
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penulis :  
Dr. Agung Suprihatin,S.Pd,M.Si, 08125200594, 
sekarla@yahoo.com 
 
 
 
Penelaah :  
Dr. Munzil, M.Si, 081555600555, 
munzil88@gmail.com 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Copyright  2016 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Bidang Otomotif dan Elektronika, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan 
 
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan 
komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian PendidikSaudaran Kebudayaan 



 
 

  



i 
 

KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai 
kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi 
guru (UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. 
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan 
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG 
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru 
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen 
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran 
(blended) tatap muka dengan online. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru 
sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 
adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap mukadan GP online 
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini 
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 
peningkatan kualitas kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 
Karya. 

 

Jakarta,    Februari 2016 

Direktur Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D. 
NIP 195908011985031002 

  



ii 
 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 
KATA SAMBUTAN .............................................................................................. I 
DAFTAR ISI ....................................................................................................... III 
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. V 
DAFTAR TABEL ............................................................................................... VII 
PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................ 1 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN.............................................................................. 2 
C. PETA KOMPETENSI ..................................................................................... 2 
D. RUANG LINGKUP ......................................................................................... 2 
E. SARAN CARA PENGGUNAAN MODUL ............................................................ 3 

 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: KOROSI ........................................................ 5 

A. TUJUAN ...................................................................................................... 5 
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI .......................................................... 5 
C. URAIAN MATERI .......................................................................................... 5 

1. Pengertian dan Proses Terjadinya Korosi .............................................. 6 
2. Tipe Korosi Berdasarkan Penampilan .................................................. 11 
3. Tipe Korosi Berdasarkan Keterlibatan Elektrolit ................................... 17 
4. Teori Pembentukan Sel Galvanik dan Teori Aerasi Deferensial ........... 18 
5. Faktor-faktor yang memengaruhi laju korosi ........................................ 22 
6. Perhitungan laju korosi ........................................................................ 25 

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN ........................................................................ 27 
E. LATIHAN/TUGAS ........................................................................................ 31 
F. RANGKUMAN ............................................................................................ 32 
G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT ............................................................. 33 

 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
KOROSI ............................................................................................................ 35 

A. TUJUAN .................................................................................................... 35 
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ........................................................ 35 
C. URAIAN MATERI ........................................................................................ 35 

1. Modifikasi Kondisi Lingkungan ............................................................. 37 
2. Paduan ................................................................................................ 43 
3. Pelapisan Permukaan .......................................................................... 49 
4. Pelapisan Logam ................................................................................. 50 
5. Elektroplating ....................................................................................... 51 
6. Anodising ............................................................................................. 52 

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN ........................................................................ 54 
E. LATIHAN/TUGAS ........................................................................................ 59 
F. RANGKUMAN ............................................................................................ 60 
G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT ............................................................. 62 

 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 : ELEKTROPLATING ................................... 65 

A. TUJUAN .................................................................................................... 65 
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ........................................................ 65 
C. URAIAN MATERI ........................................................................................ 65 



iv 
 

1. Prinsip Dasar Elektroplating ................................................................. 66 
2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Elektroplating ................................... 68 
3. Macam-macam Logam dalam Elektroplating ....................................... 72 

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN ........................................................................ 74 
E. LATIHAN/TUGAS ........................................................................................ 76 
F. RANGKUMAN ............................................................................................ 77 
G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT ............................................................. 78 

 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 : PELAPISAN ORGANIK .............................. 81 

A. TUJUAN .................................................................................................... 81 
B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ........................................................ 81 
C. URAIAN MATERI ........................................................................................ 81 

1. Zat Pembentuk Lapisan Tipis .............................................................. 82 
2. Cat ....................................................................................................... 96 
3. Pernis ................................................................................................ 101 

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN ...................................................................... 104 
E. LATIHAN/TUGAS ...................................................................................... 109 
F. RANGKUMAN .......................................................................................... 109 
G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT ........................................................... 110 

 
PENUTUP ....................................................................................................... 111 

A. KESIMPULAN ........................................................................................... 111 
B. TINDAK LANJUT ....................................................................................... 111 
C. EVALUASI ............................................................................................... 112 
D. KUNCI JAWABAN ..................................................................................... 118 

1. Latihan/Tugas Kegiatan Pembelajaran 1 ........................................... 118 
2. Latihan/Tugas Kegiatan Pembelajaran 2 ........................................... 119 
3. Latihan/Tugas Kegiatan Pembelajaran 3 ........................................... 121 
4. Latihan/Tugas Kegiatan Pembelajaran 4 ........................................... 123 
5. Evaluasi ............................................................................................. 125 

 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 127 
 

GLOSARIUM ................................................................................................... 131 
 
 

  



v 
 

DAFTAR GAMBAR 

 
 

hal. 

Gambar 1.1 Biaya Korosi di Amerika 6 

Gambar 1.2. Korosi: Logam kembali ke bentuk oksidanya 8 

Gambar 1.3. Korosi uniform 11 

Gambar 1.4. Dua logam berbeda dalam korosi Galvanik 12 

Gambar 1.5. Korosi celah pada sambungan 13 

Gambar 1.6. Pola kerusakan pada korosi sumuran 14 

Gambar 1.7. Korosi arus liar 15 

Gambar 1.8. Model retakan pada korosi regangan 15 

Gambar 1.9. Pola Korosi serangan selektif 16 

Gambar 1.10. Korosi batas butir 16 

Gambar 1.11. Korosi erosi 17 

Gambar 1.12. Teori aerasi deferensial 20 

Gambar 1.13. Korosi akibat tetesan elektrolit 21 

Gambar 2.1. Urutan Reaktivitas Logam 35 

Gambar 2.2. Deaerator tipe nampan 36 

Gambar 2.3. Rumus Bangun Asam Askorbat (Vitamin C) 40 

Gambar 2.4. Rumus Bangun Heksamin 40 

Gambar 2.5. Rumus Bangun Benzotriazole 41 

Gambar 2.6. Rumus Bangun Benzalkonium Klorida 41 

Gambar 2. 7. Rumus Bangun Dialkilditiofosfat 42 

Gambar 2.8. Sisir dari Paduan Perak Jerman 43 

Gambar 2.9. Penggunaan Paduan Duralumin 47 

Gambar 2.10. Contoh Sel Anodising 52 

Gambar 3.1. Anoda, Katoda, dan Elektrolit 64 

Gambar 3.2. Skema Proses Elektroplating 65 

Gambar 3.3. Bak dan Hasil Pelapisan Tembaga 70 

Gambar 4.1 Skema Polimerisasi 80 

Gambar 4.2. Amber 81 

Gambar 4.3. Karboksimetil selulose (CMC) 82 

Gambar 4.4. Struktur Resin Poliester 87 



vi 
 

Gambar 4.5. Struktur Resin Epoksi 88 

Gambar 4.6. Reaksi Pembentukan Resin Fenolik 89 

Gambar 4.7. Novolac dan Resol 90 

Gambar 4.8. Rumus Bangun Toluidine Fast Red RN 94 

Gambar 4.9. Rumus Bangun Benzidine Yellow G 94 

   

 

  



vii 
 

DAFTAR TABEL 

 

  Hal 

Tabel 1.1 Ketahanan Korosi Relatif 26 

Tabel 2.1. Komposisi Paduan Perunggu Aluminium 44 

Tabel 4.1. Zat Asal Pembentuk Film 79 

Tabel 4.2. Jenis dan Karakteristik Resin Alkid 85 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi oksidasi dan 

reduksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan sekitarnya yang 

menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-

hari, korosi dikenal dengan istilah perkaratan. Contoh peristiwa korosi yang 

paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan besi. 

 

Indonesia merupakan negara tropis sehingga kadar kelembabab udara cukup 

tinggi. Akibat kelembaban yang cukup tinggi ini, korosi dalam kehidupan sehar-

hari dapat kita hampir pada setiap kesempatan. Korosi dapat terjadi pada 

berbagai jenis logam. Bangunan-bangunan maupun peralatan elektronik yang 

memakai komponen logam seperti seng, tembaga, besi baja, dan sebagainya 

semuanya dapat mengalami korosi. Selain pada perkakas logam ukuran besar, 

korosi ternyata juga mampu menyerang logam pada komponen-komponen renik 

peralatan elektronik, mulai dari jam digital hingga komputer serta peralatan 

canggih lainnya yang digunakan dalam berbagai aktivitas umat manusia, baik 

dalam kegiatan industri maupun di dalam rumah tangga. 

 

Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh korosi tidak hanya biaya langsung seperti 

pergantian peralatan industri, perawatan jembatan, konstruksi dan sebagainya, 

tetapi juga biaya tidak langsung seperti terganggunya proses produksi dalam 

industri serta kelancaran transportasi yang umumnya lebih besar dibandingkan 

biaya langsung. 

 

Besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa korosi memahamkan 

kita semua mengenai pentingnya mempelajari proses terjadinya korosi. Dengan 

memahami proses terjadinya korosi maka dapat diambil langkah pencegahan 

atau minimasi korosi sehingga kerugian yang diakibatkan korosi dapat diminimasi 

bahkan ditiadakan. 
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Guru Kimia, khususnya yang mengajar di SMK bidang teknologi dan rekayasa 

sangat berkepentingan untuk mengetahui dan memperdalam fenomena korosi 

dan pengendaliannya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan langsung 

antara bidang teknologi dan rekayasa dengan fenomena terjadinya korosi. Di 

mana berbagai material yang digunakan dalam bidang tersebut sebagian besar 

dapat terkena imbas peristiwa korosi. 

 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini guru diharapkan dapat: 

1. Menyajikan pemahaman tentang korosi 

2. Menerapkan pengetahuan tentang pencegahan korosi 

3. Menyajikan pemahaman tentang elektroplating 

4. Menyajikan pemahaman tentang bahan-bahan pelapis organik 

 

C. Peta Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ruang Lingkup 

1. KOROSI 

1.1. Pengertian dan Proses Terjadinya Korosi 

1.2. Tipe Korosi 

1.3. Teori Pembentukan Sel Galvanik dan Aerasi Diferensial 
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1.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Laju Korosi 

1.5. Perhitungan Laju Korosi 

 

2. PENCEGAHAN KOROSI 

2.1. Modifikasi Lingkungan 

2.2. Paduan 

2.3. Pelapisan Permukaan 

2.4. Pelapisan Logam 

2.5. Elektroplating 

2.6. Anodizing 

 

3. ELEKTROPLATING 

3.1. Prinsip dasar elektroplating 

3.2. Faktor-faktor yang memengaruhi elektroplating  

3.3. Macam logam dalam elektroplating 

 

4. PELAPISAN ORGANIK 

4.1. Zat Pembentuk Lapisan Tipis 

4.2. Cat 

4.3. Varnis 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, pembaca 

dapat menggunakan referensi utama yang tertera dalam daftar pustaka/ 

referensi. 

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman yang telah Saudara dimiliki terhadap materi-materi yang 

dibahas dalam setiap kegiatan belajar. 
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3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-

hal berikut: 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

c. Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula. 

4. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada 

kegiatan belajar sebelumnya. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: KOROSI 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 1 ini, Saudara diharapkan dapat; 

1. Menyajikan pemahaman tentang proses terjadinya korosi. 

2. Menyajikan pemahaman tentang tipe korosi 

3. Menyajikan pemahaman tentang teori pembentukan sel galvanik 

4. Menyajikan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju korosi. 

5. Menyajikan pemahaman tentang penghitungan laju korosi. 

6. Menyajikan pemahaman tentang penggunaan alat ukur kimia terkait 

percobaan korosi. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan aplikasi kimia dalam teknologi tepat guna bidang teknologi dan 

rekayasa tentang korosi. 

2. Menyajikan cara menghitung waktu paruh suatu reaksi korosi berdasarkan 

data laju reaksi. 

3. Menyajikan cara menghitung massa suatu zat yang mengendap di elektroda 

berdasarkan hasil elektrolisis. 

4. Terampil menggunakan peralatan laboratorium untuk meningkatkan 

pembelajaran kimia terkait percobaan korosi 

 

 

C. Uraian Materi 

Logam dan paduan logam banyak digunakan dalam konstruksi dan bahan 

dari berbagai industri di bidang teknik. Alat dan mesin serta instalasi dalam 

industri hampir 90% berasal dari logam dan paduannya. Jika struktur logam 

dan paduannya tidak dipelihara dengan baik maka dapat mengalami 

kerusakan secara perlahan akibat terpapar gas-gas atmosferik, kelembaban, 

dan bahan kimia lainnya. Fenomena kerusakan logam dan paduannya akibat 

pengaruh lingkungan semacam ini dikenal dengan istilah korosi. 

Logam memiliki kelemahan yakni mudah mengalami korosi. Sehingga 

luasnya penggunaan logam dan paduannya di bidang teknik dapat 
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menimbulkan kerugian yang besar karena peristiwa korosi jika tidak ada 

upaya pengendalian. Hal ini diketahui dari perhitungan yang telah dilakukan 

di Inggris bahwa 1 ton baja diubah seluruhnya menjadi karat setiap 90 detik, 

padahal untuk memproduksi 1 ton baja dari bijih besi diperlukan energi yang 

besarnya sama dengan kebutuhan energi satu keluarga selama tiga bulan. 

Kerusakan logam akibat peristiwa korosi ini tentunya menelan biaya yang 

cukup tinggi. Berikut adalah gambaran biaya korosi di Amerika. 

 

Gambar 1.1. Biaya Korosi di Amerika 

Sumber: The Electrochemical Society Interface • Spring 2006 

 

1. Pengertian dan Proses Terjadinya Korosi 

1.1. Pengertian Korosi 

Menurut Shaw dan Kelly (2006), korosi didefinisikan sebagai degradasi 

sifat-sifat bahan selama berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dan 

korosi merupakan hal yang tak terelakkan bagi sebagian besar jenis logam. 

Artinya hampir semua logam rentan terhadap degradasi. Degradasi polimer 

isolasi pelapis kabel pesawat telah menjadi perhatian utama pada penuaan 

pesawat. Bahkan keramik pun bisa mengalami degradasi penghancuran 

selektif. 

Berbicara tentang korosi kita umumnya setuju bahwa hal tersebut 

merupakan sesuatu yang ingin kita hindari. Namun pada akhirnya hal itu 

menyadarkan kita bahwa korosi merupakan sesuatu yang harus kita 

pelajari dan hadapi agar dapat kita tangani. Hal ini karena logam murni 

umumnya tidak stabil. Untuk mencapai kestabilannya kembali, umumnya 

logam membentuk oksida ataupun sulfidanya. 

Korosi juga dapat diartikan sebagai penurunan kualitas logam atau 

paduannya yang disebabkan oleh reaksi kimia bahan dengan unsur-unsur 
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lain yang terdapat di alam. Sumber lain menyebutkan bahwa korosi adalah 

proses “hilang termakan secara bertahap” atau rusaknya logam dan 

paduannya karena bahan kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya.  

Korosi menyebabkan sifat-sifat yang berguna dari suatu logam seperti 

kelenturan, daktilitas dan konduktivitas listrik bisa hilang. Contoh korosi 

yang paling sering ditemukan adalah besi berkarat bila terkena kondisi 

atmosfer. Selama proses korosi ini, lapisan berwarna kemerahan dari 

serbuk oksida (Fe3O4) dibentuk dan besi menjadi lemah. Contoh lain 

adalah pembentukan film/lapisan tipis berwarna dari senyawa dasar 

karbonat [CuCO3 + Cu(OH)2] pada permukaan tembaga saat terkena udara 

lembab yang mengandung CO2. 

Telah dilakukan penilaian secara kasar terkait jumlah besi yang terbuang 

akibat korosi. Hasilnya menunjukkan bahwa besi yang terbuang karena 

proses korosi mencapai seperempat dari produksi dunia. Lebih baik untuk 

mengontrol dan bukan mencegah korosi, karena tidak mungkin untuk 

meniadakan korosi. Saat membahas korosi dari sudut pandang kimia maka 

berarti kita dapat melihatnya dari aspek termodinamika dimana 

kecenderungan terjadinya korosi berhubungan dengan energi potensial. 

Selain itu kita juga memandangnya dari aspek kinetika yang meninjau 

mekanisme dan laju korosi berdasarkan prinsip-prinsip kinetika. Proses 

korosi umumnya terjadi pada lingkungan yang basah atau lembab, hal ini 

merupakan tinjauan dari aspek elektrokimia. 

Penyebab mendasar atau kekuatan pendorong dari semua proses korosi 

diturunkan dari sistem energi Gibbs. Sebagaimana Gambar. 1.2 

menggambarkan bahwa proses produksi dari hampir semua logam (dan 

komponen rekayasa yang terbuat dari logam) melibatkan penambahan 

energi ke dalam sistem. Sebagai hasil dari perjuangan termodinamika yang 

tinggi dalam sistem, logam memiliki kekuatan pendorong yang besar untuk 

kembali ke asli, energi rendah dalam bentuk oksidanya. Proses kembali ke 

bentuk/status oksida asli adalah proses yang kita sebut korosi. Meskipun 

proses ini tidak bisa dihindari, hambatan substansial (metode pengendalian 

korosi) dapat digunakan untuk memperlambat kemajuan menuju keadaan 

setimbang. Jadi proses pengendalian korosi merupakan sebuah tingkat 

pendekatan keseimbangan yang sangat menarik. Tingkat ini dikontrol tidak 
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hanya oleh sifat permukaan logam, tetapi juga oleh sifat lingkungan serta 

evolusi keduanya. 

 

 

Gambar 1.2. Korosi: Logam kembali ke bentuk oksidanya 

Sumber: The Electrochemical Society Interface • Spring 2006 

 

1.2. Proses Terjadinya Korosi 

Proses korosi dapat melalui proses kimia maupun proses fisika serta 

kombinasi dari keduanya. 

 

1.2.1. Proses Korosi Secara Kimia  

Proses korosi secara kimia yang paling sering dan perlu untuk diketahui 

adalah proses kimia yang melibatkan perpindahan elektron (elektroda 

terkorosi), katoda (elektroda yang tidak terkorosi), penghantar (yang 

menghubungkan antara katoda dan anoda) dan yang terakhir adalah 

elektrolit (lingkungan yang bisa menghantarkan arus listrik seperti tanah, 

air laut, dan sebagainya). Bila salah satu dari unsur tersebut tidak ada 

maka korosi tidak akan terjadi, misalnya secara teori diruang hampa 

(vakum) tidak akan terjadi korosi.  

 

1.2.2. Proses Korosi Secara Fisika 

Proses korosi secara fisika terjadi karena abrasi (gesekan dengan benda 

padat), adanya beban (ditarik atau ditekan), pengaruh kecepatan aliran 

atau lainnya yang mempercepat terjadinya korosi. Korosi dapat terjadi 

pada bahan logam besi atau bukan besi. Logam besi adalah suatu logam 

yang komponen utamanya adalah besi, seperti besi cor, baja karbon atau 
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tahan karat (stainless steel) sedangkan logam bukan besi contohnya 

adalah tembaga, perunggu atau yang lainnya. Semua logam kecuali 

logam mulia pada dasarnya bisa berkarat, hanya saja prosesnya ada 

yang cepat dan ada yang lambat. Sebagai contoh, dari bahan yang sama, 

ditempatkan pada lingkungan yang sama tetapi umur pakaiannya beda 

atau tergantung pada lapisan yang diberikan terhadap logam tersebut. 

Telah kita ketahui bahwa di alam, kebanyakan logam ditemukan tidak 

dalam keadaan murni atau dalam bentuk ikatan senyawa kimia 

(gabungan) yang dikenal sebagai bijih. Semua logam kecuali emas, 

platinum dan perak di alam antara lain berada dalam bentuk oksida, 

karbonat, sulfida, sulfatnya. Bentuk-bentuk gabungan dari logam mewakili 

termodinamika mereka dalam keadaan stabil (keadaan energi rendah). 

