisan sebesar 22.81 µm. Pada rapat arus 8,43 

A/dm
2
 didapatkan nilai rata-rata kekasaran permukaan sebesar 3,6733 µm dengan 

ketebalan lapisan sebesar 24,16 µm. Pada rapat arus 9,37 A/dm
2
 didapatkan nilai rata-

rata kekasaran permukaan sebesar 3,15 µm dengan ketebalan lapisan sebesar 29,47 µm. 

Sedangkan pada rapat arus 10,30 A/dm
2
 didapatkan nilai rata-rata kekasaran permukaan 

sebesar 2,7733 µm dengan ketebalan lapisan sebesar 43.64 µm. Hal ini menandakan 

bahwa proses nickel electroplating yang diberikan pada material uji baja AISI 1045 

berhasil menurunkan nilai kekasaran permukaan dari material uji tersebut. Ini bisa 

4,5633

3,6733
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dilihat dari rapat arus yang dimana semakin tinggi rapat arus maka kekasaran 

permukaan semakin menurun. Dibawah ini ditunjukkan gambar baja AISI 1045 

sebelum dan sesudah mengalami proses nickel electroplating. 

 

 
Pembesaran 6 x 

                                                                                                           

Gambar 4.2  Baja AISI 1045 sebelum mengalami proses nickel electroplating 
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 Pembesaran 6 x 

                                                                                             

Gambar 4.3  Baja AISI 1045 sesudah mengalami proses nickel electroplating dengan  

pemakaian rapat arus 7,49 A/dm
2
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  Pembesaran 6 x 

                                                                          

Gambar 4.4  Baja AISI 1045 sesudah mengalami proses nickel electroplating dengan  

pemakaian rapat arus 8,43 A/dm
2
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   Pembesaran 6 x 

 

Gambar 4.5  Baja AISI 1045 sesudah mengalami proses nickel electroplating    dengan 

pemakaian rapat arus 9,37 A/dm
2
 

 



 46 

 

 
   Pembesaran 6 x 

                                                                          

Gambar 4.6  Baja AISI 1045 sesudah mengalami proses nickel electroplating dengan  

pemakaian rapat arus 10,30 A/dm
2
 

 

 Penurunan kekasaran permukaan disebabkan oleh semakin tingginya rapat arus 

proses nickel electroplating pada baja AISI 1045. Pada grafik diatas ditunjukkan bahwa 

penurunan kekasaran didapatkan pada rapat arus yang paling tinggi yaitu pada 10,30 

A/dm
2
. Dikarenakan penggunaan rapat arus yang tinggi, maka throwing power yang 

dihasilkan juga tinggi. Dengan meningkatnya throwing power yang digunakan maka 

energi aktivasi juga semakin besar. Dengan meningkatnya energi aktivasi maka laju 

pelepasan elektron dari anoda ke katoda berlangsung dengan cepat, yang dimana inti 

butir logam pelapis yang baru (fresh nuclei) mempunyai waktu lebih cepat muncul 
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daripada inti butir logam pelapis yang tumbuh (growth nuclei). Apabila waktu 

pembentukan inti butir logam pelapis yang baru lebih cepat daripada waktu 

pembentukan inti butir logam pelapis yang tumbuh maka logam deposit akan berbutir 

kecil. (Parthasarady, NV., 1989: 54). Sesuai dengan hukum Coulomb yang menjelaskan 

hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan, butiran-butiran inti yang 

kecil dan halus akan menghasilkan ikatan antar atom yang lebih besar. Hal tersebut 

mengakibatkan permukaan lapisan pada spesimen yang ditelah mengalami proses nickel 

electroplating menjadi halus, tidak berongga dan ketebalan akan semakin meningkat 

(Smith, F, William., 1995: 39). 

 Demikian pula sebaliknya, ditunjukkan pada grafik diatas bahwa peningkatan 

kekasaran didapatkan pada rapat arus yang paling rendah yaitu pada 7,49 A/dm
2
. 

