
      IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 
pengujian laju korosi dalam air pada beberapa variasi 
konsentrasi ekstrak yang berbeda diperoleh laju korosi yang 
menurun pada 100 ppm. Sedangkan pengujian tanpa inhibitor 
menunjukkan laju korosi cukup besar. Produk korosi di 
berbagai variasi konsentrasi ekstrak pada permukaan benda uji 
untuk pengujian di dalam air tanpa ekstrak adalah berwarna 
merah bata dan merata. Sedangkan yang menggunakan 
ekstrak limbah puntung rokok adalah berwarna hitam. 
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji korosi 
yang dibuat sendiri dalam skala laboratorium. 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengujian laju 
korosi dalam medium pada  beberapa variasi konsentrasi 
ekstrak limbah rokok yang berbeda diperoleh bahwa semakin 
tinggi ekstrak inhibitor limbah puntung rokok yang digunakan 
maka semakin rendah laju korosi,kecuali pada konsentrasi 
ekstrak 80 ppm untuk analisa hari pertama yang mengalami 
kenaikan. Sedangkan pengujian untuk laju korosi tanpa 
inhibitor atau tanpa penambahan ekstrak limbah punting rokok 
menunjukkan laju korosi yang sangat besar hasilnya 
selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 1, dan hasil 
perhitungannya pada Lampiran 6 

 
Tabel 1. Laju korosi pada beberapa variasi konsentrasi inhibitor 

Hari Laju korosi (mm/thn) 

0 ppm 20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 100 ppm 

1 0,1008 0,1125 0,0925 0,0702 0,0788 0,0636 

2 0,1132 0,1119 0,0921 0,0898 0,0922 0,0392 

3 0,1241 0,1046 0,0841 0,0852 0,0782 0,0484 

4 0,1608 0,1125 0,0867 0,0701 0,0788 0,0636 

5 0,1408 0,0894 0,0850 0,0763 0,0810 0,0676 

6 0,1131 0,0827 0,0832 0,0730 0,0710 0,0650 

7 0,1057 0,0810 0,0825 0,0732 0,0708 0,0632 

*Cara perhitungan (lihat Lampiran 6) 
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Pada Tabel 1 Terlihat bahwa pada hari ke 4 pada 

perendaman paku besi tanpa ekstrak inhibitor laju korosinya 
sangat besar yaitu 0,1608 mm/thn sedang untuk perendaman 
dengan beberapa variasi inhibitor 20,40, 60,80,dan 100 ppm 
berturut-turut 0,1125 mm/thn, 0,0867 mm/thn, 0,0701 mm/thn, 
0,0788 mm/thn, dan 0,0636 mm/thn.  

Data pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa tiap 
konsentrasi inhibitor memiliki kemampuan yang berbeda beda 
karena apabila inhibitor sampai pada batas kemampuan 
menginhibisi paku besi, maka akan makin cepat menimbulkan 
korosi atau dapat juga inhibitor terlarut dalam air sebelum 
dapat melakukan inhibisi pada logam. 

 
4.1 Analisis Laju Korosi Menggunakan Metode Uji 

Resistansi Paku Besi  
Ketika logam besi kontak dengan lingkungan yang 

mengandung oksigen terlarut seperti air tawar maka akan 
timbul beda potensial antara logam dan air. Paku besi akan 
teroksidasi oleh oksigen dan melarut membentuk senyawa 
kompleks dan pada permukaan membentuk lapisan tipis. Cara 
perhitungan laju korosi dengan metode pengukuran hambatan, 
dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan mengukur 
pengurangan diameter paku besi selama 24 jam  (1 hari).  