Logam murni dihasilkan dari ekstraksi bijihnya setelah memasoknya 

dengan sejumlah besar energi. Logam dalam kondisi murni (tidak 

berikatan/bersenyawa) memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dan 

berada pada keadaan yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini menyebabkan 

kecenderungan alami logam-logam tersebut untuk kembali ke keadaan 

energi rendah, yaitu, keadaan gabungan/bersenyawa dengan dengan 

unsur-unsur yang ada dalam lingkungan. Kecenderungan untuk kembali 

ke kadaan stabil ini menjadi alasan utamater jadinya korosi. 

Kita semua mengetahui bahwa korosi menghasilkan suatu zat baru yang 

kurang diminati dibandingkan dengan bahan asal logam aslinya. Korosi 

juga dapat menurunkan fungsi suatu komponen dan bahkan merusak 

sebuah sistem. Korosi menghasilkan materi baru yang kita kenal dengan 

istilah karat yang terbentuk di bagian permukaan dan awam tidak paham 

mengenai bagaimana hal tersebut terjadi. Secara sederhana proses 

korosi dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

KaratBaja   

 

Agar proses perkaratan terjadi maka pada permukaan komponen utama 

dari baja, yakni besi (Fe) mengalami sejumlah perubahan sederhana. 

Pertama, atom besi kehilangan beberapa elektron dan menjadi ion 

bermuatan positif. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. 
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nFeFe n  
elektron 

 

Keadaan ini memungkinkan terjadinya ikatan dengan kelompok lain dari 

atom yang bermuatan negatif. Kita tahu bahwa agar karat baja basah 

dapat memberikan varian oksida besi terdapat suatu bagian lain dari 

reaksi yang harus melibatkan air (H2O) dan oksigen (O2) dengan 

persamaan seperti berikut ini. 

 

  OHeOHO 442 22  

 

Reaksi pertama yakni ion positif besi yang telah melepaskan elektronnya 

dapat digabungkan dengan reaksi kedua yang membutuhkan elektron. 

Jika elektron habis digunakan untuk reaksi maka gabungan kedua reaksi 

di atas dapat dituliskan seperti di bawah ini. 

 

222 )(222 OHFeOHOFe   

Dari persamaan reaksi di atas dapat dinyatakan bahwa besi jika bereaksi 

dengan air yang mengandung oksigen terlarut akan menghasilkan besi 

hidroksida. 

Oksigen larut cukup mudah dalam air dan karena itu biasanya akan ada 

kelebihan oksigen yang akan bereaksi dengan hidroksida besi. Reaksi 

yang terjadi dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. 

OHOFeOHOOHFe 232222 .22)(4   

 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa hidroksida besi bereaksi dengan 

oksigen menghasilkan air dan hidrat dari oksida besi yang berwarna 

kecoklatan dan kita kenal dengan karat besi. 
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2. Tipe Korosi Berdasarkan Penampilan 

Klasifikasi korosi umumnya didasarkan pada penampilan (apperance) yang 

dapat dilihat atau diamati dari permukaan yang berkarat secara visual. 

Berdasarkan bentuk kerusakan permukaan yang ditimbulkannya, korosi 

dapat dibedakan sebagai berikut. 

 

2.1. Korosi Merata 

Korosi merata atau dikenal juga dengan korosi uniform merupakan tipe 

korosi paling umum dan merupakan bentuk kerusakan korosi paling besar 

dalam skala berat. Korosi uniform menunjukkan rusaknya seluruh atau 

sebagian lapisan pelindung logam sehingga ketebalan logam secara merata 

akan berkurang/aus. Artinya korosi ini menunjukkan pengurangan tingkat 

ketebalan permukaan bahan yang terkorosi relatif sama. Korosi tipe ini dapat 

disebabkan oleh proses secara kimia atau secara elektrokimia pada 

permukaan yang luas. 

 

   

Gambar 1.3. Korosi uniform 

Sumber: http://www1.iitb.ac.in/~corrsci/ 

 

Korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan material akibat 

bereaksi dengan oksigen. Biasanya korosi seragam ini terjadi pada material 

yang memiliki ukuran butir yang halus dan homogenitas yang tinggi. 

Bahan yang dapat menyebabkan terjadinya korosi tipe ini adalah cairan atau 

larutan asam kuat maupun alkali panas. Asam klorida dan asam fluorida 

merupakan lingkungan yang perlu dihindari bahan logam khususnya baja 

tahan karat apalagi jika dikombinasikan dengan temperatur serta konsentrasi 

yang cukup tinggi. 
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Korosi uniform ini umumnya dikontrol dengan cara pemilihan bahan yang 

sesuai untuk lingkungannya, pelapisan pelindung, perlindungan katodik dan 

penghambatan korosi. 

 
 

2.2. Korosi Galvanik  

Korosi galvanik atau dikenal juga dengan istilah korosi bimetalik terjadi 

akibat perbedaan potensial yang timbul bila dua logam yang berbeda saling 

berhubungan karena berada dalam cairan elektrolit yang sama. Akibat 

perbedaan potensial, elektron akan mengalir antara kedua logam tersebut. 

 

Gambar 1.4.  Dua logam berbeda dalam korosi Galvanik 

Sumber: https://wiwinwibowo.files.wordpress.com/2012/03/kor-galvanik1.png 

 

Korosi galvanik terjadi karena proses elektro kimiawi antara dua macam 

logam yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit 

sama. Pada kondisi ini elektron mengalir dari logam kurang mulia (disebut 

anodik) menuju logam yang lebih mulia (disebut katodik), akibatnya logam 

yang kurang mulia berubah menjadi ion–ion positif karena kehilangan 

elektron. Ion-ion positif logam akan bereaksi dengan ion negatif yang berada 

di dalam elektrolit menjadi garam logam. Karena peristiwa tersebut, 

permukaan anoda kehilangan logamnya sehingga terbentuklah sumur - 

sumur karat (Surface Attack) atau serangan karat permukaan. Berikut adalah 

gambar contoh korosi galvanik yang dapat kita temukan di sekitar kita. 

 

2.3. Korosi Celah 

Korosi celah merupakan korosi lokal pada tempat/bagian yang tertutup 

karena deposit atau terkena agen krosif. Korosi celah dikenal juga dengan 

istilah korosi kontak karena terjadi pada wilayah kontak antara logam dengan 
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logam maupun logam dengan bahan lain. Logam dan material sering 

menimbulkan korosi celah. Aluminium juga mempunyai kecenderungan 

mengalami korosi celah karena pengaruh air laut, yang disebabkan oksida 

film yang terbentuk mudah rusak karena klorida. 

 

Gambar 1.5.  Korosi celah pada sambungan 

Sumber: https://wiwinwibowo.files.wordpress.com/2012/03/korosi-celah.png 

 

Korosi jenis ini dapat terjadi pada mesin cuci, di bawah teritip, di butiran 

pasir, di bawah aplikasi film/lapisan pelindung, dan di kantong/cekungan 

yang dibentuk oleh ulir sendi. Gambar berikut ini menunjukkan korosi celah 

pada sebuah paku ulir. 

 

2.4. Korosi sumuran 

Korosi sumuran adalah korosi lokal yang secara selektif menyerang bagian 

permukaan logam yang: 

a. Selaput pelindungnya tergores atau retak akibat perlakuan mekanik. 

b. Mempunyai tonjolan akibat dislokasi atau slip yang disebabkan oleh 

tegangan tarik yang dialami atau tersisa. 

c. Mempunyai komposisi heterogen dengan adanya inklusi, segresi atau 

presitasi. 

 

Korosi sumuran adalah korosi lokal yang terjadi pada cacat mikroskopis 

pada permukaan logam. Lubang-lubang yang sering ditemukan di bawah 

deposit permukaan yang disebabkan oleh akumulasi produk korosi. Pada 

daerah cacat ini akan lebih anodik dibandingkan permukaan material 

sehingga korosi akan menuju bagian dalam material. 

Korosi sumuran dikenal juga dengan korosi lubang karena merupakan korosi 

lokal berbentuk lubang-lubang kecil (pit) dengan kedalaman sebesar 

diameternya dan saling berdekatan. Bentuk ini sering tertutup oleh produk 
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korosi. Bila dihitung dalam persentase kehilangan beratnya sangat kecil, 

tetapi akibat dari kerusakan ini cukup besar. 

Pitting mungkin yang paling berbahaya dan ganas dari semua jenis dari 

korosi lain. Dalam pitting lubang kecil atau besar dan dalam atau dangkal 

dan lubang terbentuk di permukaan, benar-benar menghancurkan logam. 

Jika pitting terjadi di mesin logam mesin benar-benar berhenti bekerja. Hal 

ini disebabkan karena beberapa reagen kimia korosif. 

 

 

Gambar 1.6.  Pola kerusakan pada korosi sumuran 

Sumber: https://wiwinwibowo.files.wordpress.com/2012/03/korosi-sumuran.jpg 

 

Alasan lain mengapa bentuk korosi ini dianggap paling berbahaya adalah 

bahwa jenis ini sulit untuk memprediksi dan meskipun mungkin terjadi secara 

bertahap dan diam-diam fungsi logam berhenti tiba-tiba tanpa peringatan. 

Gambaran mengenai pola yang terjadi pada jenis korosi ini diperlihatkan 

pada gambar berikut ini. 

 

2.5. Korosi arus liar 

Korosi arus liar ialah merasuknya arus searah secara liar tidak disengaja 

pada suatu konstruksi baja, yang kemudian meninggalkannnya kembali 

menuju sumber arus. Pada titik dimana arus meninggalkan konstruksi, akan 

terjadi serangan karat yang cukup serius sehingga dapat merusak konstruksi 

tersebut. Korosi jenis ini biasanya dialami oleh tangki atau pipa yang 

tertanam di dalam tanah. 
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Gambar 1.7.  Korosi arus liar 

Sumber: http://www.corrosioncop.com/wp-content/uploads/2015/05/DC-straycurrent.gif 

 

2.6. Korosi regangan 

Korosi tegangan atau regangan adalah korosi yang di sebabkan adanya 

tegangan tarik yang mengakibatkan terjadinya retak. Tegangan ini di 

sebabkan pada temperatur dan deformasi yang berbeda. Berikut adalah 

gambaran retak serta bentuk penjalarannya yang di akibatkan oleh korosi 

tegangan. 

 

 

Gambar 1.8. Model retakan pada korosi regangan 

Sumber: https://wiwinwibowo.files.wordpress.com/2012/03/korosi-g1.png 

 

Korosi ini terjadi karena pemberian tarikan atau kompresi yang melebihi 

batas ketentuannya. Kegagalan ini sering disebut Retak Karat Regangan 

(RKR). Sifat retak jenis ini sangat spontan (tiba-tiba terjadinya), regangan 

biasanya bersifat internal atau merupakan sisa hasil pengerjaan (residual) 

seperti pengeringan, pengepresan dan lain-lain. 

 

Korosi ini bisa sangat rumit dan melibatkan interaksi sejumlah faktor, 

termasuk temperatur, komposisi gas, tekanan gas, komposisi logam bentuk 

komponen, dan finishing permukaan. Ini merupakan bentuk serangan yang 

tidak nampak tetapi sering menimbulkan akibat yang dahsyat. Korosi 
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regangan dapat ditemukan dalam kondisi-kondisi di lingkungan air yang 

bertekanan tinggi.  

 

2.7. Korosi serangan selektif 

Korosi serangan selektif kebanyakan logam yang diproduksi secara besar-

besaran untuk keperluan rekayasa memiliki cacat volume. Bahkan logam 

murni yang bebas dari semua cacat dari proses produksi masih dapat 

mengalami serangan korosi selektif pada batas-batas butir, karena 

ketidaksesuaian struktur kristal, atom-atom secara termodinamik kurang 

mantap dibandingkan dengan atom-atom pada kedudukan kisi sempurna 

dan mempunyai kecenderungan lebih besar untuk terkorosi. Secara umum, 

kesempatan korosi akan menjadi lebih tinggi karena pengaruh kenaikan 

temperatur. 

 

Gambar 1.9.  Pola Korosi serangan selektif 

Sumber: https://wiwinwibowo.files.wordpress.com/2012/03/korosi-ga.png 

 

2.8. Korosi Batas Butir (Intergranular) 

Korosi Intergranular terjadi bila daerah batas butir terserang akibat adanya 

endapan di dalamnya. Batas butir sering menjadi tempat proses 

pengendapan dan pemisahan yang teramati pada banyak paduan beberapa 

jenis logam. 

 

Gambar 1.10.  Korosi batas butir 

Sumber: https://wiwinwibowo.files.wordpress.com/2012/03/korosi-bt.png 

https://wiwinwibowo.files.wordpress.com/2012/03/korosi-bt.png
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2.9. Korosi erosi 

Korosi Erosi merupakan percepatan pada laju korosi disebabkan gerak yang 

relatif antara cairan yang korosif dengan permukaan logam. Biasanya 

gerakan sangat cepat, sehingga pengaruh abrasion dan mechanical wear 

juga terlihat di dalamnya. Bentuk korosi erosi ini banyak ditemui pada sistem 

pemipaan antara lain bent, tees, blower dan lain-lain. 

 

Gambar 1.11.  Korosi erosi 

Sumber: https://wiwinwibowo.files.wordpress.com/2012/03/korosi-erosi.png 

 

Korosi erosi adalah korosi yang di sebabkan oleh erosi yang mengikis 

lapisan pelindung material, zat erosi itu dapat berupa fluida yang 

mengandung material abrasive. Korosi tipe ini sering di temui pada pipa-pipa 

minyak. 

 

3. Tipe Korosi Berdasarkan Keterlibatan Elektrolit 

Berdasarkan keberadaan atau keterlibatan elektrolit, korosi juga dapat 

dibedakan menjadi korosi kering (korosi kimia) dan korosi basah (elektrokimia). 

 

3.1. Korosi kimiawi atau korosi kering 

Korosi berupa aksi langsung dari berbagai bahan kimia yang ada di atmosfer 

seperti oksigen, halogen, H2S dan lain sebagainya dalam lingkungan yang 

kering pada logam, akan memproduksi sebuah padatan dalam bentuk lapisan 

tipis (film) pada permukaan logam. Hal ini kita kenal dengan korosi kimiawi. 

Padatan film yang terbentuk pada permukaan logam dalam proses korosi 

akan melindungi permukaan logam tersebut dari proses korosi selanjutnya. 

Jika terbentuk suatu produk korosi yang dapat larut atau mudah menguap, 
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maka logam akan mengalami serangan korosi selanjutnya. Sebagai contoh, 

gas klorin akan menyerang perak dan membentuk sebuah lapisan film 

pelindung perak klorida pada permukaan logam. Reaksinya dituliskan 

sebagai berikut. 

2 𝐴𝑔𝑠 + 𝐶𝑙2(𝑔) → 2𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠)
 

 

3.2. Korosi elektrokimia atau korosi basah 

Korosi basah terjadi karena adanya proses elektrokimia yang terjadi pada 

logam akibat kelembaban dan keberadaan oksigen. Besi menduduki tempat 

terpenting dalam korosi logam yang berkaitan dengan serangan elektrokimia. 

Terdapat dua teori yang dapat menjelaskan proses perkaratan besi dengan 

baik yakni: Teori pembentukan sel Galvanik dan teori aerasi deferensial (teori 

sel konsentrasi). 

 

4. Teori Pembentukan Sel Galvanik dan Teori Aerasi Deferensial 

4.1. Teori Pembentukan Sel Galvanik 

Jika suatu logam yang tidak murni terpapar udara/atmosfer maka akan 

terbentuk sebuah sel Galvani mini. Besi dengan atmosfer akan membentuk 

sebuah elektroda (anoda), sementara kandungan logam lain (seperti 

tembaga, timah, kotoran dan lain sebagainya) sebagai wujud ketidakmurnian 

logam dengan atmosfer juga membentuk sebuah elektroda yang lain 

(katoda). 

Pada sel Galvanik ini tentunya terdapat dua reaksi utama yang masing-

masing terjadi di anoda sementara yang lainnya terjadi di katoda. Reaksi 

yang terjadi pada masing-masing elektroda dapat dijelaskan seperti berikut 

ini. 

 

4.1.1. Reaksi anodik 

Pada teori pembentukan sel Galvanik ini, besi merupakan logam yang 

lebih elektropositif. Oleh karena itu besi akan bertindak sebagai elektroda 

positif atau anoda. Sebagai anoda, besi akan teroksidasi menjadi ion besi 

(Fe2+) melalui pelepasan elektronnya. Dengan bantuan atmosfer yang 
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lembab, ion-ion besi akan bergabung dengan ion-ion hidroksida 

membentuk ferohidroksida dan pada oksidasi selanjutnya membentuk 

ferihidroksida. Pada akhirnya ferihidroksida ini akan mengalami 

dekomposisi membentuk dilihat sebagaimana persamaan-persamaan 

berikut ini. 

 

𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒(𝑠)
2+ + 2𝑒− 

 

𝐹𝑒(𝑠)
2+ + 2𝑂𝐻(𝑙)

− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) 

 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)
[𝑂]
→ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) 

 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) → 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

 

Catatan: 

 Elektron-elektron yang dilepas pada anoda diserap oleh katoda untuk 

membentuk hidrogen, air, atau inon hidroksida, tergantung kepada 

sifat alami dari atmosfer. 

 Pembentukan lengkap dari sel ini dikenal dengan reaksi perkaratan 

besi. 

 

4.1.2. Reaksi katodik 

Reaksi yang terjadi di katoda sangat tergantung kepada kondisi atmosfer. 

Berbagai reaksi berikut dapat terjadi sesuai dengan kondisi alami 

atmosfer saat terjadinya reaksi. 

1. Jika atmosfer dalam kondisi asam dan tidak ada oksigen, maka akan 

terjadi reaksi pelepasan hidrogen seperti berikut ini. 

 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 
 

2. Jika atmosfer dalam kondisi asam dan terdapat cukup oksigen, maka 

akan terjadi reaksi pelepasan air seperti berikut ini. 

 

2𝐻+ +½𝑂2 + 2𝑒
− → 𝐻2𝑂 
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3. Jika atmosfer dalam kondisi basa atau netral dan tidak ada oksigen, 

maka akan dihasilkan ion OH- dan hidrogen seperti berikut ini. 

 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒
− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻

− 
 

4. Jika atmosfer dalam kondisi basa atau netral namun cukup oksigen, 

maka akan dihasilkan ion OH-. 

 

2𝐻2𝑂 + 𝑂2 + 4𝑒
− → 4𝑂𝐻− 

 
 

4.2. Teori Aerasi Deferensial atau Teori Pembentukan Sel Konsentrasi 

Menurut teori ini, korosi terjadi selama proses perkembangan pembentukan 

sel dengan berbagai variasi konsentrasi oksigen atau berbagai elektrolit 

yang ada di permukaan logam. 

Berdasarkan hal tersebut, area yang kekurangan oksigen akan bertindak 

sebagai anoda dan mengalami korosi. Sementara area yang kelebihan 

oksigen akan bertindak sebagai katoda dan terlindungi dari korosi. 

 

Gambar 1.12.  Teori aerasi deferensial 

 

Reaksi pada anoda (daerah yang kurang oksigen) adalah reaksi oksidasi 

atau korosi dengan persamaan sebagai berikut. 

𝐹𝑒 →  𝐹𝑒2+ + 2𝑒− 

Reaksi pada katoda (area yang lebih banyak oksigen) adalah reaksi 

reduksi dengan persamaan seperti berikut ini. 

