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III. METODE PENELITIAN 
 
3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Mei – Juni 2013 
dengan pengukuran harian ( 24 jam selama 7 hari ) dan 
pengukuran dilakukan setiap 1 hari sampai 7 hari dan 
analisanya dilaksanakan di laboratorium Daya dan Mesin 
Pertanian jurusan TEP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya, Malang. 

 
3.2.  Pengujian Korosi 

1. Variabel  
variabel yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

konsentrasi ekstrak inhibitor yang digunakan,sebagai batasan 
masalah penelitian ini. Pengaruh konsentrasi ekstrak terhadap 
laju korosi besi akan dievaluasi untuk mengetahui efektifitas 
ekstrak puntung rokok dalam menurunkan laju korosi besi 
dilingkungan air. Konsentrasi ekstrak yang digunakan 20 ppm, 
40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm serta uji kontrol tanpa 
ekstrak pada suhu konstan dan tekanan tetap.  Pengukuran laju 
korosi  dilakukan setiap interval 1 hari ( 24 jam ) selama 7 hari.  

 
3.3. Bahan dan Alat 

a. Alat Uji Korosi 
1. Paku besi ukuran dengan panjang 8,0 cm dan diameter 

0, 5 cm 
2. Box Tupperware persegi panjang (wadah medium uji) . 
3. Isolator penahan paku (kertas) 

 
b. Alat untuk analisis 
1. Gelas kimia 1000 ml 
2. Pipet tetes 
3. Neraca Ohauss. 
4. Mikrometer sekrup. 
5. Penggaris. 
6. Oven. 
7. Blender (miyako). 
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8. Ampelas 

c. Bahan baku penelitian 
1.    Limbah Puntung rokok. 
2  Aquadest. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Alat Uji Laju Korosi 
 
3.4 Rancangan Penelitian 

Percobaan dilakukan dengan metode eksperimental dengan 
variasi konsentrasi ekstrak dan lamanya waktu pengujian 
dengan 7 hari. 
Berikut ini adalah prosedur penelitian, yaitu : 
3.4.1 Ekstraksi limbah puntung rokok.. 
a. Disiapkan limbah puntung rokok, kemudian direndam 

dalam air selama 1 hari dan  
b. Kemudian setelah direndam di blender.  
c. serta disaring untuk diambil ekstrak. 
 

3.4.2 Penentuan Kadar Nikotin dalam limbah rokok 
1.  Analisa Kualitatif  
a.  Sebanyak 1 ml ekstrak dari tembakau rokok ditambah 

dengan beberapa  tetes HCL pekat sampai terbentuk 
larutan berwarna coklat 

b.  Sebanyak 1 ml ekstrak dari tembakau rokok ditambah 
dengan beberapa tetes Kloroform pekat sampai terbentuk 
larutan berwarna coklat 

 
2. Analisa Kuantitatif : Metode titrasi 

a.   Larutan  ekstrak rokok 10 ml dimasukkan ke dalam 
erlenmeyer dan dibiarkan eternya menguap 
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b.   Tambahkan 10 ml aquades dan 2 – 3 tetes metal merah 

sebagai indikator dan titrasi dengan 0,1 N HCl sampai 
warna berubah menjadi merah. 

3.4.3 Prosedur uji laju korosi dalam media air dengan 
penambahan inhibitor 

a. Prosedur uji korosi dalam air dengan ekstrak puntung 
rokok  Siapkan sampel paku besi sebanyak 6 buah 
dengan panjang 8,0 cm dan diameter 0.5 mm . 

b. Paku dibersihkan dengan ampelas dan dicuci dengan 
menggunakan HCL 1 M dan dibilas dengan aquadest 
dan dikeringkan dalam oven (15 menit), lalu didinginkan. 

c. Disediakan 6 buah wadah berisi variasi konsentrasi 
inhibitor 0 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 
ppm. 

d. Paku dipasang pada isolator dan semua benda uji 
dicelupkan ke dalam media berisi ekstrak inhibitor dan 
sampel diukur setiap 1 hari untuk analisa nilai resistansi 
sampai 7 hari. 

e. Selama percobaan berjalan  sampai 7 hari pelat diangkat 
dan dihitung nilai resistansinya setiap 24 jam 

f. Menghitung Kehilangan Berat Pada Paku Besi dengan 
persamaan : 

R  =  
 

          
  

R = Laju korosi (mm/thn) 
W = Berat paku terkorosi (gram) 
A = Luas Paku (mm2) 
T = Waktu paparan (hari) 
ρ = Densitas Paku Besi (gram/cm3) 
 
jika dikonversikan menjadi dalam satuan mpy (mm/thn) 
maka persamaannya menjadi : 

 Laju Korosi R = 
 

          
 x 365000 

R = Laju korosi (mm/thn) 
W = Berat paku terkorosi (gram) 
A = Luas Paku (mm2) 
T = Waktu paparan (hari) 
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ρ = Densitas Paku Besi (gram/cm3) (Hariady, 

2006) 
g. Menghitung Resistansi dengan persamaan : 

Hambatan  =     
 

 
  

Hambatan = Resistansi (Hambatan Listrik) 
(ohm.m/Ω) 
ρ  = Hambatan Jenis (ohm) 
L  = Panjang paku ( cm) 
A  = Luas permukaan paku (mm2) 

 
 
 
 
 
 
 

 