 
Tabel 2.  Data Pengamatan Resistansi paku besi di berbagai 

konsentrasi inhibitor dengan suhu kamar 230c – 250c 
dalam media air tawar 

Hari Resistansi ( ohm ) 

0 ppm 20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 100 ppm 

1 7,78  7,02  6,88  6,02  5,5  5,67  

2 7  5  3,67  2,02  1,75  6,02  

3 7  6  2,87  3,02  1,75  7  

4 8 6  3  2,02  2,52  6,76  

5 9,56  5,06  3,43  2,02  1,53  8  

6 9  4  3  2,02  1,32  7  

7 4  4  3  2,02  1,5  4  

*Cara perhitungan (lihat Lampiran 5) 
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Pada Tabel 2. Terlihat bahwa pada hari ke 5 pada plat 

besi perendaman tanpa ekstrak inhibitor resistansinya sangat 
besar yaitu 9,56 x 10-3 Ω (ohm.m) sedang untuk perendaman 
dengan variasi ekstrak inhibitor 20, 40,60,80 dan 100 ppm 
berturut turut 5,06 x 10-3 (0hm.m), 3,43 x 10-3 (ohm.m), 2,02 x 
10-3 (ohm.m), 1,55 x 10-3 ohm.m, 8 x 10-3 ohm.m. Semakin tinggi 
resistansi atau tahanan pada rangkaian, maka semakin besar 
paku besi kehilangan berat dan semakin besar pula laju korosi 
yang terjadi. 
 
4.2 Analisis Laju Korosi Menggunakan Metode Kehilangan 

Berat  
Hasil uji berkurangnya berat paku besi menunjukkan 

bahwa laju korosi terbesar terjadi pada hari ke 7 tanpa 
penambahan ekstrak. Berdasarkan pengamatan langsung 
selama 7 hari terlihat adanya perbedaan paku besi sebelum dan 
sesudah mengalami korosi. Demikian juga tampak perubahan 
warna pada media uji. Secara kualitatif ini dapat digunakan 
untuk menunjukkan terjadi adanya proses korosi. Sedangkan 
untuk pengukuran secara kuantitatif secara sederhana 
digunakan penimbangan berat bahan sebelum dan sesudah 
korosi.  

Pengukuran dilakukan sebanyak 7 kali untuk setiap 
kondisi percobaan dan laju korosi merupakan nilai rata – 
ratanya. Hasil perhitungan selengkapnya laju korosi dengan 
menggunakan perhitungan yang sama. 
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Gambar 4. Grafik laju korosi pada paku besi dalam media 

air tawar dengan suhu kamar 230c – 250c tanpa 
penambahan inhibitor. 

 
Berdasarkan Gambar 4 diatas, bahwa hasil penelitian 

menunjukkan pada hari ke - 1 sampai ke - 2 terjadi kenaikan 
korosi, karena besi mulai teroksidasi dengan oksigen di udara 
membentuk Fe(OH) yang membentuk karat. Sedangkan pada 
hari ke - 3 sampai ke - 5 terjadi peningkatan yang tinggi 
karena lapisan Fe(OH) bersifat porous (mudah dimasuki ion 
lainnya) sehingga oksigen semakin banyak yang masuk dan 
membentuk Fe(OH)2 yang semakin meningkatkan korosi pada 
paku besi. Pada hari ke – 5 sampai ke – 7 mulai terjadi 
penurunan karena pelarutan endapan karat besi oleh air 
sehinggan menimbulkan kondisi makroskopik berupa air 
menjadi merah kecoklakatan dengan bau yang tidak enak. 
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Gambar 5. Grafik laju korosi pada paku besi dalam media air 

tawar dengan suhu kamar 230c – 250c dengan 
penambahan inhibitor 20 ppm. 