2𝐻2𝑂 + 𝑂2 + 4𝑒
−  → 4 𝑂𝐻− 

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻−  →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 
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Fe(OH)2 selanjutnya akan teroksidasi menjadi Fe(OH)3. Selama area 

anodik lebih kecil dari area katodik maka korosi akan terkonsentrasi pada 

daerah anodik. Oleh karena itu akan terbentuk lubang kecil pada 

permukaan logam. Tipe ini merupakan korosi lokal yang intens dan dikenal 

dengan lubang atau sumuran. 

 

Contoh lain untuk korosi aerasi diferensial adalah: 

1. Korosi yang terjadi pada pagar kawat berduri, di pagar kawat, daerah 

di mana seberang kabel kurang diakses udara dibanding pagar sisi 

lainnya. Karenanya korosi berlangsung kawat seberang yang anodik. 

2. Korosi dalam tangki air besi dekat level air (korosi garis air). 

Dalam tangki air yang terbuat dari besi, bagian logam besi yang 

terendam air terpapar oksigen lebih sedikit dibandingkan pada sisi 

yang tidak terendam air. Karena itu sebuah konsentrasi sel terbentuk 

dan karat besi akan berada pada batas air yang merupakan daerah 

pertemuan antara katoda dengan anoda. Karat akan menyebar ketika 

air menguap. Tipe ini dikenal dengan istilah korosi garis air. 

3. Jika setetes air atau larutan garam ditempatkan di atas potongan 

logam terbuat dari besi, maka akan terjadi korosi pada punggung 

tetesan. 

Area yang tertutup oleh tetesan, memiliki akses oksigen yang lebih 

sedikit sehingga menjadi anodik. Hal ini berhubungan dengan bagian 

lain yang sebaliknya memiliki akses oksigen yang lebih banyak karena 

terpapar udara secara bebas. 

 

 

Gambar 1.13. Korosi akibat tetesan elektrolit 
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5. Faktor-faktor yang memengaruhi laju korosi 

Faktor-faktor yang memengaruhi laju korosi dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu: 

a. Faktor yang berhubungan dengan logam dan permukaannya. 

b. Faktor yang berhubungan dengan atmosfer. 

c. Faktor yang berhubungan dengan produk hasil korosi. 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor tersebut di atas. 

 

5.1. Faktor yang berhubungan dengan logam dan permukaannya 

Terdapat enam faktor yang memengaruhi laju korosi berkaitan dengan 

logam dan permukaannya. 

1) Jenis pengotor logam dan sifat elektropositifnya secara alami 

menentukan korosi logam. Misalnya ketika besi memiliki kotoran 

seperti tembaga, timah, maka besi akan mengalami korosi karena besi 

lebih elektropositif dari logam seperti tembaga dan timah. Di sisi lain 

ketika besi digabungkan dengan seng, maka seng akan terkorosi 

karena seng lebih elektropositif dari besi. 

Di kebanyakan pemanfaatan material, kontak antara material-material 

yang berbeda adalah sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Di dalam 

proses aliran fluida dan pemipaan, perbedaan material dan paduan 

sering terjadi kontak antara material tersebut. 

2) Kemurnian logam 

Secara umum logam murni tidak akan terkorosi karena tidak terdapat 

titik yang akan bertindak sebagai katoda sebagai penginduksi terjadinya 

korosi. 

3) Permukaan logam 

Permukaan kasar akan dengan mudah mengalami korosi karena 

mengumpulkan lebih banyak kotoran dan memberikan lebih banyak titik 

katoda sebagai tempat korosi. Permukaan yang dipoles tidak mudah 

mengalami korosi. 

4) Retakan/stres 

Stres di permukaan logam yang dihasilkan oleh kerja mekanik seperti 

pendinginan, penekanan, pembengkokan, dan penarikan, perlakuan 
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panas yang tidak tepat dan lain sebagainya dapat memicu korosi. 

Bagian yang mengalami lebih banyak stres akan bertindak sebagai 

anoda dan bagian lain bertindak sebagai katoda. Hal ini menyebabkan 

pembentukan korosi stres. Korosi stres dapat terjadi pada tiruan paduan 

tertentu seperti kuningan seng tinggi dan kuningan nikel. 

Embrittlement kaustik dicatat dalam boiler adalah contoh khas untuk 

korosi stres, yang disebabkan serangan hadir alkali dalam air pada 

logam boiler stres. 

5) Rasio area anoda terhadap katoda 

Jika area katoda yang lebih luas menyelimuti area anoda yang lebih 

sempit, maka akan terjadi korosi pada titik anoda. Hal ini dikenal dengan 

istilah erosi. Hal ini ditemui pada agitator pipa, tabung kondensor dan 

lain sebagainya. Di mana turbulensi aliran gas dan uap akan 

menghapus lapisan permukaan yang mengakibatkan deferensial sel. 

Penghapusan lapisan permukaan juga dapat diakibatkan oleh aktivitas 

menggosok atau mengorek padatan pada permukaan yang dilapisi. 

6) Wujud fisik dari logam 

Laju korosi dipengaruhi oleh ukuran butir, orientasi kristal, stres dan lain 

sebagainya. Semakin kecil ukuran butir logam semakin besar tingkat 

korosinya. 

 

5.2. Faktor yang berhubungan dengan atmosfer 

Kecepatan korosi atmosfer tergantung pada sejumlah faktor seperti 

kelembaban relatif udara, suhu, kontaminan kimia dan lokasi permukaan. 

Dalam rangka untuk memperkirakan seberapa parah korosi atmosferik 

mungkin menjadi, kondisi atmosfer sering dikategorikan sebagai desa, 

perkotaan, industri dan kelautan. 

Secara singkat faktor-faktor yang berhubungan dengan korosi di atmosfer 

diidentifikasi sebagai: 

1) Kondisi alami atmosfer 

2) Temperatur atmosfer 

3) pH atmosfer 

4) Tingkat kelembaban atmosfer 

5) Jumlah oksigen dalam atmosfer 
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6) Jumlah uap bahan kimia dalam atmosfer 

 

Sebuah kondisi yang diperlukan untuk korosi atmosferik dari logam adalah 

bahwa permukaan logam ditutupi oleh elektrolit. Periode ketika permukaan 

logam dipengaruhi oleh kelembaban kadang-kadang disebut 'waktu basah'. 

Hujan, kondensasi, kabut, atau bentuk lain dari kelembaban dapat 

menyebabkan permukaan menjadi basah. Sebagian besar logam memiliki 

nilai kritis kelembaban relatif yang diperlukan untuk melanjutkan terjadinya 

proses korosi. Jika nilai kritis kelembaban relatif ini terlampaui, maka korosi 

akan terjadi. 

Nilai kritis kelembaban relatif bervariasi antara 60-95%, tergantung pada 

kualitas logam dan faktor lainnya. Setelah korosi dimulai, kelembaban relatif 

jauh lebih rendah namun cukup untuk menjaga proses tetap aktif. Namun 

secara khusus baja dapat menimbulkan korosi ketika kelembaban relatif 

udara di bawah 40%, jika terdapat klorida atau kontaminan kimia lainnya 

pada permukaan logam. 

Korosi akan meningkat pada temperatur yang lebih tinggi. Pada temperatur 

bawah titik beku, korosi berlangsung perlahan-lahan atau bahkan tidak sama 

sekali. Namun pada permukaan yang terkontaminasi bahan kimia, korosi 

dapat terus berlangsung bahkan pada temperatur rendah. 

Berkaitan dengan kontaminasi atmosfer, terdapat zat-zat kimia yang dapat 

mempercepat korosi. Dua komponen yang paling penting dari kontaminasi 

atmosfer yang mempercepat korosi logam adalah klorida dan sulfur diokside. 

Di daerah pesisir, garam dari air laut merupakan faktor utama penyebab 

korosi, tetapi efek ini menurun dengan cepat pada daerah yang jauh dari 

pantai. Di daratan, ‘garam jalan’ yang diaplikasikan pada permukaan jalan 

untuk mencegah pembekuan di musim dingin merupakan sumber utama 

kontaminasi klorida. 

Keberadaan sulfur dioksida di udara, terutama timbul dari pembakaran 

bahan bakar fosil, jumlahnya sangat bervariasi ditinjau dari lokasi dan waktu. 

Sulfur dioksida bereaksi dengan uap air di atmosfer untuk membentuk asam 

sulfat. Ketika asam sulfat mengendap pada permukaan logam, terbentuk 

garam sulfat. Bagaimana ion sulfat ambil bagian dalam proses korosi, 

bervariasi tergantung pada logam yang bersangkutan. 
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Contoh dari korosi yang berkaitan dengan kondisi atmosfer adalah: 

a. Perpipaan atau kabel yang tertanam jika melewati tanah dari satu jenis 

ke jenis lainnya akan mengalami korosi karena aerasi diferensial. 

b. Jalur pipa timbal yang melewati tanah liat kemudian melewati pasir. Pipa 

timbal yang melewati tanah liat kurang teraerasi jika dibandingklan saat 

melewati pasir. 

 

5.3. Faktor yang berhubungan dengan produk hasil korosi 

1) Dalam beberapa kasus produk karat muncul ke permukaan dan 

menyerap kelembaban lebih banyak. Kelembaban ini menyebabkan 

korosi lebih lanjut. Contohnya karat besi, karat besi ini menyerap uap air 

lebih banyak sehingga meningkatkan tingkat perkaratan besi. 

2) Dalam beberapa kasus produk perkaratan bertindak sebagai lapisan 

pelindung yang mencegah korosi lebih lanjut. Contohnya aluminium 

oksida yang terbentuk di atas permukaan aluminium mencegah korosi 

lebih lanjut dan bertindak sebagai lapisan pelindung. Kondisi ini 

merupakan prinsip dasar anodisasi. 

3) Dalam beberapa kasus lain produk terkorosi jatuh dari posisi mengekspos 

permukaan logam yang belum terkorosi dan menyebabkan proses korosi 

lebih lanjut. Contohnya magnesium oksida terbentuk di atas permukaan 

logam magnesium jatuh pada posisi mengekspos permukaan logam 

magnesiun yang belum terkorosi untuk korosi lebih lanjut. 

 

6. Perhitungan laju korosi 

Hampir semua korosi merupakan reaksi elektrokimia. Sehingga semua yang 

memengaruhi kecepatan suatu reaksi kimia atau jumlah arus yang mengalir 

akan memengaruhi laju korosi. Hukum Ohm dapat diterapkan untuk bagian 

elektrik dari sel korosi. Laju korosi berbanding lurus dengan sejumlah arus 

yang mengalir pada sel korosi elektrokimia. Jika arus dapat diukur, suatu 

perhitungan yang tepat dari kehilangan logam akibat korosi dapat ditentukan. 

Ini berarti bahwa suatu pengukuran dalam ampere atau milliampere secara 

matematis dihitung dalam kilogram (pound) per tahun. Suatu Amp tahun 



26 
 

adalah satu Ampere yang mengalir selama periode satu tahun. Logam yang 

berbeda memiliki laju korosi yang berbeda. 

Kerusakan material akibat korosi biasanya ditunjukkan dengan laju penetrasi 

yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini. 

 

Tabel 1.1. Ketahanan Korosi Relatif 

Relative 
Corrosion 
Resistance 

mpy mm/yr µm/yr nm/h pm/s 

Outstanding 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor 
Unacceptable 

< 1 
1 – 5 

5 – 20 
20 – 50 

50 – 200 
200+ 

< 0.02 
0.02 – 0.1 
0.1 – 0.5 
0.5 – 1 
1 – 5 
5+ 

< 25 
25 – 100 

100 – 500 
500 – 1000 

1000 – 
5000 

5000+ 

< 2 
2 – 10 

10 – 50 
50 – 150 

150 – 500 
500+ 

< 1 
1 – 5 

5 – 20 
20 – 50 

50 – 200 
200+ 

Sumber: dikutip dari Corrosion Engineering, 3 ed, Mars. G. Fontana 

 

Laju korosi merupakan suatu besaran yang menyatakan cepat atau lambat 

suatu material bereaksi dengan lingkungannya dan mengalami korosi. 

Menurut Fontana (1987) dalam bukunya “Corrosion Engineering”, laju korosi 

dapat didefinisikan dalam berbagai macam, seperti persentase kehilangan 

massa, miligram per sentimeter persegi per hari dan gram per inci persegi 

per jam. Selain itu, juga digunakan mils per year (mpy) yang menyatakan 

laju penetrasi serangan korosi terhadap logam.  

Sebagaimana diketahui, korosi sangat dipengaruhi oleh lingkungan misalnya 

temperatur pH, oksigen, kecepatan fluida, dan zat-zat oksidator. Laju korosi 

juga bergantung pada, konsentrasi reaktan, jumlah mula-mula partikel 

(massa) logam, dan faktor mekanik seperti tegangan. Untuk menghitung laju 

korosi, terdapat dua metode yang dapat digunakan antara lain metode 

kehilangan berat atau weight gain loss (WGL) dan metode elektrokimia. 

Metode kehilangan berat secara umum dianggap identik dengan kehilangan 

massa (mass loss). Metode kehilangan massa (mass loss) ini didasarkan 

pada selisih massa awal sebelum pengujian korosi dengan massa akhir 

setelah pengujian korosi. 

Jika diketahui penurunan masa dari suatu material yang terkorosi maka laju 

korosi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Dimana: 

CR = laju korosis 

K  = konstanta (3.45 x 10 6 mpy) 

m  = masa yang hilang (gram) 

A  = luas sampel yang terendam (cm2) 

t   = waktu perendaman (jam) 

ρ   = masa jenis logam (g/cm3) 

 

Berikut ini diberikan contoh perhitungan laju korosi: 

Diketahui sebuah benda yang terbuat dari logam memiliki massa jenis 7,85 

g/cm3 dan luas penampang 14,5 cm2. Setelah terendam dalam air laut 

selama 288 jam benda tersebut mengalami pengurangan massa sebesar 

0,0142 g. Hitunglah laju korosi yang terjadi pada benda tersebut! 

 

Penyelesaian: 

)/(
..

.
mmpympy

tA

mK
CR
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6

/85,7.288.5,14

0142,0.10.45,3

cmgjamcm

gmpy
CR   

 

mpyCR 4944,1  

 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Saudara hendaknya melakukan kegiatan-

kegiatan berikut ini. 

1. Identifikasi tipe atau jenis korosi yang terjadi di lingkungan sekolah. 

(Gunakan format Tabel Identifikasi Jenis Korosi di Lingkungan Sekolah 

seperti tercantum di halaman berikut) 
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2. Percobaan laju korosi. (Gunakan lembar Kerja Percobaan Laju Korosi 

seperti tercantum pada halaman berikut) 

3. Mengimplementasikan bahan pembelajaran dalam penyiapan RPP 

sesuai dengan format RPP yang berlaku di Satuan Pendidikan tempat 

Saudara. 

 

Gunakan dan isi tabel berikut ini untuk mengidentifikasi jenis-jenis korosi 

yang terjadi di lingkungan sekolah Saudara. Manfaatkan hasil pengamatan 

Saudara sebagai media pembelajaran dalam menjelaskan materi jenis-jenis 

korosi. 

 

Tabel Identifikasi Jenis Korosi di Lingkungan Sekolah 

No Lokasi 
Nama 

alat/sarpras 
Jenis Bahan Gambar/Foto 

Jenis 

Korosi 

      

      

Dst.      

 

Untuk kegiatan percobaan laju korosi ikuti lembar kerja berikut ini. 

 

LEMBAR KERJA PERCOBAAN LAJU KOROSI 

1. Alat 

a. Neraca analitik. 

b. Gelas beaker 250 mL sebanyak 16 buah. 

c. Sarung tangan. 

d. Mikrometer. 

 

2. Bahan 

a. Potongan lempeng baja jenis Mild steel tebal 5 mm ukuran 5 cm x 5 cm 

sebanyak 16 buah. 

b. Larutan air garam berbagai konsentrasi (30%, 40%, 50%, dan 60%) 

masing-masing sebanyak 400 mL. 

c. Kertas abrasive/gosok. 

d. Kertas tisu gulung. 
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3. Langkah Kerja 

a. Siapkan spesimen potongan lempeng baja lalu gosok dengankertas 

gosok hingga mengkilat lalu bersihkan dengan dengan kertas tisu. 

Berikan identifikasi sebagai spesimen nomor 1 sampai dengan 16, 

b. Timbanglah masing-masing spesimen secara teliti menggunakan neraca 

analitik. Catatlah hasilnya pada tabel pengukuran sebagai m1. 

c. Hitunglah luas penampang (A) setiap spesimen secara teliti dengan 

bantuan mikrometer. Catatlah hasilnya pada tabel pengukuran. 

d. Tuangkan 100 mL larutan air garam berbagai konsentrasi masing-masing 

ke dalam sebuah gelas beaker (sehingga terdapat empat buah gelas 

beaker berisi larutan air garam 30%, empat buah gelas beaker berisi 

larutan air garam 40%, empat buah gelas beaker berisi larutan air garam 

50%, dan empat buah gelas beaker berisi larutan air garam 60%). 

e. Masukkan sebuah spesimen ke dalam masing-masing gelas beaker. 

Buatlah empat seri masa perendaman selama 120 jam, 240 jam. 360 jam 

dan 480 jam untuk masing-masing satu seri konsentrasi larutan air garam 

f. Ambil spesimen lalu bersihkan kerak/karat yang terjadi dan keringkan 

setiap spesimen tepat setelah melewati masa perendaman yang 

ditentukan kemudian timbang kembali dengan teliti. Catatlah hasilnya 

pada tabel pengukuran sebagai m2. 

g. Hitunglah pengurangan massa specimen setelah proses perendaman 

berakhir dan catatlah hasilnya sebagai m1-m2 ke dalam tabel 

pengukuran. 

h. Hitunglah laju korosi yang terjadi pada masing-masing spesimen. 

i. Isikan hasil pengukuran pada tabel pengamatan/pengukuran yang 

tersedia. 

j. Buatlah grafik hubungan antara waktu perendaman dengan kehilangan 

berat yang terjadi pada setiap spesimen. 

k. Buatlah grafik hubungan antara konsentrasi larutan air dengan laju korosi 

yang terjadi. 

l. Buatlah kesimpulan percobaan berdasarkan data dan hasil analisis yang 

diperoleh. 
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4. Hasil Pengukuran/Pengamatan 

Tabel Pengukuran/Pengamatan 

Spesimen m1 (g) A (cm2) % 

Larutan 

t (jam) m2 

(g) 

m1-m2 

(g) 

CR 

(mpy) 

1   30 120    

2   40 120    

3   50 120    

4   60 120    

5   30 240    

6   40 240    

7   50 240    

8   60 240    

9   30 360    

10   40 360    

11   50 360    

12   60 360    

13   30 480    

14   40 480    

15   50 480    

16   60 480    

 

 

5. Analisis Data 

a. Grafik hubungan antara lama perendaman dengan pengurangan masa 

spesimen. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

b. Grafik hubungan antara konsentrasi larutan air garam dengan laju korosi 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

6. Kesimpulan 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

1. Jawablah soal-soal latihan berikut setelah mempelajari uraian matero dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran pada kegiatan belajar 1, dengan tanpa 

melihat kunci jawaban terlebih dahulu. 

2. Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang tersedia pada 

bagian H untuk melihat perkiraan tingkat penguasaan Saudara pada 

kegaiatan pembelajaran 1. 

3. Jika perkiraan tingkat penguasaan Saudara kurang dari 80%, silakan 

mencermati kembali kegiatan pembelajaran 1, hingga tingkat penguasaan 

minimal 80%. 

