
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Korosi adalah penurunan sifat suatu logam akibat reaksi kimia antara paduan 

logam atau logam dengan lingkungannya (Jones, 1991). Korosi merupakan lawan 

dari sebuah material baja yang sering di jumpa terhadap baja karbon. Korosi dapat 

mengakibatkan kerusakan pada material baja yang menyebabkan baja cepat lelah 

dan mudah rusak,  Faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya korosi pada 

material adalah ion, temperatur, dan gas terlarut. 

Baja Karbon adalah material yang sering di pergunakan dalam dunia 

industri, antara lain di pergunakan dalam dunia indsutri keteknikan. Contohnya 

untuk di gunakan pada industri Gas Bumi, saluran pipa, pertambangan minyak, 

industri proses Kimia, Nuklir Dunia, indsutri peralatan logam dan kontruksi 

bangunan. 

Korosi pada material baja tidak dapat di hindari dan sering terjadi terhadap 

baja karbon. Tetapi laju korosi pada baja karbon dapat di minimalisir dengan 

menggunakan inhibitor yang dapat menghambat atau memperlambat suatu reaksi 

kimia pada material dengan lingkungannya. 

Inhibitor adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia. 

Sifat inhibitor berlawanan dengan katalis, yang mempercepat laju reaksi. 

Oleh karena itu dalam tugas akhir ini penulis melakukan pengujian terhadap 

laju korosi baja dengan menggunakan media asam dan waktu perendaman 

menggunakan  inhibitor organik terhadap ekstrak kacang kedelai dengan 

menggunakan uji mekanik pengujian kekerasan dan pengujian mikrostuktur. 

Sehingga dapat mengetahui perlakuan inhibitor organik terhadap material yang 

terkorosif dan mengetahui kekerasan material setelah terjadinya korosi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perilaku korosi baja ST-41 pada media asam dengan 

menggunakan inhibitor organik. 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi inhibitor organik terhadap laju korosi baja 

ST-41 terhadap sifat mekanisme. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Katalis
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1.3 Batasan Masalah 

1. Tidak ada perlakuan panas pada material. 

2. Media asam dengan konsentrasi 1M. 

3. Temperature material, volume material, dan tekanan di anggap konstanta. 

4. Pada saat pemotongan dengan gerinda tenperatur pada material spesimen di 

anggap konstanta. 

5. Material spesimen di anggap baik atau tidak cacat. 

6. Komposisi lain yang terkandung dalam inhibitor kacang kedelai dianggap 

tidak berpengaruh. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisa perilaku korosi baja ST-41 pada media asam dengan 

menggunakan inhibitor organik ekstrak kacang kedelai. 

2. Menganalisa pengaruh konsentrasi inhibitor organik terhadap laju korosi 

baja ST-41 terhadap sifat mekanisme. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dengan pengujian ini dapat mengetahui sifat material sebelum dan sesudah 

terjadinya korosi.  

2. Dapat menganalisa konsentrasi laju korosi material dengan pengaruh  

inhibisi menggunakan pengujian weight loss. 

3. Dapat mengetahui data-data sifat mekanik dengan pengujian kekerasan dan 

mikrostruktur. 

4. Hasil analisa dapat dijadikan refrensi di pengujian dan penelitian berikutnya. 

5. Dapat mengetahui umur material sehingga dapat di pergunakan dan 

pertimbangan di dalam dunia industry. 