 
Berdasar Gambar 5, bahwa hasil penelitian 

menunjukkan pada hari ke - 1 sampai ke - 4 terjadi penurunan 
korosi, karena pengaruh inhibitor dengan mekanisme proteksi 
korosi  dengan mendonorkan  elektron  ke paku besi untuk 
menggantikan elektron pada besi yang teroksidasi oleh oksigen 
ke lingkungan. Sedangkan pada hari ke - 4 sampai ke- 5 terjadi 
kenaikan tetapi sedikit laju korosi , kemudian hari ke - 5 sampai 
ke – 7 mulai stabil dikarenakan kemampuan inhibitor sudah 
mulai membentuk lapisan pada permukaan besi. Pada hari ke – 
5 sampai ke – 7 mulai terjadi penurunan karena pelarutan 
endapan karat besi oleh air sehinggan menimbulkan kondisi 
makroskopik berupa air menjadi merah kecoklakatan dengan 
bau yang tidak enak 
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Gambar 6.  Grafik laju korosi pada paku besi dalam media 

air tawar dengan suhu   kamar 230c – 250c 
dengan penambahan inhibitor 40 ppm. 
 

Berdasar Gambar 6,  bahwa hasil penelitian 
menunjukkan pada hari ke - 1 sampai ke - 3 terjadi penurunan 
laju korosi. Sedangkan pada hari ke - 3 sampai ke - 4 terjadi 
sedikit kenaikan laju korosi, kemudian hari ke - 4 sampai hari 
ke -  7 dikarenakan kemampuan inhibitor sudah bereaksi 
dengan paku besi membentuk senyawa kompleks yang 
melindungi besi.  
Pada hari ke – 5 sampai ke – 7 mulai terjadi penurunan 
karena pelarutan endapan karat besi oleh air sehinggan 
menimbulkan kondisi makroskopik berupa air menjadi merah 
kecoklakatan dengan bau yang tidak enak. 
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Gambar 7. Grafik laju korosi pada paku besi dalam media air 

tawar dengan suhu kamar 230c – 250c dengan 
penambahan inhibitor 60 ppm. 

 
Berdasar Gambar 7, bahwa hasil penelitian 

menunjukkan pada hari ke -1 sampai ke – 2 terjadi kenaikan laju 
korosi. Sedangkan pada hari ke - 3 sampai ke -7 sudah mulai 
stabil karena inhibitor sudah membentuk lapisan kompleks yang 
melindungi paku besi dari korosi, karena pengaruh inhibitor 
dengan mekanisme proteksi korosi  dengan mendonorkan  
elektron  ke paku besi untuk menggantikan elektron pada besi 
yang teroksidasi oleh oksigen ke lingkungan. Pada hari ke – 5 
sampai ke – 7 mulai terjadi penurunan karena pelarutan 
endapan karat besi oleh air sehinggan menimbulkan kondisi 
makroskopik berupa air menjadi merah kecoklakatan dengan 
bau yang tidak enak 
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Gambar 8. Grafik laju korosi pada paku besi dalam media 

air tawar dengan   suhu kamar 230c – 250c dengan 
penambahan inhibitor 80 ppm. 

 
Berdasar Gambar 8, bahwa hasil penelitian 

menunjukkan pada hari ke  - 1 sampai ke - 2 terjadi kenaikan 
korosi, karena inhibitor belum membentuk lapisan pelindung. 
Sedangkan pada hari ke - 2 sampai ke  - 3 terjadi penurunan 
korosi, karena sudah terbentuk endapan yang membentuk 
lapisan kompleks antara inhibitor dengan besi. Kemudian naik 
lagi pada hari ke – 4 sampai ke – 5 kemampuan inhibitor 
sedikit berkurang karena larut dalam air. Pada hari ke – 5 
sampai ke – 7 mulai terjadi penurunan karena pelarutan 
endapan karat besi oleh air sehinggan menimbulkan kondisi 
makroskopik berupa air menjadi merah kecoklakatan dengan 
bau yang tidak enak 
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Gambar 9. Grafik laju korosi pada paku besi dalam media 

air tawar dengan suhu kamar 230c – 250c dengan 
penambahan inhibitor 100 ppm. 
 