 

 

Soal Latihan: 

1. Jelaskan secara singkat pengertian korosi ! 

2. Jelaskan perbedaan antara korosi melalui proses kimia dengan proses fisika! 

3. Sebutkan tipe-tipe korosi berdasarkan tampilan yang nampak! 

4. Apa yang dimaksud dengan korosi kimia dan elektrokimia? 

5. Berikan penjelasan mengenai korosi berdasarkan teori galvanik dan aerasi 

diferensial (sel konsentrasi)! 

6. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi laju korosi? 

7. Diketahui sebuah benda yang terbuat dari logam memiliki massa jenis 7,85 

g/cm3 dan luas penampang 15 cm2. Setelah terendam dalam air laut selama 
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500 jam benda tersebut mengalami pengurangan massa sebesar 0,0284 g. 

Hitunglah laju korosi yang terjadi pada benda tersebut! 

F. Rangkuman 

1. Korosi dapat didefinisikan sebagai degradasi sifat-sifat bahan selama 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dan korosi merupakan hal yang 

tak terelakkan bagi sebagian besar jenis logam. 

2. Proses korosi dapat melalui proses kimia maupun proses fisika serta 

kombinasi dari keduanya. Korosi melalui proses kimia melibatkan 

perpindahan elektron (elektroda terkorosi), katoda (elektroda yang tidak 

terkorosi), penghantar (yang menghubungkan antara katoda dan anoda) dan 

elektrolit (lingkungan yang bisa menghantarkan arus listrik seperti tanah, air 

laut, dan sebagainya). Korosi melalui proses fisika terjadi karena abrasi 

(gesekan dengan benda padat), adanya beban (ditarik atau ditekan), 

pengaruh kecepatan aliran atau lainnya yang mempercepat terjadinya 

korosi. 

3. Tipe korosi berdasarkan penampilan dapat digolongkan menjadi korosi: 

merata, galvanik, celah, sumuran, arus liar, regangan, serangan selektif, 

batas butir, dan erosi. Masing-masing memiliki tampilan yang berbeda 

sehingga perbedaan yang terlihat dapat dijadikan kunci dalam penggolongan 

korosi. 

4. Berdasarkan keberadaan atau keterlibatan elektrolit, korosi juga dapat 

dibedakan menjadi korosi kering (korosi kimia) dan korosi basah 

(elektrokimia). 

5. Berdasarkan teori Galvani, jika suatu logam yang tidak murni terpapar 

udara/atmosfer maka akan terbentuk sebuah sel Galvani mini. Logam 

dengan atmosfer akan membentuk anoda, sementara kandungan logam lain 

sebagai wujud ketidakmurnian logam dengan atmosfer membentuk katoda. 

Sedangkan menurut teori aerasi diferensial (sel konsentrasi) korosi terjadi 

selama proses perkembangan pembentukan sel dengan berbagai variasi 

konsentrasi oksigen atau berbagai elektrolit yang ada di permukaan logam, 

dengan area yang kekurangan oksigen akan bertindak sebagai anoda dan 

mengalami korosi. Sementara area yang kelebihan oksigen akan bertindak 

sebagai katoda dan terlindungi dari korosi. 
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6. Faktor-faktor yang memengaruhi laju korosi dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu: 

a. Faktor yang berhubungan dengan logam dan permukaannya. 

b. Faktor yang berhubungan dengan atmosfer. 

c. Faktor yang berhubungan dengan produk hasil korosi. 

7. Jika diketahui penurunan masa dari suatu material yang terkorosi maka laju 

korosi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

)/(
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 

Setelah menuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : PENCEGAHAN 

DAN PENGENDALIAN KOROSI 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 2 ini, Saudara diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan kaitan antara tingkat kemuliaan atau reaktivitas logam 

dengan kemudahan mengalami korosi. 

2. Membedakan pengendalian korosi dengan cara modifikasi lingkungan 

deaerasi dan dehumidifikasi. 

3. Menjelaskan mekanisme kerja inhibitor korosi. 

4. Menjelaskan cara kerja paduan dalam pengendalian korosi dengan 

contoh. 

5. Memberikan contoh pelapisan permukaan organik dan anorganik. 

6. Menjelaskan mekanisme pengendalian korosi dengan pelapisan logam. 

7. Menyebutkan metode pengendalian korosi dengan pelapisan logam. 

8. Menjelaskan pengertian elektroplating. 

9. Menjelaskan prinsip pengendalian korosi dengan cara anodising. 

10. Melaksanakan praktik anodising secara benar. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyajikan penjelasan mengenai cara-cara umum yang digunakan untuk 

mencegah atau mengendalikan korosi. 

2. Menjelaskan aplikasi kimia dalam teknologi tepat guna bidang teknologi dan 

rekayasa terkait pengendalian korosi. 

3. Terampil menggunakan peralatan laboratorium kimia dalam percobaan 

pengendalian korosi secara anodising. 

 

 

C. Uraian Materi 

Setelah kita memahami apa itu korosi, bentuk-bentuk korosi dan bagaimana 

proses korosi terjadi serta faktor apa yang menyebabkan korosi, selanjutnya 
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kita akan melihat dan mendalami materi tentang pencegahan dan 

pengendalian korosi. 

Pencegahan dan pengendalian terjadinya korosi ini tentunya berkaitan 

dengan adanya tingkat katahanan logam terhadap korosi yang berbeda-

beda. Ketahanan terhadap korosi ini dipengaruhi oleh sifat reaktif tidaknya 

suatu logam atau mulia tidaknya suatu logam. Makin reaktif suatu logam 

makin mudah bereaksi dengan oksigen atau zat lain pemicu korosi. 

Sebaliknya makin mulia suatu logam, makin sulit berekasi dengan oksigen 

maupun zat lain pemicu terjadinya korosi. Sehingga makin reaktif suatu 

logam, akan semakin mudah terkorosi dan sebaliknya semakin mulia suatu 

logam, makin sulit mengalami korosi. Berikut dapat dilihat tingkat kereaktifan 

atau kemuliaan logam secara berurut. 

 

 

Gambar 2.1. Urutan Reaktivitas Logam 

Sumber: Industrial Coating of Metal Surface 

 

Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mencegah dan 

mengendalikan terjadinya korosi. Metode yang umum digunakan untuk 

mencegah dan mengendalikan korosi adalah: 

 Modifikasi kondisi lingkungan 

 Paduan 

 Pelapisan permukaan 

 Pelapisan logam 

 Elektroplating dan 
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 Anodising 

Bagaimana masing-masing metode dapat mencegah dan mengendalikan 

terjadinya proses korosi mari kita lihat penjelasan berikut ini. 

 

1. Modifikasi Kondisi Lingkungan 

Laju korosi dapat dikurangi dengan memodifikasi lingkungan. Lingkungan 

dapat dimodifikasi oleh berikut: 

1.1. Deaerasi: 

Terjadinya peningkatan jumlah oksigen berbahaya karena dapat 

meningkatkan laju korosi. Deaerasi bertujuan menghilangkan oksigen 

terlarut. Oksigen terlarut dapat dihilangkan oleh proses deaerasi atau 

dengan menambahkan beberapa zat kimia seperti Na2CO3. 

Korosi dari besi atau baja pada boiler pipa air disebabkan oleh tiga faktor 

fundamental: 

1) Suhu air umpan 

2) Nilai pH air umpan 

3) Kandungan oksigen air umpan 

 

Gambar 2.2. Deaerator tipe nampan 

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Deaerator 

 

Suhu dan nilai pH memengaruhi agresivitas korosi. Semakin tinggi suhu, dan 

semakin rendah nilai pH akan meningkatkan agresivitas air umpan tersebut. 

Kandungan oksigen terlarut dari air umpan merupakan faktor terbesar dalam 

menentukan jumlah korosi yang akan berlangsung. Dengan adanya oksigen 
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dan gas non-terkondensasi lainnya, di dalam air umpan merupakan 

penyebab utama dari korosi dalam air umpan peralatan berpipa, boiler, dan 

penanganan kondensat. 

Deaerasi adalah penghapusan mekanik gas terlarut dari air umpan boiler. 

Ada tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam desain deaerator apapun. 

1) air umpan masuk harus dipanaskan sampai suhu saturasi penuh, sesuai 

dengan tekanan uap dipertahankan dalam deaerator tersebut. Ini akan 

menurunkan kelarutan gas terlarut ke nol. 

2) air umpan dipanaskan harus mekanis gelisah akan. Hal ini dilakukan 

dalam deaerator tray dengan terlebih dahulu penyemprotan air dalam film 

tipis ke suasana uap. Membuat film tipis mengurangi jarak gelembung gas 

telah melakukan perjalanan akan dibebaskan dari air. Berikutnya, air 

mengalir melalui bank nampan ditempatkan, lebih lanjut mengurangi 

tegangan permukaan air. Hal ini memungkinkan untuk menghilangkan 

setiap gas tidak dibebaskan oleh penyemprotan awal. 

3) pasokan uap yang memadai harus melewati air, baik di bagian semprot 

dan bagian papan alas untuk menyapu keluar gas dari air. 

 

1.2. Dehumidifikasi 

Dalam metode ini, uap air dari udara dihilangkan dengan menurunkan 

kelembaban relatif udara disekitarnya. Udara dapat didehumidifikasi atau 

dihilangkan kelembaban atau kandungan airnya dengan cara: pendinginan-

kondensasi uap, adsopsi uap air, dan absorpsi uap air. 

1) Pendinginan-kondensasi uap 

Pada sistem pendinginan kelembaban dikurangi dengan pendinginan 

udara di bawah titik embun. Bagian udara yang lembab terkondensasi 

dan terkuras keluar. 

2) Adsorpsi uap air 

Dalam sistem adsorpsi kelembaban berkurang dengan bahan adsorben 

seperti gel silika atau alumina aktif. Adsorpsi adalah proses fisik di mana 

kelembaban terkondensasi dan diadakan pada permukaan material 

tanpa perubahan dalam struktur fisik atau kimia dari material. Bahan 

adsorben dapat diaktifkan kembali oleh panas. Suhu untuk reaktivasi: 
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160-170C. Panas yang dibutuhkan untuk pengaktifan: 4800 - 4800 

kJ/kg air yang dihilangkan. 

 Silika gel - SiO2 

Silika gel - SiO2 - adalah adsorben kuat berupa kristal dan sangat 

berpori. Ruang kosong (void) sekitar 50 - 70% volume dan adsorbsi 

air hingga 40% dari massanya sendiri. Bulk density silika gel adalah 

480-720 kg/m3. Kapasitas panas spesifik adalah 1,13 kJ/kgK. 

 Alumina aktif 

Alumina aktif adalah sekitar 90% aluminium oksida Al2O3 dan 

sangat berpori. Void sekitar 50 - 70% volume dan adsorbsi air 

hingga 60% dari massanya sendiri. Bulk density adalah 800-870 

kg/m3. Kapasitas panas spesifik adalah 1,0 kJ/kgK. 

3) Absorpsi uap air 

Dalam sistem penyerapan, kelembaban berkurang dengan bahan 

penyerap seperti larutan kalsium klorida. Penyerapan melibatkan 

perubahan dalam struktur fisik atau kimia dari material dan secara 

umum tidak mudah untuk mengaktifkan kembali materi penyerap. 

 

1.3. Inhibitor 

Dalam metode ini, beberapa zat kimia yang dikenal sebagai inhibitor 

ditambahkan ke lingkungan korosif dalam jumlah kecil. Inhibitor ini secara 

substansial mengurangi laju korosi. 

Inhibitor kimia adalah suatu zat kimia yang dapat menghambat atau 

memperlambat suatu reaksi kimia. Secara khusus, inhibitor korosi 

merupakan suatu zat kimia yang bila ditambahkan ke dalam suatu 

lingkungan tertentu, meski dalam jumlah sedikit dapat menurunkan laju 

penyerangan (korosi) lingkungan itu terhadap suatu bahan atau material, 

umumnya logam atau paduan logam. Keefektifan inhibitor korosi 

tergantung pada komposisi cairan, kuantitas air, dan pola aliran. 

Mekanisme umum untuk menghambat korosi melibatkan pembentukan 

lapisan, seringkali lapisan pasif, yang mencegah akses dari zat korosif 

terhadap logam. Perawatan permanen seperti pelapisan krom (chrome 

plating) umumnya tidak dianggap sebagai inhibitor namun sebaliknya 
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inhibitor korosi adalah aditif untuk cairan yang mengelilingi logam atau 

objek terkait. 

 

1.3.1. Mekanisme Kerja Inhibitor 

Pada prakteknya, jumlah inhibitor yang ditambahkan adalah sedikit, baik 

secara kontinyu maupun periodik menurut suatu selang waktu tertentu. 

Mekanisme kerja inhibitor dapat dibedakan sebagai berikut. 

1) Inhibitor teradsorpsi pada permukaan logam, dan membentuk suatu 

lapisan tipis dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor. Lapisan ini 

tidak dapat dilihat oleh mata biasa, namun dapat menghambat 

penyerangan lingkungan terhadap logamnya. 

2) Melalui pengaruh lingkungan (misal pH) menyebabkan inhibitor dapat 

mengendap dan selanjutnya teradsopsi pada permukaan logam serta 

melidunginya terhadap korosi. Endapan yang terjadi cukup banyak, 

sehingga lapisan yang terjadi dapat teramati oleh mata. 

3) 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. 

4) Inhibitor menghilangkan konstituen yang agresif dari lingkungannya. 

 

Berdasarkan sifat korosi logam secara elektrokimia, inhibitor dapat 

memengaruhi polarisasi anodik dan katodik. Bila suatu sel korosi dapat 

dianggap terdiri dari empat komponen yaitu: anoda, katoda, elektrolit dan 

penghantar elektronik, maka inhibitor korosi memberikan kemungkinan 

menaikkan polarisasi anodik, atau menaikkan polarisasi katodik atau 

menaikkan tahanan listrik dari rangkaian melalui pembentukan endapan 

tipis pada permukaan logam. Mekanisme ini dapat diamati melalui suatu 

kurva polarisasi yang diperoleh secara eksperimental. 

 

1.3.2. Peran Inhibitor 

Sifat dari inhibitor korosif tergantung pada (i) bahan yang dilindungi, yang 

paling sering benda logam, dan (ii) agen korosif yang akan dinetralkan. 

Agen korosif yang umum adalah oksigen, hidrogen sulfida, dan karbon 
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dioksida. Oksigen umumnya dihilangkan oleh inhibitor reduktif seperti 

amina dan hydrazine: 

 

O2(aq) + N2H4(l) → 2 H2O(l) + N2(g) 

 

Dalam contoh ini, hidrazin mengkonversi oksigen sebagai agen korosif 

umum menjadi air yang umumnya lebih jinak. Inhibitor terkait korosi 

oksigen adalah heksamin, fenilendiamin, dan dimetiletanolamin, dan 

turunannya. Antioksidan seperti sulfit dan asam askorbat kadang-kadang 

digunakan. 

 

Gambar 2.3.  Rumus Bangun Asam Askorbat (Vitamin C) 

Sumber: http://www.erfolgkimia.com/2013/06/vitamin-c.htmL 

 

Beberapa inhibitor korosi membentuk lapisan pasivator pada permukaan 

dengan mekanisme chemisorption. Benzotriazol adalah salah satu 

senyawa kelompok tersebut yang digunakan untuk melindungi tembaga. 

Untuk pelumasan, seng ditiofosfat yang umum digunakan. Senyawa ini 

membentuk deposit sulfida pada permukaan. 

Kesesuaian bahan kimia yang diberikan untuk melaksankaan tugas 

sebagai inhibitor korosi tergantung pada banyak faktor, termasuk suhu 

daerah operasi inhibitor yang bersangkutan. 

  

Gambar 2.4. Rumus Bangun Heksamin 

Sumber: http://www.kaimao-chem.com/sell-hexamine_plant_hexamine_ 
technology_hexamine_equipment-1112237.htmL#.VpSnME9F_MA dan  

 

http://www.kaimao-chem.com/sell-hexamine_plant_hexamine_
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1.3.3. Aplikasi Inhibitor Korosi 

Berikut ini dijelaskan ilustrasi aplikasi inhibitor korosi. 

 Amina Volatile digunakan dalam boiler untuk meminimalkan efek asam. 

Dalam beberapa kasus, amina membentuk lapisan pelindung pada 

permukaan baja dan pada saat yang sama bertindak sebagai inhibitor 

anodik. Inhibitor yang bertindak baik secara katodik dan anodik disebut 

inhibitor campuran. Salah satu amina volatil adalah trimetilamin. Bola 

berwarna biru menggambarkan unsur nitrogen, bola berwarna hitam 

menggambarkan unsur karbon, dan bola berwarna putih 

menggambarkan unsur hidrogen. 

 Benzotriazole menghambat korosi dan pewarnaan pada permukaan 

tembaga. 

 

Gambar 2.5. Rumus Bangun Benzotriazole 
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Corrosion_inhibitor 

 

 Inhibitor korosi sering ditambahkan ke cat. Seng fosfat adalah pigmen 

dengan sifat anti korosi. Senyawa yang berasal dari asam atau garam 

seng tanat dari organonitrogen (misalnya Alcophor 827) dapat 

digunakan bersama-sama dengan pigmen anti korosi. Inhibitor korosi 

lainnya adalah Anticor 70, Albaex, Ferrophos, dan Molywhite MZAP. 

 Antiseptik biasanya digunakan untuk melawan korosi yang disebabkan 

oleh mikroba. Korosi oleh mikroba biasa ter jadi pada daerah ladang 

minyak. Benzalkonium klorida umumnya digunakan dalam industri 

ladang minyak untuk menghambat korosi oleh mikroba. 

 

  

Gambar 2.6. Rumus Bangun Benzalkonium Klorida 
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Benzalkonium_chloride 

https://en.wikipedia.org/wiki/Benzalkonium_chloride
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 Di kilang minyak, hidrogen sulfida dapat menimbulkan korosi baja 

sehingga sering dihilangkan dengan menggunakan udara dan amina 

dengan mengkonversinya ke bentuk polisulfida. 

Inhibitor korosi biasanya ditambahkan ke pendingin, bahan bakar, cairan 

hidrolik, air boiler, oli mesin, dan banyak cairan lain yang digunakan dalam 

industri. Untuk bahan bakar, berbagai inhibitor korosi dapat digunakan. 

Beberapa komponen yang digunakan adalah termasuk seng 

dithiophosphates.  

 DCI-4A, banyak digunakan dalam bahan bakar jet komersial dan 

militer, bertindak juga sebagai aditif pelumasan. Bisa juga digunakan 

untuk bensin dan bahan bakar distilat lainnya.  

 DCI-6A, untuk motor bensin dan bahan bakar distilat, dan AS bahan 

bakar militer (JP-4, JP-5, JP-8)  

 DCI-11, untuk alkohol dan bensin yang mengandung oksigen 

 DCI-28, untuk alkohol dengan pH sangat rendah dan bensin yang 

mengandung oksigen  

 DCI-30, untuk bahan bakar bensin dan distilatnya, baik pada pipa 

transfer maupun penyimpanan, tahan kaustik. 

 DMA-4 (larutan fosfat alkil amino dalam minyak tanah), untuk 

sulingan minyak bumi 

 

Gambar 2.7.  Rumus Bangun Dialkilditiofosfat 
Sumber:https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate 

 

 

2. Paduan 

Baik ketahanan terhadap korosi maupun kekuatan banyak logam dapat 

ditingkatkan dengan paduan, misalnya baja tahan karat yang mengandung 

kromium menghasilkan lapisan tipis oksida koheren yang melindungi baja 

dari serangan lebih lanjut. Paduan non-korosif lainnya adalah perak Jerman, 

perunggu-aluminium, perunggu-nikel, Duralumin dan lain sebagainya. 
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Sehingga secara prinsip dapat dinyatakan bahwa dengan pembuatan 

paduan logam akan diperoleh lapisan tipis pelindung karat yang umumnya 

berupa oksida dari logam. 