Dikarenakan penggunaan rapat arus yang rendah, maka throwing power yang dihasilkan 

juga rendah. Dengan throwing power yang digunakan rendah maka energi aktivasi juga 

rendah. Karena energi aktivasi yang terjadi rendah maka laju pelepasan elektron dari 

anoda ke katoda berlangsung dengan lambat sehingga inti butir logam pelapis yang 

telah terbentuk (growth nuclei) di katoda mempunyai waktu untuk tumbuh dan terdapat 

sedikit bidang untuk muncul inti butir logam pelapis yang baru (fresh nuclei), dimana 

akan menghasilkan butiran-butiran yang besar pada permukaan katoda (Parthasarady, 

NV., 1989: 54). Sesuai dengan hukum Coulomb yang menjelaskan hubungan antara 

gaya yang timbul antara dua titik muatan, butiran-butiran inti yang besar akan 

menghasilkan ikatan antar atom yang tidak terlalu besar. Hal tersebut mengakibatkan 

permukaan lapisan pada spesimen yang ditelah mengalami proses nickel electroplating 

menjadi berongga dan kasar (Smith, F, William., 1995: 39). 

  Jadi semakin tinggi rapat arus maka kekasaran permukaan akan menurun ini 

didapatkan pada rapat arus sebesar 10,30 A/dm
2
 dengan nilai rata-rata kekasaran 

permukaan yaitu: sebesar 2,7733 µm dan untuk kekasaran permukaan yang paling 

tinggi didapatkan pada rapat arus yang paling rendah yaitu: pada rapat arus sebesar 7,49 

A/dm
2
 dengan nilai rata-rata kekasaran permukaan sebesar 4,5633 µm. Rapat arus juga 

mempengaruhi ketebalan lapisan, yang dimana semakin tinggi rapat arus maka 

ketebalan lapisan akan meningkat ini didapatkan pada rapat arus sebesar 10,30 A/dm
2 

dengan nilai rata-rata ketebalan lapisan sebesar 43.64 µm.  

  Hal yang perlu diperhatikan adalah kita tidak dapat menaikkan rapat arus 

setinggi-tingginya yang dimana akan ditemui aspek negatifnya, karena adanya faktor 

batasan rapat arus yang diijinkan. Jika rapat arus yang digunakan melebihi batasan yang 
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ditentukan maka akan muncul kemungkinan terjadinya reaksi tambahan yaitu reaksi 

pelepasan hidrogen yang berlebihan. Hal ini akan menaikkan kandungan hidrogen pada 

lapisan katodanya sehingga akan menyebabkan lapisan menjadi kasar dan menyebabkan 

terbakarnya deposit logam yang menempel pada katoda (warnanya berubah menjadi 

gelap). Evolusi hidrogen yang berlebihan juga akan mengubah bentuk fisik deposit 

logamnya menjadi bentuk goresan atau cekungan. Dibawah ini ditunjukkan foto 

mikrostruktur hasil proses nickel electroplating pada baja AISI 1045. 

 

 
                                                                                      Pembesaran 450 x 

 

Gambar 4.7  Baja AISI 1045 sesudah mengalami proses nickel electroplating dengan  

pemakaian rapat arus 7,49 A/dm
2
 

 

 
  Pembesaran 450 x 

 

Gambar 4.8  Baja AISI 1045 sesudah mengalami proses nickel electroplating dengan  

pemakaian rapat arus 10,30 A/dm
2
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari data dan pembahasan pengaruh rapat arus proses nickel electroplating 

terhadap kekasaran permukaan baja AISI 1045 yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Rapat arus (7,49 A/dm
2
; 8,43 A/dm

2
; 9,37 A/dm

2
; 10,30 A/dm

2
) dapat 

mempengaruhi nilai kekasaran permukaan dan nilai ketebalan lapisan pada Baja AISI 

1045 yang telah dilakukan proses pelapisan nickel electroplating.  

b) Semakin besar rapat arus, maka nilai kekasaran permukaan pada Baja AISI 1045 

yang telah dilakukan proses pelapisan nickel electroplating akan semakin menurun. 

c) Semakin besar rapat arus, maka nilai ketebalan lapisan pada Baja AISI 1045 yang 

telah dilakukan proses pelapisan nickel electroplating akan semakin meningkat. 

5.2  Saran 

 Proses nickel electroplating hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hal-

hal seperti dibawah ini : 

1. Proses pembersihan benda kerja hendaknya perlu diperhatikan, karena sisa-sisa 

oksida dan kotoran yang masih melekat pada benda kerja akan mempengaruhi 

kualitas permukaan hasil proses electroplating terutama pada kekasaran 

permukaannya.  

2. Proses pickling hendaknya dilakukan tidak terlalu lama karena dapat mengakibatkan 

permukaan logam menjadi berlubang-lubang. 

3. Variabel yang dikonstankan hendaknya benar-benar dikontrol untuk mendapatkan 

hasil yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 