Berdasar Gambar 9, bahwa hasil penelitian 
menunjukkan pada hari ke  - 1 sampai ke  - 3 terjadi penurunan 
korosi, sedangkan pada hari ke - 4 sampai ke - 5 terjadi 
ketidakstabilan kadang turun dan kadang naik, dikarenakan 
kemampuan inhibitor berkurang karena inhibitor larut dalam air 
dan kemudian mulai stabil. Pada hari ke – 5 sampai ke – 7 mulai 
terjadi penurunan karena pelarutan endapan karat besi oleh air 
sehinggan menimbulkan kondisi makroskopik berupa air 
menjadi merah kecoklakatan dengan bau yang tidak enak 
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   Gambar 10. Grafik Persentase laju korosi pada paku besi 

dalam media air tawar dengan suhu kamar 230c – 
250c di berbagai konsentrasi inhibitor 
      

Hasil penelitian yang dilakukan  terhadap pengujian laji 
korosi dalam medium pada beberapa variasi konsentrasi 
ekstrak inhibitor puntung rokok yang berbeda diperoleh bahwa 
semakin tinggi konsentrasi inhibitor maka semakin menurun 
laju korosi serta semakin berkurangnya berat paku besi yang 
hilang berkurang juga laju korosi. Peningkatan konsentrasi 
inhibitor limbah rokok menyebabkan semakin banyaknya 
lapisan endapan senyawa kompleks besi-nikotin sehingga 
menghambat pelarutan besi oleh air. sementara untuk 
pengujian tanpa ekstrak menunjukkan laju korosi paling besar, 
semakin besar berat yang hilang semakin besar pula laju 
korosi 

Analisa pada hari ke 5 ampai 6 menunjukkan bahwa 
laju korosi sudah mulai mengalami ketidakstabilan ada yang 
mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan bila 
dibandingkan dengan analisa pertama pada hari ke 3. Ini 
terjadi karena pengaruh reaksi logam dengan lingkungan 
sekitarnya, sebab apabila benda uji dicelupkan dalam medium 
air segera akan terjadi dua lokasi yang disebut anoda (negatif) 
dan katoda (positif) yang bereaksi dengan larutan membentuk 
korosi. Pada perendaman dengan penambahan ekstrak 
inhibitor konsentrasi 100 ppm laju korosinya menurun pada 
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hari ke 7 dan ini merupakan laju korosi dengan persentase  60 
% 

Pada analisa diatas hari 6 terlihat laju korosi pada 
masing masing variasi konsentrasi ekstrak inhibitor mulai 
mengalami kestabilan ini terjadi karena telah terbentuknya  
lapisan pelindung pada plat besi yang semakin tebal sehingga 
melindungi pelat dari serangan korosi lebih lanjut dan juga 
lapisan oksida besi yang tidak larut dalam air pada permukaan 
pelat besi membuat lapisan yang akan menahan korosi 
selanjutnya.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1   Kesimpulan 

1. Konsentrasi ekstrak inhibitor ( puntung rokok) yang telah     
diujikan pada paku besi uji menghasilkan persentase 
penurunan laju korosi pada konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 
60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm berturut turut 30,07 %, 
46,08 %, 56,40 %, 50,99 % dan 60,44%. Pada laju 
korosi dimana semakin besar konsentrasi Inhibitor yang 
digunakan, maka semakin kecil laju korosi. Pada 
konsentrasi 100 ppm laju penurunan sangat signifikan 
dengan 60,44 %. 

2. Dari beberapa variasi konsentrasi ekstrak dalam medium 
yang telah diujikan masing masing memiliki laju korosi 
yang hampir sama hanya laju korosi terjadi pada 
konsentrasi ekstrak 100 ppm yaitu 0,0392 mm/thn 
menjadi laju terkecil dan laju korosi terbesar adalah 
tanpa inhibitor dengan 0,1480 mm/thn. 
 

5.2 Saran 
1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dilakukan 

dengan variasi yang lain misalnya pada perendaman 
digunakan aerasi atau dilakukan sirkulasi pada air serta 
dilakukan uji korosi di lingkungan udara. 

2. Digunakan bahan ekstrak lain yang mudah didapatkan 
dan ramah lingkungan. 
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