Baja tahan karat telah banyak dibahas pada modul lain tentang paduan 

logam. Berikut sedikit diulas mengenai bahan paduan non-korosif selain baja 

tahan karat. 

 

2.1. Perak Jerman 

Perak Jerman memiliki berbagai nama. Nama-nama tersebut antara lain 

nikel perak, Mailechort, Argentan, perak baru, kuningan nikel, albata, 

alpacca, atau electrum. Perak Jerman adalah paduan tembaga dengan nikel 

dan seringkali seng. Formulasi yang biasa adalah 60% tembaga, 20% nikel 

dan 20% seng. Nikel perak adalah nama untuk penampilannya yang 

keperakan, tetapi tidak mengandung unsur perak kecuali memang sengaja 

dilapisi perak. 

Nikel perak pertama kali menjadi populer sebagai logam dasar berlapis 

perak pada sendok garpu perak dan lainnya, terutama barang-barang 

saduran yang disebut EPNS (elektro-plated nickel silver). Paduan ini 

digunakan pada ritsleting, kunci-kualitas baik, aksesoris, alat musik 

(misalnya, seruling, klarinet), dan lebih disukai lagi untuk model kereta api. 

Nikel perak juga banyak digunakan dalam produksi koin. Paduan ini juga 

digunakan pada industri dan teknis termasuk alat kelengkapan laut dan 

perlengkapan pipa untuk ketahanan korosi serta kumparan pemanas yang 

memerlukan ketahanan listrik tinggi. 

 

 

Gambar 2.8. Sisir dari Paduan Perak Jerman. 

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_silver 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_silver
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2.2. Perunggu Aluminium 

Perunggu aluminium adalah jenis perunggu di mana aluminium sebagai 

logam utama paduan ditambahkan ke tembaga, berbeda dengan perunggu 

stSaudarar (tembaga dan timah) atau kuningan (tembaga dan seng). 

Perunggu aluminium dengan komposisi yang berbeda memiliki berbagai 

penggunaan di industri, dengan sebagian besar berkisar antara 5% sampai 

11% berat aluminium, massa yang tersisa adalah tembaga; agen paduan 

lainnya seperti besi, nikel, mangan, dan silikon juga kadang-kadang 

ditambahkan pada perunggu aluminium. 

Tabel berikut menunjukkan daftar komposisi paduan perunggu aluminium 

standar tempa yang paling umum sesuai dengan ISO 428. Persentase 

menunjukkan komposisi proporsional paduan berat. Tembaga adalah sisa 

berat dan tidak tercantum. 

 

Tabel 2.1. Komposisi Paduan Perunggu Aluminium 

No Paduan Al Fe Ni Mn Zn As 

1 CuAl5 6.5% 0.5% 
max. 

0.8% 
max. 

0.5% 
max. 

0.5% 
max. 

0.4% 
max. 

2 CuAl8 7.0–9.0% 0.5% 
max. 

0.8% 
max. 

0.5% 
max. 

0.5% 
max. 

 

3 CuAl8Fe3 6.5–8.5% 1.5–3.5% 1.0% 
max. 

0.8% 
max. 

0.5% 
max. 

 

4 CuAl9Mn2 8.0–
10.0% 

1.5% 
max. 

0.8% 
max. 

1.5–3.0% 0.5% 
max. 

 

5 CuAl10Fe3 8.5–
11.0% 

2.0–4.0% 1.0% 
max. 

2.0% 
max. 

0.5% 
max. 

 

6 CuAl10Fe5Ni5 8.5–
11.5% 

2.0–6.0% 4.0–6.0% 2.0% 
max. 

0.5% 
max. 

 

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_bronze 

 

Perunggu aluminium merupakan paduan paling berharga untuk kekuatan 

dan ketahanan korosi yang lebih tinggi dibandingkan dengan paduan 

perunggu lainnya. Paduan ini juga tahan terhadap noda dan menunjukkan 

tingkat korosi dalam yang rendah pada kondisi atmosfer dengan tingkat 

oksidasi rendah, suhu tinggi, dan reaktivitas rendah dengan senyawa sulfur 

dan produk pembakaran knalpot lainnya. Perunggu aluminium juga tahan 

terhadap korosi dalam air laut. Resistensi perunggu aluminium berasal dari 

hasil korosi aluminium dalam paduan yang bereaksi dengan oksigen di 

atmosfer membentuk lapisan tipis keras dari alumina (aluminium oksida) di 

permukaan yang bertindak sebagai penghalang terhadap korosi dari paduan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_bronze
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kaya tembaga. Penambahan timah dapat juga meningkatkan ketahanan 

korosi. 

Sifat khusus penting lain dari perunggu aluminium memberikan efek biostatik 

pada paduan ini. Komponen tembaga dari paduan ini mencegah kolonisasi 

organisme laut termasuk alga, lumut, teritip dan kerang. Oleh karena itu sifat 

paduan ini lebih baik daripada stainless steel atau paduan non-tembaga 

lainnya dalam aplikasi di mana memugkinkan ada serangan kolonisasi 

organisme yang tidak diinginkan. Perunggu Aluminium cenderung memiliki 

warna emas. 

Karena sifat-sifat baik seperti disebutkan di atas, perunggu aluminium paling 

sering digunakan dalam aplikasi untuk bahan rekayasa lainnya. Aplikasi 

rekayasa yang dimaksud termasuk bantalan dan komponen roda pendaratan 

pada pesawat, senar gitar, komponen mesin terutama untuk berlayar di laut 

kapal, pengikat bawah air pada arsitektur laut, dan baling-baling kapal. 

Perunggu aluminium juga digunakan untuk perhiasan karena warna emas 

yang menarik. 

Berikut ini adalah industri dan bidang-bidang yang banyak menggunakan 

paduan perunggu aluminium. 

 Layanan yang berhubungan dengan air laut secara umum. 

 Persediaan air. 

 Industri minyak dan petrokimia. 

 Aplikasi anti-korosif khusus. 

 Aplikasi retrofit struktural bangunan tertentu. 

 

Perunggu aluminium dapat dilas menggunakan teknik pengelasan MIG 

(metal inert gas) dengan inti perunggu aluminium dan gas argon murni. 

Perunggu aluminium juga digunakan untuk menggantikan emas dalam 

pengecoran mahkota gigi. 

 

2.3. Duralumin 

Duralumin adalah nama dagang paduan yang diberikan kepada jenis awal 

paduan aluminium hardenable. Duralumin adalah paduan yang terdiri dari 

90% aluminium, tembaga 4%, 1% magnesium dan 0,5% sampai 1% 



47 

 

mangan. Paduan ini sangat keras, karenanya digunakan di tempat-tempat 

yang memerlukan paduan yang keras, misalnya pada kendaraan lapis baja 

yang digunakan dalam industri pertahanan. Pada awalnya banyak digunakan 

aluminium yang mengalami kerusakan untuk membuat paduan ini. 

Pembuatan duralumin cukup sulit, tetapi merupakan paduan yang ringan dari 

aluminium dan memiliki kekuatan luluh khas yakni 450 Mpa. Terdapat variasi 

tertentu lainnya yang bergantung pada komposisi, jenis, dan temperatur. 

Duralumin sebenarnya merupakan logam yang merupakan paduan dari 

aluminium, tembaga, magnesium dan mangan. Kekuatan duralumin dibuat 

dengan perlakuan panas. Perlakukan panas efektif yang diberikan perlakuan 

panas terhadap duralumin dapat secara efektif pula meningkatkan 

ketahanannya terhadap korosi. Paduan ini dapat membawa beban berat dan 

memiliki sifat ulet sehingga secara khusus cocok untuk konstruksi pesawat 

terbang. 

Ketika tembaga ditambahkan ke paduan ini ternyata kekuatannya 

meningkat, namun kemudian juga membuatnya rentan terhadap korosi. 

Untuk produk lembaran duralumin, ikatan metalurgi dari lapisan logam yang 

sangat murni dapat meningkatkan ketahananannya terhadap korosi. 

Lembaran ini disebut alclad dan umumnya digunakan oleh industri pesawat 

terbang. 

 

2.3.1. Sifat-sifat Duralumin 

Berikut merupakan sifat-sifat dari paduan duralumin. 

 Merupakan paduan aluminium yang kuat, memiliki bobot ringan dan 

keras. 

 Reflektif dan kedap 

 Merupakan logam lunak dan dapat dibentuk dengan mudah.  

 Merupakan konduktor panas dan listrik yang sangat baik.  

 Tidak berbau dan bereaksi dengan oksigen yang ada di sekitar, 

membentuk aluminium oksida. 

 Tahan terhadap korosi 

 Memiliki permukaan tipis, yang terdiri dari lapisan aluminium murni, yang 

tahan korosi, dan mencakup inti dari duralumin yang kuat. 
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 Lembut, ulet dan bisa diterapkan saat paduan ini dalam keadaan 

normal. 

 Dapat dengan mudah digulung, dilipat atau ditempa.  

 Dapat ditarik ke dalam berbagai bentuk dan tempa. 

 Memiliki kekuatan tinggi, yang dapat dengan mudah hilang selama 

penggunaan. 

 Cocok untuk konstruksi pesawat terbang karena ringan dan kekuatan 

tinggi. 

 

2.3.2. Penggunaan Duralumin 

Duralumin memiliki kegunaan sebagai berikut: 

 Membuat kawat, bar dan batang dari produk mesin sekrup. Paduan ini 

banyak digunakan di tempat-tempat di mana diperlukan kekuatan dan 

kemampuan mesin yang baik. 

 Digunakan dalam tempat tugas berat seperti roda, piring, ekstrusi, 

fitting pesawat terbang, ruang penguat isi tangki dan bingkai truck dan 

komponen suspensi lain. Duralumin diaplikasikan di tempat-tempat di 

mana diperlukan kekuatan tinggi dan pemakaian pada suhu yang 

tinggi. 

 Digunakan untuk membuat struktur pesawat, roda truk, produk mesin 

sekrup, paku keling dan produk aplikasi struktural lainnya. 

 Digunakan sebagai lembar untuk panel bodi mobil. 

 Digunakan dalam tempa, di piston mesin pesawat, impeller mesin jet 

dari cincin kompresor. 

 Digunakan untuk membuat mata dadu dan tempa tangan. 

 

 

Gambar 2.9. Penggunaan Paduan Duralumin 
Sumber: http://www.amazon.com/Samsung-Series-9/dp/B004NF0LGG 

http://www.amazon.com/Samsung-Series-9/dp/B004NF0LGG
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Ada metode yang tepat yang digunakan untuk konversi duralumin menjadi 

ingot. Umumnya duralumin menjalani tekanan tinggi sebelum dikonversi ke 

ingot. Perlakuan tekanan ini termasuk menggoncang, menekan dan 

sebagainya. Kemudian paduan ini dikonversi ke bentuk piringan, potongan, 

lembaran, tabung dan kabel. Pada perlakukan panas ini selanjutnya 

duralumin dipadamkan dalam air pada suhu sekitar 500 derajat Celcius, 

selama sekitar empat hari. Proses ini disebut penuaan alami. Penuaan 

alami memerlukan waktu cukup lama karena itu seringkali dikonversi 

menjadi penuaan buatan pada suhu sekitar 190 derajat Celsius. Perlakuan 

panas ini akhirnya mengarah pada penanaman berbagai kekuatan 

duralumin. Bahkan, periode awal di mana logam pesawat dibangun dengan 

duralumin; itu harus melalui proses ini. Duralumin juga digunakan secara 

luas dalam transportasi permukaan, penerbangan dan teknik mesin. 

 

 

3. Pelapisan Permukaan 

Korosi permukaan logam merupakan fenomena umum. Untuk melindungi 

permukaan logam dari korosi, kontak antara logam dengan lingkungan yang 

korosif akan dihilangkan/dihalangi. Penghalangan ini dilakukan dengan 

melapisi permukaan logam terus menerus menggunakan bahan non-berpori 

saat masuk ke atmosfer korosif. Lapisan seperti ini disebut sebagai lapisan 

permukaan atau lapisan pelindung. Selain mendapatkan aksi perlindungan 

terhadap korosi, lapisan pelindung juga memberikan efek dekoratif dan 

mengurangi keausan. 

Tujuan pelapisan permukaan adalah untuk: 

1) mencegah korosi, 

2) meningkatkan ketahanan terhadap keausan dan goresan, 

3) meningkatkan kekerasan, 

4) melindungi dari efek elektrik, 

5) melindungi dari efek termal, dan 

6) memberikan warna dekoratif. 

 

Secara umum pelapisan permukaan dapat dibedakan menjadi pelapisan 

anorganik dan organik. Pelapisan anorganik meliputi kaca, semen, keramik 
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dan konversi pelapis kimia seperti anodising, oksida, kromat, posfat. 

Pelapisan organik meliputi cat, lak, pernis (resin, pigmen ditambah pelarut 

dalam cairan pelapis). Pelapisan organik banyak digunakan dalam industri 

minyak bumi. 

Kemampuan lapisan permukaan, khususnya cat dalam mencegah korosi 

tergantung pada pigmen anti-korosif dan adhesi untuk substrat. Seringkali 

sifat perlindungan yang diberikan merupakan kombinasi dari faktor-faktor di 

atas. 

Cat dapat mencegah korosi karena: 

• mencegah reaksi katodik 

• mencegah reaksi anodik 

• menyajikan resistensi yang tinggi untuk arus dari pasangan 

galvanik 

Aditif dan pigmen yang digunakan dalam cat untuk meningkatkan 

pencegahan terhadap korosi umumnya bersifat mencegah reaksi katodik 

maupun anodik. Bagaimana proses ini berlangsung akan dijelaskan secara 

rinsi pada kegiatan pemebelajaran 4 tentang pelapisan organik. 

 

 

4. Pelapisan Logam 

Pelapisan logam terdiri dari logam yang dikenal sebagai pelapis logam. 

Lapisan ini memisahkan logam dasar (logam yang dilapisi) dari lingkungan 

korosif dan juga berfungsi sebagai penghalang yang efektif untuk 

perlindungan logam dasar. Logam yang dilapisi dikenal sebagai logam 

dasar. Logam yang digunakan sebagai pelapis disebut sebagai logam 

mantel. Berbagai metode yang berbeda dapat digunakan untuk pelapisan 

logam. Metode-metode tersebut adalah: 

1) Pencelupan panas 

a) Galvanisasi 

b) Tinning 

2) Penyemprotan logam. 

3) Cladding. 

4) Sementasi 
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a) Sherardizing – yakni merupakan proses sementasi dengan serbuk 

seng. 

b) Chromizing – yakni proses sementasi menggunakan 55% bubuk 

krom dan 45% alumina. 

c) Calorizing – yaitu proses sementasi dengan serbuk aluminium atau 

alumina. 

5) Elektroplating atau elektrodeposisi. 

 

 

5. Elektroplating 

Dalam teknologi pengerjaan logam, proses elektroplating dikategorikan 

sebagai proses pengerjaan akhir (metal finishing). Secara sederhana, 

elektroplating atau elektrodeposisi dapat diartikan sebagai proses pelapisan 

logam pada logam lain atau permukaan konduktif lainnya, dengan 

menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna 

memindahkan partikel logam pelapis ke material yang akan dilapisi. 

Pelapisan logam dapat berupa lapis seng (zink), galvanis, perak, emas, 

kuningan, tembaga, nikel dan krom. Penggunaan lapisan tersebut disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kegunaan masing-masing material. Perbedaan utama 

dari pelapisan tersebut selain anoda yang digunakan, adalah larutan 

elektrolitnya. 

Proses elektroplating mengubah sifat fisik dan mekanik dari suatu material. 

Salah satu contoh perubahan fisik ketika material dilapis dengan nikel adalah 

bertambahnya daya tahan material tersebut terhadap korosi dan kapasitas 

konduktivitasnya. Sedangkan pada sifat mekanik, terjadi perubahan kekuatan 

tarik maupun tekan dari suatu material sesudah mengalami pelapisan 

dibandingkan sebelumnya. 

Meski terdapat teori elektroplating, namun dalam beberapa hal pengalaman 

merupakan hal yang tak tergantikan untuk memberikan hasil pelapisan listrik 

terbaik. Sehingga untuk hasil pelapisan terbaik, harus didasarkan pada 

pengalaman atau uji coba sebelumnya. 

Beberapa tujuan pelapisan dengan cara elektroplating adalah: 

(1) penampilan yang lebih baik, 

(2) perlindungan dari korosi, 
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(3) menghasilkan sifat permukaan khusus, dan  

(4) perbaikan sifat teknik atau mekanik. 

 

Perbedaan antara tujuan-tujuan ini, tentu saja tidak begitu jelas dan ada 

banyak kategori yang tumpang tindih. Deposit yang secara murni diterapkan 

untuk penampilan, setidaknya sampai batas tertentu berfungsi sebagai 

pelindung juga. Penggunaan jenis/klasifikasi tujuan elektroplating adalah lebih 

berkaitan dengan tingkat kenyamanan atau mana yang lebih diutamakan. 

Misalnya, ada pula proses elektroplating yang dilakukan murni untuk tujuan 

dekoratif. Banyak objek dimaksudkan untuk digunakan di dalam ruangan, 

dalam lingkungan kering dan di mana bahaya korosi ringan, namun 

diperlakukan dengan pernis, cat dan pelapisan. Proses penyaduran semata-

mata hanya karena alasan estetika. Contoh lain adalah lapisan emas yang 

sangat tipis diterapkan untuk beberapa bahan perhiasan murah, sehingga 

memiliki nilai pelindung hanya sedikit atau tidak ada sama sekali; namun 

keberadaan lapisan tersebut terutama untuk menarik calon pembeli. 

Ada banyak aplikasi dari elektroplating, beberapa diantaranya menjadi 

semakin penting pada saat ini, di mana tidak ada perbandingan antara 

pencegahan korosi atau dekoratif sebagai alasan penerapannya. 

Pembahasan lebih detail mengenai proses elektroplating akan disampaikan 

pada kegiatan pembelajaran berikutnya. 

 

6. Anodising 

Anodising (penganodaan) adalah proses untuk memproduksi film/lapisan tipis 

dekoratif dan pelindung yang terbuat dari aluminium dan paduannya pada 

artikel (benda kerja). Artikel ini dijadikan sebagai anoda dari sel elektrolit 

dengan asam sulfat encer sebagai elektrolit, di mana reaksi oksidasi secara 

keseluruhan terjadi sebagai berikut. 

 

𝟐 𝑨𝒍 + 𝟑 𝑯𝟐𝑶 → 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 +  𝟔 𝑯
+ +  𝟔 𝒆− 

 
Suatu lapisan padat oksida dengan tebal sekitar 0,08 μm terbentuk secara 

cepat, diikuti dengan lapisan lebih berpori hingga ketebalan 25 μm secara 

lebih lambat. Sebelum penganodaan permukaan artikel harus dibersihkan, 

biasanya menggunakan proses berbasis deterjen, dan terakhir dengan larutan 
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natrium hidroksida. Setelah penganodaan permukaan dapat diwarnai dengan 

pewarna atau dengan metode elektrolisis menggunakan kation logam yang 

sesuai, dan kemudian disegel dengan menempatkannya dalam air mendidih, 

pori-pori di lapisan oksida akan tertutup. 

Ketika arus mengalir dalam sel, urutan peristiwa berikut diyakini terjadi. Asam 

Sulfat mulai mengalami degradasi, ion hidrogen bergerak ke katoda di mana 

ion-ion ini akan diubah menjadi gas hidrogen. 

Secara bersamaan, anion yang bermuatan negatif, yaitu hidroksida, sulfat dan 

mungkin ion oksida akan berpindah ke anoda. Muatan listrik di sirkuit 

menyebabkan ion aluminium bermuatan positif (Al3+) yang dihasilkan dalam 

anoda, pada gilirannya bergerak menuju katoda. Pada permukaan anoda, ion 

Al3+ bereaksi dengan oksida/ion hidroksida membentuk aluminium oksida 

(dalam kasus ion hidroksida, ion hidrogen dilepaskan ke dalam larutan). 

 

Gambar 2.10. Contoh Sel Anodising. 

Sumber: Geoff Groves, Anodising of Aluminium 

 

Selanjutnya untuk lebih mendalami teknik pengendalian korosi, bacalah 

sumber berikut ini: Corrosion Protection of Metals. Pada laman 

http://nzic.org.nz/ChemProcesses/metals/8J.pdf 

Setelah membaca sumber-sumber tersebut buatlah ringkasan mengenai isi 

bacaan dengan fokus seperti tabel berikut: 

 

Teknik Perlindungan Korosi 

Konsep Proses di Industri 

Penghilangan agen pengoksidasi …………………………….. 

Pencegahan reaksi permukaan …………………………….. 

dst……..  

 

http://nzic.org.nz/ChemProcesses/metals/8J.pdf
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Inhibitor Korosi 

Model aksi 
Contoh 

Nama senyawa Rumus kimia 

Adsorpsi   

  

  

  

Pasivator   

  

  

  

Lapisan Permukaan   

  

  

  

  

 

 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Saudara hendaknya melaksanakan contoh 

kegiatan praktik anodising seperti petunjuk praktikum berikut ini dan setelah 

itu mengaplikasikannya dalam penyusunan RPP sesuai format yang berlaku. 

Terdapat beberapa metode anodising (penganodaan) sederhana dari 

aluminium. Di sini akan digunakan katoda karbon dengan kawat tembaga 

yang sudah disolder atau timbal, namun Saudara dapat menggunakan 

potongan aluminium sebagai gantinya. 

Pada proses persiapan maupun selama anodising diperlukan kesabaran - 

jika pada tahap pembersihan dilakukan secara tidak cermat maka akan 

diperoleh hasil anodising yang jelek. Umumnya kaleng memiliki lapisan 

plastik tipis di salah satu sisinya. Lapisan ini dapat dihapus dengan 

menggunakan kawat wol, atau dibiarkan jika hanya satu sisi yang akan 
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dicelup dalam proses anodising. Setelah dibersihkan, aluminium tidak boleh 

disentuh. 

Kecerobohan harus dihindari saat berhubungan dengan penggunaan bahan-

bahan kimia, aliran listrik maupun proses dengan temperatur tinggi. Selama 

penganodaan, dapat terjadi percikan asam, sehingga sangat penting untuk 

melapisi gelas dengan kertas tisu. 

Perhatikan bahwa mematuhi petunjuk selama proses akan memberikan hasil 

yang baik. Karena penggunaan tegangan yang lebih tinggi, meski dapat 

mengurangi waktu proses anodising dapat menyebabkan logam pecah di 

permukaan asam dan mengakibatkan penyerapan yang buruk dari pewarna. 

Jika dalam proses penganodaan terdapat warna pink samar atau warna 

ungu dalam asam hal ini dimungkinkan merupakan jejak mangan dalam 

paduan yang digunakan pada kaleng minuman. 

Beberapa hasil terbaik berasal dari pewarna sederhana, seperti tinta pulpen 

Quink yang diencerkan, tinta merah memberikan efek yang sangat indah. 

Beberapa pewarna pakaian serbaguna juga bekerja dengan baik, terutama 

Kingfisher Biru dan Emerald Green. Sementara pewarna oranye dan merah 

memberikan hasil yang buruk. Diperlukan kreativitas penggunaan pewarna 

untuk hasil yang menarik. Warna "emas" yang cantik dapat diperoleh dengan 

membuat larutan amonium ethanedioate dan besi (III) klorida dengan 

perbandingan yang sama, namun memiliki sifat berbahaya bagi kesehatan. 

 

PETUNJUK PRAKTIKUM ANODISING (Bahan Proses Belajar Mengajar 

dengan metode demonstrasi) 

1. Alat dan Bahan 

Kaca mata pelindung Kertas tisu 

Sarung tangan Dua buah kawat tembaga @ 10 
cm 

Beaker plastik ukuran 250 mL Lembaran timbal ukuran 2 cm x 
5 cm 

Batang kaca pengaduk Kaleng aluminium bekas 
minuman 

Kaca arloji Wol baja halus 

Power pack berlabel terminal + 
dan - 

Air suling 

2 buah batang karbon/timbal 
dengan penjepit buaya 

250 mL asam sulfat 1,5 M 

Botol pencuci 3 gelas Beaker asam nitrat 3 M 
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Gelas Beaker/kimia 500 mL 3 gelas Beaker natrium 
hidroksida 2 M 

Penangas air bersuhu 50C Aneka pewarna larut air @ 500 
mL 

Palu Kuku 

Gunting Gelas Beaker 1000 mL 

Balok Obeng 

Paku  

 

2. Keselamatan kerja 

a. Kacamata pelindung harus digunakan.  

b. Gunakan sarung tangan saat bekerja dengan bahan-bahan kimia. 

c. Selalu berikan label yang jelas pada semua bahan kimia yang 

digunakan. (misalnya Asam sulfat 1 M, Korosif; Natrium hidroksida 

2 m, Korosif; Asam nitrat 3 M, Korosif; Air suling) 

d. Nyalakan fan pada almari asam agar uap bahan kimia berbahaya 

tidak terkonsentrasi. 

e. Ikuti langkah kerja dengan cermat terutama berkaitan dengan 

pengaturan listrik maupun temperatur. 

 

3. Langkah Kerja Bagian Pertama 

a. Perhatikan bahwa potongan aluminium yang akan dianodising 

harus benar-benar dalam keadaan bersih. 

b. Pembersih biasa tidak cukup untuk membersihkannya. 

c. Sedikit pembersih kimia diperlukan dalam proses ini. 

d. Dengan menggunakan gunting, buat potongan aluminium dengan 

ukuran sekitar 5 cm x 2 cm. Hati-hati dengan bagian yang tajam. 

e. Buatlah lubang pada salah satu ujung potongan aluminium. 

f. Buat pengait dari kawat tembaga dan kaitkan pada lubang potongan 

aluminium. (Perhatikan gambar berikut ini) 
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g. Setelah pemasangan pengait, pegang potongan hanya dengan 

menggunakan pengait agar tidak ada jejak kotoran tangan di 

permukaan potongan aluminium. 

h. Isilah gelas Beaker besar sekitar ¾ penuh dengan air suling (bukan 

air keran). 

i. Letakkan gelas dan potongan aluminium di almari asam. Lakukan 

proses berikut dalam almari asam. 

j. Celupkan aluminium pada larutan natrium hidroksida 2M pada suhu 

50°C selama 10 detik. 

k. Bilas menggunakan air suling. 

l. Celupkan aluminium dalam asam nitrat 3M pada suhu kamar 

selama sekitar 3 detik. 

m. Bilas lagi menggunakan air suling. 

n. Masukan ke gelas air suling simpan sementara (siap diproses 

berikutnya). 

 

4. Langkah Kerja Bagian Kedua 

a. Gunakan sarung tangan sebelum bekerja. 

b. Letakkan potongan timbal di atas kertas tisu lalu gosoklah timbal 

menggunakan woll baja. (Perhatikan/amankan serpihan tajam dari 

woll baja) 

c. Buat lubang pada salah satu ujung potongan timbal menggunakan 

obeng secara hati-hati. 

d. Kaitkan sebatang kawat tembaga pada lubang timbal. Pastikan arus 

listrik dapat mengalir dengan memutar kawat secara ketat. 

(Perhatikan gambar berikut) 

 

e. Letakkan beberapa lembar kertas tisu di bawah gelas Beaker 

ukuran 500 mL. 

f.  Bentangkan batang pengaduk kaca di atas gelas. 
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g. Gantungkan sepotong timbal pada batang pengaduk menggunakan 

kawat tembaga. Timbal harus menggantung tepat di atas bagian 

bawah gelas. (lihat gambar pada langkah i) 

h. Pastikan terdapat bagian sisa kawat tembaga yang terkait pada 

batang pengaduk untuk menyambungkannya dengan arus listrik. 

i. Lakukan hal yang sama untuk potongan aluminium yang sudah 

dibersikan pada langkah bagian pertama dengan catatan: 

 Jangan menyentuh potongan aluminium yang sudah disiapkan 

pada langkah kerja bagian pertama. 

 Jangan sampai kedua potongan logam (aluminium dan timbal) 

saling bersentuhan. (Perhatikan gambar berikut) 

 

j. Setelah sel anodising siap, tuangkan asam sulfat 1,5 M ke dalam 

gelas kimia dengan ketentuan: 

 Cukup untuk menutup sebagian permukaan timbal hingga 

menyisakan satu cm bagian atasnya. 

 Cukup untuk menutup sebagian permukaan aluminium hingga 

menyisakan satu cm bagian atasnya. 

k. Pasang kawat yang menghubungkan penjepit buaya ke terminal 

negatif dari power pack. 

l. Hubungkan klip buaya yang terhubung ke terminal negatif pada 

kawat tembaga pengait potongan timbal. 

m. Pasang kawat yang menghubungkan penjepit buaya lainnya ke 

terminal positif dari power pack. 

n. Hubungkan klip buaya yang terhubung dengan terminal positif pada 

kawat tembaga pengait potongan aluminium. 

 

5. Langkah Kerja Bagian Ketiga 
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a. Tutup gelas dengan selembar kertas tisu. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari percikan ringan dari asam, karena selama 

proses anodisasi akan terbentuk gelembung-gelembung gas pada 

elektroda logam. 

b. Untuk memulai penganodaan, nyalakan power supply dan 

menyesuaikan tegangan sekitar 15V. 

c. Biarkan proses berlangsung selama 30 menit. 

d. Setelah 30 menit kecilkan tegangan dan matikan power pack. 

e. Lepaskan klip buaya dari potongan aluminium. 

f. Cuci strip dalam air suling dan menyimpannya dalam gelas air 

suling. 

g. Secara hati-hati angkat keluar potongan aluminium menggunakan 

kawat tembaga pengait. 

h. Potongan aluminium siap diwarnai. Coba satu warna pertama, 

karena Saudara bisa membuatnya lebih artistik dengan jalur lain 

kemudian. 

i. Untuk mewarnai potongan aluminium yang telah dianodisasi, cukup 

dengan memasukkannya ke dalam pewarna pilihan Saudara. 

j. Biarkan potongan aluminium dalam pewarna selama 10 menit, tapi 

perlu menggesernya sedikit setiap menit. 

k. Setelah 10 menit, angkat potongan aluminium Saudara dari larutan 

zat warna lalu letakkan di kaca arloji. 

l. Cuci di bawah air mengalir untuk membuang kelebihan zat warna. 

m. Untuk membuat warna menempel permanen pada potongan 

aluminium hasil anodisasi, taruhlah dalam air mendidih selama 10 

menit. Setelah itu pewarna akan permanen tersegel ke dalam 

lapisan aluminium oksida. 

 

 

E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

1. Jawablah soal-soal latihan berikut setelah mempelajari uraian matero dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran pada kegiatan belajar 2, dengan tanpa 

melihat kunci jawaban terlebih dahulu. 
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2. Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang tersedia pada 

bagian H untuk melihat perkiraan tingkat penguasaan Saudara pada 

kegaiatan pembelajaran 2. 

3. Jika perkiraan tingkat penguasaan Saudara kurang dari 80%, silakan 

mencermati kembali kegiatan pembelajaran 2, hingga tingkat penguasaan 

minimal 80%. 

 

Soal Latihan: 

1. Jelaskan kaitan antara tingkat kemuliaan atau reaktivitas logam dengan 

kemudahannya mengalami korosi! 

2. Jelaskan perbedaan pengendalian korosi dengan cara modifikasi lingkungan 

deaerasi dan dehumidifikasi! 

3. Jelaskan mekanisme kerja inhibitor korosi! 

4. Jelaskan cara kerja paduan dalam pengendalian korosi dengan contoh! 

5. Berikan contoh pelapisan permukaan organik dan anorganik masing-masing 

3! 

6. Jelaskan mekanisme pengendalian korosi dengan pelapisan logam! 

7. Sebutkan metode-metode pengendalian korosi dengan pelapisan logam! 

8. Jelaskan pengertian elektroplating! 

9. Jelaskan prinsip pengendalian korosi dengan cara anodising! 

 

F. Rangkuman 

1. Makin reaktif suatu logam, akan semakin mudah terkorosi dan sebaliknya 

semakin mulia suatu logam, makin sulit mengalami korosi. Berikut adalah 

urutan reaktivitas aneka logam. 
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2. Metode umum pengendalian korosi meliputi: modifikasi kondisi lingkungan, 

paduan, pelapisan permukaan, pelapisan logam, elektroplating dan 

Anodising 

3. Pengendalian korosi dengan modifikasi lingkungan dapat dilakukan dengan 

metode dearasi dan dehumidifikasi. Deaerasi adalah penghapusan mekanik 

gas terlarut dari air umpan boiler. Deaerasi bertujuan menghilangkan 

oksigen terlarut. Oksigen terlarut dapat dihilangkan oleh proses deaerasi 

atau dengan menambahkan beberapa zat kimia seperti Na2CO3. Sedangkan 

dehumidifikasi adalah penghilangan uap air dari udara dengan menurunkan 

kelembaban relatif udara disekitarnya. Udara dapat didehumidifikasi atau 

dihilangkan kelembaban atau kandungan airnya dengan cara: pendinginan-

kondensasi uap, adsopsi uap air, dan absorpsi uap air. 

4. Mekanisme kerja inhibitor dapat dibedakan sebagai berikut. 

a. Inhibitor teradsorpsi pada permukaan logam, dan membentuk suatu 

lapisan tipis dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor. 

b. Melalui pengaruh lingkungan (misal pH) menyebabkan inhibitor dapat 

mengendap dan selanjutnya teradsopsi pada permukaan logam serta 

melidunginya terhadap korosi. 

c. 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. 

d. Inhibitor menghilangkan konstituen yang agresif dari lingkungannya. 

5. Ketahanan terhadap korosi maupun kekuatan banyak logam dapat 

ditingkatkan dengan paduan, misalnya baja tahan karat yang mengandung 

kromium menghasilkan lapisan tipis oksida koheren yang melindungi baja 

dari serangan lebih lanjut. Paduan non-korosif lainnya adalah perak Jerman, 

perunggu-aluminium, perunggu-nikel, Duralumin dan lain sebagainya. 

Sehingga secara prinsip dapat dinyatakan bahwa dengan pembuatan 

paduan logam akan diperoleh lapisan tipis pelindung karat yang umumnya 

berupa oksida dari logam. 

6. Untuk melindungi permukaan logam dari korosi, kontak antara logam dengan 

lingkungan yang korosif akan dihilangkan/dihalangi. Penghalangan ini 

dilakukan dengan melapisi permukaan logam terus menerus menggunakan 

bahan non-berpori saat masuk ke atmosfer korosif. Lapisan seperti ini 
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disebut sebagai lapisan permukaan atau lapisan pelindung. Secara umum 

pelapisan permukaan dapat dibedakan menjadi pelapisan anorganik dan 

organik. Pelapisan anorganik meliputi kaca, semen, keramik dan konversi 

pelapis kimia seperti anodising, oksida, kromat, posfat. Pelapisan organik 

meliputi cat, lak, pernis (resin, pigmen ditambah pelarut dalam cairan 

pelapis). 

7. Pelapisan logam terdiri dari logam yang dikenal sebagai pelapis logam. 

Pelapis logam ini memisahkan logam yang dilapisi dari lingkungan korosif. 

Logam yang dilapisi dikenal sebagai logam dasar. Logam yang digunakan 

sebagai pelapis disebut sebagai logam mantel. Berbagai metode yang dapat 

digunakan untuk pelapisan logam adalah: pencelupan panas secara 

galvanisasi dan ginning; penyemprotan logam; cladding; sementasi cara 

Sherardizing, Chromizing, dan Calorizing; dan elektroplating atau 

elektrodeposisi. 

8. Secara sederhana, elektroplating atau elektrodeposisi dapat diartikan 

sebagai proses pelapisan logam pada logam lain atau permukaan konduktif 

lainnya, dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia 

tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang akan 

dilapisi. Pelapisan logam dapat berupa lapis seng (zink), galvanis, perak, 

emas, kuningan, tembaga, nikel dan krom, disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kegunaan masing-masing material. Perbedaan utama dari pelapisan 

adalah anoda dan larutan elektrolit yang digunakan. 

9. Anodising (penganodaan) adalah proses untuk memproduksi film/lapisan 

tipis dekoratif dan pelindung yang terbuat dari aluminium dan paduannya 

pada artikel (benda kerja). Artikel ini dijadikan sebagai anoda dari sel 

elektrolit dengan asam sulfat encer sebagai elektrolitnya. 

 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian 

guru dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi 

guru dengan ketuntasan minimal materi 80%. 
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Setelah menuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban 

mengikuti uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat 

mencapai batas nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji 

kompetensi wajib mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang 

dicapai. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 : ELEKTROPLATING 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 3 ini, pembaca diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan prinsip dasar elektroplating berdasarkan skema. 

2. Menerapkan hukum Faraday dalam perhitungan proses elektroplating. 

3. Menghitung efisiensi katoda dalam proses elektroplating. 

4. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi elektroplating. 

5. Menyebutkan larutan-larutan yang digunakan dalam elektroplating 

temabaga. 

6. Menjelaskan alasan pemilihan pelapisan nikel. 

7. Menjelaskan alasan pemilihan pelapisan krom. 

8. Melakukan percobaan elektroplating tembaga. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyajikan wawasan dan keterampilan tentang prinsip dasar 

elektroplating. 

2. Menyajikan wawasan tentang faktor yang memengaruhi elektroplating. 

3. Menyajikan wawasan tentang berbagai logam yang digunakan dalam 

elektroplating. 

4. Menghitung massa suatu zat yang mengendap di elektroda 

berdasarkan hasil elektrolisis 

5. Terampil menggunakan alat-alat percobaan elektroplating untuk 

meningkatkan pembelajaran kimia. 

 

 

C. Uraian Materi 

Pada kegiatan pembelajaran 2 Saudara telah mempelajari berbagai cara 

atau upaya yang umumnya dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan 

terjadinya korosi. Pada kegiatan pembelajaran 3 ini Saudara akan lebih 

fokus pada pembahasan mengenai elektroplating sebagai salah satu 

langkah pencegahan dan pengendalian korosi. Pada kesempatan ini 

secara garis besar Saudara akan menelaah lebih dalam mengenai prinsip 
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dasar elektroplating, faktor-faktor yang memengaruhi elektropating, dan 

macam-macam logam dalam elektroplating. 

 

1. Prinsip Dasar Elektroplating 

Seperti telah diketahui bahwa elektroplating merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk melindungi logam dari proses korosi. Untuk melindungi 

logam dengan proses elektroplating dibutuhkan listrik arus searah (DC), 

elektrolit yang disesuaikan dengan lapisan yang akan diinginkan, logam 

pelapis bertindak sebagai anoda dan benda kerja yang akan dilapis sebagai 

katoda. Di dunia indutri ada beberapa macam logam pelapis yang sering 

digunakan dalam proses pelapisan secara elektroplating, yaitu tembaga 

(Cu), Nikel (Ni), dan krom (Cr). 

Kita telah mengenal istilah anoda, katoda, larutan elektrolit. Ketiga istilah 

tersebut digunakan seluruh literatur yang berhubungan dengan pelapisan 

material khususnya logam termasuk elektroplating. Hubungan antar ketiga 

istilah tersebut dalam proses elektroplating dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Anoda adalah terminal positif yang dihubungkan dengan kutub positif dari 

sumber arus listrik. Anoda dalam larutan elektrolit ada yang larut dan ada 

yang tidak. Anoda yang tidak larut berfungsi sebagai penghantar arus 

listrik saja, sedangkan anoda yang larut selain berfungsi sebagai 

penghantar arus listrik, juga bahan baku pelapis. 

2) Katoda dapat diartikan sebagai benda kerja yang akan dilapisi, 

dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber arus listrik. 

3) Elektrolit berupa larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai 

menjadi partikel-partikel yang bermuatan positf atau negatif. 

 

Gambar 3.1. Anoda, Katoda, dan Elektrolit 

Sumber: http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/gbr21.jpg 

http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/gbr21.jpg
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Karena elektroplating adalah suatu proses yang menghasilkan lapisan tipis 

logam di atas permukaan logam lainnya dengan cara elektrolisis, maka perlu 

kita ketahui skema proses elektroplating tersebut. 

 

Skema Proses Elektroplating 

Perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit 

sehingga ion logam mengendap pada benda padat yang akan dilapisi. Ion 

logam diperoleh dari elektrolit maupun berasal dari pelarutan anoda logam di 

dalam elektrolit. Pengendapan terjadi pada benda kerja yang berlaku 

sebagai katoda. 

 

Gambar 3.2. Skema Proses Elektroplating 

Sumber: http://www.infometrik.com/wp-
content/uploads/2009/08/image003.jpg 

 

Reaksi kimia yang terjadi pada proses elektroplating seperti yang terlihat 

pada Gambar 3. 2 dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pada KATODA 

Pembentukan lapisan Nikel 

Ni2+
(aq) + 2e- → Ni(s) 

Pembentukan gas Hidrogen 

2H+
(aq) + 2e- → H2 (g) 

Reduksi oksigen terlarut 

½ O2 (g) + 2H+ + 2e → H2O(l) 

http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/image003.jpg
http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/image003.jpg
http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/image003.jpg
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Pada ANODA 

Pembentukan gas oksigen 

H2O (l) →4H 
+ (aq) + O2 (g) + 4e- 

Oksidasi gas Hidrogen 

H2 (g) →2H+
(aq) + 2e- 

 

Jumlah logam yang diendapkan dalam elektroplating secara umum 

mengikuti hukum Faraday berikut ini” 

 

w = 1/96.500 x i x t x ME 

dengan 

w = massa zat yang dihasilkan (gram) 

i = arus listrik (ampere) 

t = waktu (detik) 

ME = massa ekivalen zat 

 

Kondisi plating dikatakan baik bila diperoleh efisiensi katoda sama dengan 

efisiensi anoda, sehingga konsentrasi larutan bila menggunakan anoda aktif 

akan selalu tetap. Efisiensi arus katoda sering dipakai sebagai pedoman 

menilai apakah semua arus yang masuk digunakan untuk mengendapkan 

ion logam pada katoda sehingga didapat efisiensi plating sebesar 100% 

ataukah lebih kecil. 

Efisiensi katoda dituliskan sebagai berikut : η = W’/ W dengan W’ : berat 

nyata endapan pada katoda W : berat teoritis endapan pada katoda menurut 

Hukum Faraday. 

Bagi bahan/artikel yang dilapisi, elektroplating berfungsi untuk: (i) mengubah 

penampilan; (ii) memberikan lapisan pelindung; (iii) memberikan sifat 

permukaan khusus; (iv) memberikan rekayasa sifat mekanik. 

 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Elektroplating 

Elektroplating dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni temperatur, kerapatan 

arus, konsentrasi ion, agitasi, throwing power, konduktivitas, nilai pH, pasivitas 

dan waktu pelapisan. 
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2.1. Temperatur 

Temperatur sangat penting untuk menyeleksi kesesuaian jalan reaksi dan 

melindungi lapisan. Keseimbangan temperatur ditentukan oleh beberapa 

faktor seperti ketahanan, jarak anoda dengan katoda, serta besarnya arus 

yang digunakan. 

Kenaikan temperatur akan menyebabkan meningkatnya laju korosi dan difusi 

ion-ion ke katoda. Hal ini mencegah terjadinya pelapisan yang tidak merata 

yang di sebabkan adanya kekosongan ion-ion pada katoda. Secara umum, 

temperatur yang sesuai cenderung meningkatkan kualitas pelapisan. 

 

2.2. Kerapatan Arus 

Proses plating yang kerapatan arusnya rendah menyebabkan laju pelapisan 

ion-ion menjadi lambat, sehingga laju pertumbukan dasar kristal akan 

melewati laju pembentukan ion-ion baru. Hal ini membuktikan bahwa 

semakin besar kuat arus yang di berikan pada saat pelapisan maka semakin 

besar pula laju pelapisannya. Hal ini sesuai dengan Hukum faraday yang 

menyatakan massa zat tertentu yang dihasilkan atau dipakai pada suatu 

elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel. 

 

2.3. Konsentrasi Ion 

Pengaruh konsentrasi elektrolit dengan arus saling berhubungan erat. 

Konsentrasi ion akan berpengaruh pada stuktur deposit, dengan naiknya 

konsentrasi logam dapat menaikkan seluruh kegiatan anion yang membantu 

mobilitas ion. Kenaikan konsentrasi larutan akan mencegah kekosongan ion-

ion didekat katoda sehingga terbentuk pelapisan yang lebih baik. 

Larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi mengandung partikel-partikel 

yang lebih rapat. Kerapatan ini menyebabkan partikel mudah bertumbukan 

sehingga semakin banyak elektron yang berpindah dari anoda ke katoda. 

Dengan demikian semakin tinggi konsentrasi larutan elektrolit, maka 

semakin besar laju pelapisannya. 

 

2.4. Agitasi 

Agitasi atau goncangan merupakan hal yang penting dalam proses kimia, 

termasuk pada elektroplating. Agitasi dapat membantu proses elektroplating, 
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terutama untuk menjaga lapisan agar semua permukaan mendapat lapisan 

yang sama tebalnya. Beberapa teknik agitasi yang umum digunakan dalam 

elektroplating adalah pembilasan/penyemprotan gas (gas sparging), 

memancarkan larutan pelapis pada permukaan elektroda, dan penggetaran 

elektroda. Namun demikian agitasi tetap harus terkontrol untuk menghindari 

ketebalan pelapisan yang tidak seragam. 

 

2.5. Throwing power 

Throwing power adalah kemampuan larutan penyalur untuk menghasilkan 

lapisan dengan ketebalan merata dan selama masa proses pelapisan sesuai 

dengan daya lempar/lontarnya. Sehingga pada dasarnya, throwing power 

(daya lontar) merupakan ukuran dari kemampuan larutan elektroplating 

membentuk plat seperti piringan sehingga mengarahkan terjadinya 

ketebalan lapisan yang seragam melalui katoda yang bentuknya tidak 

teratur. 

Throwing power dapat diklasifikasikan sebagai baik, menengah atau buruk. 

Jika seluruh permukaan katoda berbentuk tidak teratur kemudian terlapisi 

dengan ketebalan yang seragam, dikatakan larutan memiliki throwing power 

yang sempurna. Sebaliknya, jika katoda hanya terlapisi pada daerah dekat 

anoda, maka larutan elektroplating tersebut dinyatakan memiliki throwing 

power yang buruk. 

Dalam proses elektroplating, anoda dan katoda dalam sel elektroplating 

keduanya terhubung ke pasokan eksternal arus searah. Anoda terhubung ke 

terminal positif dan katoda (benda kerja yang akan dilapisi) dihubungkan ke 

terminal negatif. Ketika catu daya eksternal diaktifkan, logam pada anoda 

teroksidasi menjadi ion dan mengendap kembali sebagai logam yang 

melapisi katoda. 

Throwing power diukur dengan Cell Haring-Blum pada rasio jarak antara 

katoda dan anoda adalah 1:5, pelapisan dilakukan pada arus 2 A dalam 

waktu 30 menit. Persamaan yang digunakan untuk menghitung throwing 

power adalah: 

𝑇𝑃 (%) =
100. (5 − 𝑀)

5 +𝑀 − 2
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Dimana T.P. adalah daya lempar dan M adalah rasio berat logam 

diendapkan pada katoda. 

Untuk meningkatkan daya lempar, anoda sesuai dapat dibentuk untuk 

membawa anoda lebih dekat ke daerah kepadatan rendah saat ini. Hal ini 

memungkinkan untuk jauh meningkatkan ketebalan deposito di daerah 

dengan solusi yang buruk lemparan. 

 

2.6. Konduktivitas 

Konduktivitas larutan tergantung kepada konsentrasi ion yang besar atau 

konsentrasi molekul. Makin besar konsentrasi ion makin besar 

konduktivitasnya sehingga meningkatkan laju elektroplating. 

 

2.7. Nilai pH 

Nilai pH merupakan faktor penting dalam menjaga kestabilan proses 

pelapisan. Setiap elektrolit memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu untuk memperoleh hasil yang diinginkan perlu menjaga kestabilan 

pH pada kondisi optimum sesuai dengan elektrolit yang digunakan dalam 

elektroplating. 

 

2.8. Pasivitas 

Gejala pasivitas sering ditemui pada logam yang mengalami korosi, karena 

itu elektroda harus benar-benar bersih dan bebas dari korosi. Elektroda yang 

kurang bersih akan meningatkan pasivitas sehingga dapat menurunkan laju 

elektroplating. 

 

2.9. Waktu Pelapisan 

Waktu pelapisan sangat berperngaruh kepada ketebalan lapisan yang 

diharapkan, semakin lama waktu pelapisan maka semakin tebal lapisan 

yang diperoleh walaupun suatu saat akan tercapai juga masa jenuh, yaitu 

dimana ketebalan tidak lagi bertambah walaupun waktu pelapisan terus 

diperpanjang. 
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3. Macam-macam Logam dalam Elektroplating 

Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa jenis 

logam yang sering dimanfaatkan sebagai pelapis pada proses elektroplating. 

Beberapa macam logam pelapis yang sering digunakan dalam proses 

pelapisan secara elektroplating adalah tembaga (Cu), Nikel (Ni), dan krom 

(Cr). 

 

3.1 Pelapisan Tembaga 

Salah satu material pelapis yang dapat digunakan dalam proses pelapisan 

dengan metode elektroplating adalah tembaga. Pelapisan elektroplating 

tembaga dapat diaplikasikan guna mencapai kondisi permukaan yang 

dikehendaki, baik dari segi kepentingan dekoratif maupun yang berkenaan 

dangan elektrifikasi.Secara teoritis, pelapisan dengan cara elektroplating 

tembaga asam dapat dilakukan pada range rapat arus 2–5 A/dm2 dan 

temperatur elektrolit 30–50C. 

Apabila proses elektroplating berjalan seimbang maka konsentrasi elektrolit 

akan tetap, anoda makin lama makin berkurang, dan terjadi pengendapan 

logam yang melapisi katoda sebagai benda kerja. 

 

Gambar. 3.3. Bak dan Hasil Pelapisan Tembaga 

Sumber: http://mahmudkimia.blogspot.co.id/2012/06/pelapisan-tembaga.html 

 

Efisiensi plating pada umumnya dinyatakan sebagai efisiensi arus anoda 

maupun katoda. Efisiensi katoda merupakan arus yang digunakan untuk 

mengendapkan logam pada katoda yaitu disebandingkan dengan total arus 

masuk. Arus yang tidak dipakai untuk pengendapan digunakan untuk 

penguraian air membentuk gas hidrogen, hilang menjadi panas atau 

pengendapan logam-logam lain sebagai impuritas/pengotor yang tak 

diinginkan. Efisiensi anoda adalah perbandingan antara jumlah logam yang 
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terlarut dalam elektrolit dan hal ini sebanding dengan jumlah teoritis yang 

dapat larut menurut Hukum Faraday. 

Dalam pelapisan tembaga dapat digunakan bermacam-macan larutan 

elektrolit, yaitu: (a) Larutan asam, (b) Larutan sianida, (c) Larutan fluoborat 

dan (d) Larutan pirofosfat. Diantara empat macam larutan di atas yang paling 

banyak digunakan adalah larutan asam dan larutan sianida. 

 

 

3.2 Pelapisan Nikel 

Pada saat ini, pelapisan nikel pada besi banyak sekali dilakukan baik untuk 

tujuan pencegahan karat maupun untuk tujuan dekoratif yakni menambah 

keindahan. Dengan hasil lapisannya yang mengkilap maka dari segi ini nikel 

adalah yang paling banyak diinginkan untuk melapis permukaan. 

Sebenarnya dalam pelapisan nikel terdapat juga jenis pelapisan yang buram 

hasilnya. Akan tetapi tampak permukaan yang buram inipun dapat juga 

digosok hingga halus dan memberikan hasil akhir mengkilap. Jenis lain dari 

pelapisan nikel adalah pelapisan yang berwarna hitam. Warna hitam inipun 

tampak menarik dan digunakan biasanya untuk melapis laras senapan dan 

lainnya. 

 

Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan Saudara tentang proses 

pelapisan nikel, termasuk bagaimana mengendalikan limbah yang dihasilkan 

dari proses pelapisan nikel, bacalah buku sumber berjudul “Nickel Plating 

Handbook” yang dapat diunduh pada laman 

https://www.nickelinstitute.org/~/Media/Files/TechnicalLiterature/NPH_14101

5.pdf. 

Setelah itu buatlah catatan-catatan penting mengenai proses dasar 

elektrodeposisi, kecepatan deposisi, serta hal lain yang berpengaruh 

terhadap elektrodeposisi ion logam. 

 

3.3 Pelapisan Krom 

Selain nikel dan tembaga, pelapisan krom juga banyak dilakukan untuk 

mendapatkan permukaan yang menarik. Sebagaimana diketahui bahwa sifat 

khas krom sangat tahan karat, sehingga pelapisan krom mempunyai 

https://www.nickelinstitute.org/~/Media/Files/TechnicalLiterature/NPH_141015.pdf
https://www.nickelinstitute.org/~/Media/Files/TechnicalLiterature/NPH_141015.pdf
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kelebihaan tersendiri bila dibandingkan dengan pelapisan lainnya. Selain 

karena sifat dekoratif dan atraktifnya, pelapisan krom memiliki keuntungan 

lain yakni hasil pelapisan yang keras. 

Pada pelapisan krom ini, sumber logam krom diperoleh dari asam krom yang 

dihasilkan dari pencampuran oksida krom (Cr2O3) dengan air. Pencampuran 

bahan untuk proses elektroplating ini biasanya dengan perbandingan berat 

antara katalis dengan kromnya adalah 1:100 sampai 1:70. Katalis yang 

digunakan dalam proses ini adalah asam sulfat (H2SO4). 

Hati hati dengan uap krom yang dapat membuat saluran pernafasan kita 

keracunan, terutama berasal dari proses electroplating itu sendiri. Untuk 

pemahaman lebih lanjut mengenai prinsip dasar elektroplating krom, 

Saudara hendaknya mendalami prinsip dasar elektroplating krom dengan 

membaca sumber “Dura Chrome Hard Chromium Plating” pada laman 

http://www.plating.com/Book.pdf. setelah membaca buatlah catatan-catatan 

penting tentang prinsip dasar elektroplating krom dan pengendalian 

pencemaran yang diakibatkan oleh proses pelapisan krom. 

 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Saudara hendaknya mempraktikkan proses 

pelapisan tembaga dengan mengikuti prosedur berikut ini dan selanjutnya 

mengimplementasikannya dalam KBM melalui penyusunan RPP sesuai 

dengan format yang berlaku. 

 

LEMBAR PERCOBAAN PELAPISAN TEMBAGA 

1. Tujuan 

mendemonstrasikan proses elektroplating dengan pelapisan tembaga 

pada objek yang terbuat dari stainless steel. 

 

2. Alat dan Bahan 

Larutan CuSO4, 1 M Larutan H2SO4, 2 M 

Kabel penghubung dengan 
penjepit buaya 

Baterai 1,5 V 

Batang tembaga Objek dari stainless steel 

Gelas Beaker Botol pencuci berisi aquades 

http://www.plating.com/Book.pdf
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Kertas tisu Terminal elektroda/penjepit 

 

 

3. Keselamatan Kerja 

a. Kenakan perlengkapan keselamatan kerja berupa sarung tangan 

dan kacamata pelindung saat menyiapkan larutan maupun selama 

proses elektroplating. 

b. Larutan pekat asam atau basa (lebih dari 2 M) bersifat mengiritasi 

kulit dan dapat menyebabkan luka bakar. 

c. Uap asam pekat sangat mengiritasi mata dan sistem pernapasan. 

d. Bahan buangan cairan elektroplating harus dinetralkan terlebih 

dahulu menggunakan larutan bikarbonat dan dibuang dalam wadah 

buangan berair. 

e. Elektroda dapat dicuci, dikeringkan, dan dibersihkan menggunakan 

wool baja. 

 

4. Langkah Kerja 

a. Siapkan larutan elektroplating dengan mencampur 15 mL larutan 

H2SO4 6 M dengan 250 mL larutan CuSO4 2 M dalam sebuah gelas 

Beaker. 

b. Bersihkan permukaan kedua elektrode (tembaga dan objek yang 

akan dilapisi) dengan wool baja dan jangan menyentuhnya 

langsung dengan tangan setelah pembersihan. Untuk 

memegangnya gunakan tisu sebagai pembungkus. 

c. Pasang masing-masing elektrode pada terminal elektrode dan 

gantungkan pada bibir gelas Beaker hingga kedua elektrode 

tercelup ke dalam larutan elektrolit pada kedalaman yang 

diinginkan. 

d. Hubungkan kedua elektrode pada terminal baterai menggunakan 

penjepit buaya, dengan ketentuan elektrode tembaga pada terminal 

positip dan objek pada terminal negatip. Perhatikan bahwa kedua 

elektrode tidak saling bersinggungan. Amati apa yang terjadi di 

dalam gelas Beaker. 
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e. Setelah lima menit, lepaskan hubungan kedua elektrode dari 

terminal baterai. 

f. Angkat objek stanless steel lalu cuci bersih menggunakan aquades 

dalam botol pencuci, kemudian keringkan dengan kertas tisu. 

g. Amati apa yang terjadi dengan objek maupun elektroda tembaga. 

 

5. Pengamatan 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

6. Diskusi 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

7. Kesimpulan 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 

E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

1. Jawablah soal-soal latihan berikut setelah mempelajari uraian matero dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran pada kegiatan belajar 3, dengan tanpa 

melihat kunci jawaban terlebih dahulu. 

2. Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang tersedia pada 

bagian H untuk melihat perkiraan tingkat penguasaan Saudara pada 

kegaiatan pembelajaran 3. 

3. Jika perkiraan tingkat penguasaan Saudara kurang dari 80%, silakan 

mencermati kembali kegiatan pembelajaran 3, hingga tingkat penguasaan 

minimal 80%. 
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Soal Latihan: 

1. Gambarkan skema proses elektroplating! 

2. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi elektroplating. 

3. Sebutkan empat larutan yang umum digunakan dalam elektroplating 

tembaga dan sebutkan larutan yang paling banyak digunakan! 

4. Sebutkan tujuan dan alasan pelapisan nikel pada besi banyak dipilih! 

5. Jelaskan alasan pemilihan pelapisan krom! 

6. Pada elektroplating tembaga menggunakan larutan CuSO4 selama 30 menit 

dan arus sebesar 10 ampere, berapakah massa tembaga yang terjadi di 

katode jika Ar Cu = 63,5? 

7. Pada elektroplating tembaga menggunakan larutan CuSO4 selama 30 menit 

dan arus sebesar 10 ampere, Ar Cu = 63,5. Jika diperoleh berat nyata hasil 

elektroplating adalah sebesar 5 gram. Hitunglah efisiensi katoda dalam 

proses elektroplating tersebut. 

 

 

F. Rangkuman 

1. Jumlah logam yang diendapkan dalam elektroplating secara umum 

mengikuti hukum Faraday: w = 1/96.500 x I x t x ME 

2. Efisiensi katoda dituliskan sebagai berikut : η = W’/ W dengan W’ : berat 

nyata endapan pada katoda W : berat teoritis endapan pada katoda 

menurut Hukum Faraday. 

3. Elektroplating dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni temperatur, 

kerapatan arus, konsentrasi ion, agitasi, throwing power, konduktivitas, 

nilai pH, pasivitas dan waktu pelapisan. 

4. Pengaruh masing-masing faktor dalam electroplating adalah sebagai 

berikut: 

a. Temperatur: kenaikan temperatur akan menyebabkan meningkatnya 

laju korosi dan difusi ion-ion ke katoda. 

b. Kerapatan arus: semakin besar kuat arus yang di berikan pada saat 

pelapisan maka semakin besar pula laju pelapisannya. 

c. Konsentrasi ion: semakin tinggi konsentrasi larutan elektrolit, maka 

semakin besar laju pelapisannya. 
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d. Agitasi: membantu proses elektroplating, terutama untuk menjaga 

lapisan agar semua permukaan mendapat lapisan yang sama 

tebalnya. 

e. Throwing power: yang sempurna yaitu mampu melapisi seluruh 

permukaan katoda berbentuk tidak teratur dengan ketebalan yang 

seragam. 

f. Konduktivitas: makin besar konsentrasi ion makin besar 

konduktivitasnya sehingga meningkatkan laju elektroplating. 

g. Nilai pH: untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu menjaga 

kestabilan pH pada kondisi optimum sesuai dengan elektrolit yang 

digunakan dalam elektroplating. 

h. Pasivitas: kebersihan elektroda menurunkan pasivitas dan 

sebaliknya meningkatkan laju elektroplating. 

i. Waktu pelapisan: secara umum makin lama waktu makin tebal 

lapisan elektroplating. 

5. Beberapa macam logam pelapis yang sering digunakan dalam proses 

pelapisan secara elektroplating adalah tembaga (Cu), Nikel (Ni), dan 

krom (Cr). Dalam pelapisan tembaga dapat digunakan bermacam-

macan larutan elektrolit, yaitu: (a) Larutan asam, (b) Larutan sianida, (c) 

Larutan fluoborat dan (d) Larutan pirofosfat. Diantara empat macam 

larutan di atas yang paling banyak digunakan adalah larutan asam dan 

larutan sianida. Pelapisan nikel pada besi banyak sekali dilakukan untuk 

tujuan pencegahan karat dan menambah keindahan. Dengan hasil 

lapisannya yang mengkilap nikel paling banyak diinginkan untuk melapis 

permukaan. Selain sifat dekoratif dan atraktif dari pelapisan krom, 

alasan pemilihan dari pelapisan krom adalah dapat dicapainya hasil 

pelapisan yang keras. 

 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 
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bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 : PELAPISAN 

ORGANIK 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 4 ini, Saudara diharapkan dapat; 

1. Menskemakan penggolongan zat pembentuk lapisan tipis dalam 

pelapisan organik. 

2. Menyebutkan contoh masing-masing golongan zat pembentuk lapisan 

tipis dalam pelapisan organik. 

3. Menjelaskan peran masing-masing zat dalam komposisi cat. 

4. Menjelaskan jenis-jenis cat. 

5. Menjelaskan peran masing-masing zat dalam komposisi pernis. 

6. Menjelaskan jenis-jenis pernis. 

7. Melaksanakan percobaan pembuatan pigmen dan cat sederhana. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan penggolongan bahan pembentuk lapisan tipis dalam 

pelapisan organik. 

2. Menjelaskan aplikasi kimia dalam teknologi tepat guna bidang teknologi 

dan rekayasa terkait bahan cat. 

3. Menjelaskan aplikasi kimia dalam teknologi tepat guna bidang teknologi 

dan rekayasa terkait bahan pernis. 

4. Terampil menggunakan peralatan laboratorium kimia untuk meningkatkan 

pembelajaran kimia melalui percobaan pembuatan pigmen dan cat. 

 

 

C. Uraian Materi 

Salah satu langkah yang digunakan untuk menghindari dan mengendalikan 

korosi bahan logam adalah dengan cara menghalangi paparan bahan 

koroden terhadap logam dengan bahan pelapis. Pelapisan organik 

merupakan salah satu upaya yang umum dilakukan untuk menghalangi 

paparan koroden terhadap logam yang dapat terkorosi. 
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Pelapis organik adalah lapisan pelindung tahan lama yang diterapkan pada 

substrat untuk dekoratif atau sifat-sifat teknis khusus. Komponen utama yang 

bertanggung jawab untuk penciptaan dekoratif atau sifat teknis tertentu 

sebagai lapisan tipis/film (membran) yang baik adalah senyawa organik 

berupa polimer, oligomer, monomer, atau campurannya. 

Terdapat beberapa tipe pelapis organik, yakni: 

1) Primer-adesi pada substrat, pelindung korosi, cat adesi, 

2) Semen perekat-material dengan konsistensi pelapis yang cocok 

digunakan untuk permukaan. 

3) Topcoats dengan resistensi yang tinggi terhadap faktor eksternal: 

• Pernis-larutan dari substansi pembentuk film dalam pelarut organik, 

misalnya: pernis tanpa warna, 

Enamel-larutan dari substansi pembentuk film, pigmen (pewarna), 

modifier, aditif dalam pelarut organik, 

• Cat-larutan dari substansi pembentuk film, pigmen (pewarna), 

modifier, aditif anti-korosi anorganik dalam pelarut organik. 

 

1. Zat Pembentuk Lapisan Tipis 

Seperti telah disampaikan di atas bahwa komponen utama yang 

bertanggung jawab untuk penciptaan dekoratif atau sifat teknis tertentu 

sebagai lapisan tipis/film (membran) yang baik adalah senyawa organik 

berupa polimer, oligomer, monomer, atau campurannya. Tabel berikut 

menunjukkan berbagai zat pembentuk lapisan tipis dalam pelapisan organik. 

Tabel 4.1. Zat Asal Pembentuk Film 

Alami Sintetis 

Molekul kecil Makro molekul Oligomer poliadisi 
dan 

polikondensasi 

Rantai polimer 

 Minyak 
pengering 

 Bitumen 

 Resin fosil 

 Derivate 
selulose 

 Karet alam 

 Kasein 

 Resin alkid 

 Poliester 

 Resin epoksi 

 Resin fenolik 

 Resin amino 

 Poliamida 

 Poliuretan 

 Silikon 

 Karet sintetis 

 Poliolefin 

 Polivinil klorida 

 Polivinil asetat 

 Polimer akrilik 
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Skema Polimerisasi 

 

Gambar 4.1 Skema Polimerisasi 

Sumber: 
http://www.chemia.odlew.agh.edu.pl/dydaktyka/Dokumenty/Corrosion/Organic%20co

atings.pdf 

 

Untuk mengenal karakteristik masing-masing zat asal pembentuk lapisan tipis 

dalam pelapisan organik, dapat disimak penjelasan berikut ini. 

 

1.1. Molekul kecil alami 

1.1.1. Minyak pengering 

Minyak pengering merupakan ester dari gliserol asam lemak terutama yang 

tidak jenuh. Berasal dari biji-bijian dan buah-buahan seperti bunga 

matahari, kapas, flax/rami dan lain sebagainya. Senyawa ini memiliki 

kemampuan mengering di udara (bahan kimia curing). Saat ini digunakan 

sebagai modifier dalam resin sintetis fenolik dan alkid. 

 

1.1.2. Bitumen 

Bitumen adalah zat berbasis minyak. Ini adalah produk hidrokarbon semi-

padat yang dihasilkan dengan menghapus fraksi ringan (seperti gas 

petroleum cair, bensin dan solar) dari minyak mentah berat selama proses 

penyulingan. Dengan demikian, itu benar dikenal sebagai aspal halus. Di 

Amerika Utara, aspal umumnya dikenal sebagai "semen aspal" atau 

"aspal". Sementara di tempat lain, "aspal" adalah istilah yang digunakan 

untuk campuran batu-batu kecil, pasir, filler dan aspal, yang digunakan 

sebagai bahan paving jalan. Campuran aspal mengandung sekitar 5% 

aspal. Pada suhu kamar aspal adalah, zat semi-padat stabil. 
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1.1.3. Resin Fosil (Amber) 

Minyak Amber fosil dihasilkan dari resin pohon fosil yang berusia jutaan 

tahun. Minyak berasal dari proses yang disebut distilasi kering dimana 

resin kuning diproses dengan panas tinggi sampai zat berminyak diperoleh. 

 

 

Gambar 4.2. Amber 

Sumber: http://www.edenbotanicals.com/amber-oil-fossilized.htmL 

 

Terdapat beberapa sumber untuk Amber seluruh dunia, Eden Botanicals 

adalah satu-satunya sumber di Amerika Utara untuk bentuk minyak amber 

fosil yang jarang. Makin tua proses pemfosilannya, akan dihasilkan resin 

yang lebih gelap. 

 

1.2. Makro Molekul Alami 

1.2.1. Derivate selulose 

Salah satu derivat selulosa yang dapat membentuk lapisan film adalah 

Karboksimetil selulosa (CMC). Karboksimetil selulosa atau gum selulosa 

adalah turunan selulosa dengan kelompok karboksimetil (-CH2-COOH) 

terikat beberapa kelompok hidroksil dari monomer glukopiranosa yang 

membentuk tulang punggung selulosa. Hal ini sering digunakan sebagai 

yang natrium garam, natrium karboksimetil selulosa. 

CMC digunakan dalam makanan dengan nomor kode E466 sebagai 

pengubah viskositas atau pengental, dan untuk menstabilkan emulsi dalam 

berbagai produk termasuk es krim. CMC juga merupakan konstituen dari 

banyak produk non-makanan, seperti pasta gigi, obat pencahar, pil diet, cat 

berbasis air, deterjen, tekstil perekat, dan berbagai produk kertas. CMC 

digunakan terutama karena memiliki viskositas tinggi, tidak beracun, dan 
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umumnya dianggap hypoallergenic sebagai sumber serat utama, CMC 

cukup baik karena lunak seperti bubur. 

CMC juga digunakan dalam obat-obatan sebagai agen penebalan dan 

dalam industri pengeboran minyak sebagai bahan pengeboran lumpur, di 

mana ia bertindak sebagai pengubah viskositas dan agen retensi air. 

 

 

Gambar 4.3. Karboksimetil selulose (CMC) 

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Carboxymethyl_cellulose 

 

1.2.2. Karet alam 

Karet dihasilkan oleh pohon karet berupa getah seperti susu yang disebut 

lateks. Lateks diperoleh dengan cara menyadap, yaitu dengan menyayat 

kulit pohon atau pada bagian kortek tumbuhan. Secara kimiawi karet alam 

adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan polimer alam hasil 

penggumpalan lateks alam dan merupakan makromolekul poliisoprena 

(C5H8)n. 

Karet alam memiliki berbagai sifat unggul sebagai berikut. 

 Memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna. 

 Memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah. 

 Mempunyai daya aus yang tinggi. 

 Tidak mudah panas (low heat build up) 

 Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakkan (groove cracking 

resistance) 

 Dapat dibentuk dengan panas yang rendah. 

 Memiliki daya lengket yang tinggi terhadap berbagai bahan. 
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Keunggulan sifat-sifat karet alam ini memberikan keuntungan atau 

kemudahan dalam proses pengerjaan dan pemakaiannya, baik dalam 

bentuk karet atau kompon maupun dalam bentuk vulkanisat. Dalam bentuk 

bahan mentah, karet alam sangat disukai karena mudah menggulung pada 

roll sewaktu diproses dengan open mill/penggiling terbuka dan dapat 

mudah bercampur dengan berbagai bahan-bahan yang diperlukan di dalam 

pembuatan kompon. 

 

1.2.3. Kasein 

Kasein adalah nama untuk keluarga phosphoproteins terkait (αS1, αS2, β, 

κ). Protein ini biasanya ditemukan dalam susu mamalia, membuat naik 

80% dari protein dalam susu sapi dan antara 20% dan 45% dari protein 

dalam susu manusia. Kasein memiliki berbagai macam kegunaan, dari 

menjadi komponen utama dari keju, untuk digunakan sebagai aditif 

makanan, untuk pengikat bahan pada korek api batangan. Sebagai sumber 

makanan, perlengkapan kasein asam amino, karbohidrat, dan dua elemen 

anorganik kalsium dan fosfor. 

Kasein mengandung residu prolin dalam jumlah cukup tinggi, yang tidak 

berinteraksi dengannya. Dalam kasein juga terdapat jembatan disulfida. 

Akibatnya, kasein memiliki struktur tersier relatif sedikit. Hal ini 

menyebabkannya relatif hidrofobik, sehingga kurang larut dalam air. Kasein 

ditemukan dalam susu sebagai suspensi partikel yang disebut "kasein 

misel" yang hanya menampilkan kemiripan terbatas dengan surfaktan-jenis 

misel dalam arti bahwa bagian-bagian hidrofilik berada di permukaan dan 

berbentuk bulat. Namun, kontras dengan misel surfaktan, interior sebuah 

misel kasein sangat terhidrasi. Kasein dalam misel yang dibentuk bersama 

oleh ion kalsium dan berinteraksi hidrofobik. 

Titik isoelektrik kasein adalah 4,6. pH susu adalah 6,6 dan kasein memiliki 

muatan negatif dalam susu. Protein kasein murni larut dalam air, namun 

tidak larut dalam larutan garam netral,dan mudah terdispersi dalam larutan 

encer alkali dan garam seperti natrium oksalat dan natrium asetat. 

Kasein dapat dibuat dengan mereaksikan beberapa asam amino. 

Reaksinya dapat dilihat sebagaimana persamaan berikut ini. 
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Enzim tripsin dapat menghidrolisis pepton yang mengandung fosfat. Hal ini 

digunakan untuk membentuk jenis perekat organik. 

Cat kasein adalah cat dengan pengeringan cepat, kelarutan dalam air 

tergolong medium, dan banyak digunakan oleh seniman. Cat kasein telah 

digunakan sejak zaman Mesir kuno sebagai bentuk cat tempera dan 

secara luas digunakan oleh ilustrator komersial sebagai bahan pilihan 

sampai akhir 1960-an. Tahun tersebut bersamaan dengan munculnya cat 

akrilik. Kemunculan cat akrilik ini membuat kasein menjadi kurang populer.  

 

1.3. Oligomer Poliadisi dan Polikondensasi 

Dalam kimia, oligomer adalah senyawa yang mengandung sejumlah kecil 

unit monomer. Berlawanan dengan polimer yang dalam prinsipnya 

mengandung sejumlah takterbatas monomer. Kebanyakan minyak seperti 

parafin cair adalah oligomer. Pemlastis adalah ester oligomerik yang 

digunakan secara luas untuk melunakkan termoplastik seperti PVC. 

Oligomer dapat dibuat dari monomer dengan menghubungkan monomer-

monomer satu sama lain atau dengan pemisahan minyak mentah. 

Dalam biokimia, istilah oligomer digunakan untuk merujuk pada fragmen 

DNA berunting (jalinan) tunggal yang pendek. Oligomer juga dapat merujuk 

pada kompleks protein yang dibuat dari dua atau lebih subunit. Dalam hal 

ini, kompleks yang dibuat dari beberapa subunit protein yang berbeda 

disebut hetero-oligomer. Apabila hanya terdapat satu subunit protein pada 

kompleks, oligomer ini disebut homo-oligomer. 

Oligomerisasi adalah proses kimia yang hanya mengubah monomer sampai 

pada derajat polimerisasi tertentu, biasanya 10 sampai 100. Contoh 

oligomer yang dimanfaatkan untuk membentuk lapisan tipis/film dalam 

pelapisan organik adalah resin alkid, polyester, resin epoksi, resin fenolik, 

resin amino, poliamida, poliuretan dan silikon. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parafin_cair&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemlastis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ester
https://id.wikipedia.org/wiki/Termoplastik
https://id.wikipedia.org/wiki/PVC
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_mentah
https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia
https://id.wikipedia.org/wiki/DNA
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompleks_protein&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Subunit&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hetero-oligomer&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo-oligomer&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Derajat_polimerisasi&action=edit&redlink=1


88 
 

1.3.1. Resin alkid 

Resin alkid dimodifikasi dengan sejumlah minyak seperti minyak kedelai, 

minyak biji rami, minyak jarak yang telah didehidrasi dan minyak kelapa. 

Alkid dapat dikombinasikan dengan resin akrilik, vinil toluene, silikon dan 

resin amino. Alkid banyak digunakan dalam industri cat karena dapat 

dikombinasi dengan banyak resin dan tidak terlalu mahal serta memiliki 

sifat yang bervariasi. 

Resin alkid dapat dibuat langsung dari minyak (trigliserida), poliol, atau 

asam. Persentase minyak yang terkandung dalam alkid mempengaruhi 

hasil akhir dan mempengaruhi sejumlah sifat properti seperti kecepatan 

pengeringan, kelenturan, daya tahan, dan sebagainya. Dua cara 

pembuatan resin alkid yang saat ini banyak digunakan adalah: 

 Proses alkoholisis, di mana oil-modified alkyd dibuat. 

 Proses asam lemak, yang digunakan untuk membuat resin alkid asam 

lemak termodifikasi. 

 

Tabel 4.2. Jenis dan Karakteristik Resin Alkid 

Alkid % Panjang 
Minyak 

Karakteristik Penggunaan 

Pendek 20-45  Non oksidatif. 

 Larut dalam pelarut 
hidrokarbon 
aromatik 

 Film yang keras 
namun rapuh 

Sebagai resin 
modifikasi dalam 
sistem pembakaran 
untuk penggunaan 
interior 

Medium 45-60  Kering di udara atau 
dengan 
pengasapan. 

 Larut dalam 
campuran pelarut 
alifatik-aromatik. 

 Film yang lebih 
fleksibel. 

Sebagai resin 
modifikasi dalam 
sistem pembakaran 
untuk penggunaan 
interior dan eksterior. 
Juga digunakan dalam 
sistem cepat kering 

Panjang 60-80  Kering di udara 
(Oksidatif). 

 Larut dalam pelarut 
alifatik. 

 Film yang sangat 
fleksibel 

Eksterior sistem kering 
di udara 

 

Resin asam lemak cenderung memiliki warna lebih muda dari resin 

modifikasi minyak (oil-modified resin) karena memiliki asam lemak yang 



89 

 

lebih murni. Pada proses asam lemak, ketiga komponen (asam lemak, 

alkohol polihidrat, dan asam polikarboksilat) dipanaskan bersama pada 

suhu sekitar 240°C sampai esterifikasi polimerisasi selesai. 

Pada proses alkoholisis, alkohol polihidrat dan minyak modifikasi pertama-

tama direaksikan bersama kemudian ditambahkan asam polikarboksilat. 

Kedua proses menghasilkan alkil minyak termodifikasi yang diklasifikasikan 

berdasarkan jumlah dan tipe minyak yang digunakan. 

Drying dan semidrying alkyd mengering dengan cara auto-oksidasi, 

sehingga dapat digunakan untuk formula cat yang kering pada suhu ruang. 

Nondrying oil alkyds sebagian berupa resin dengan rantai minyak yang 

pendek (short-oil resins) yang membutuhkan panas untuk proses 

pengeringan. Dapat juga digunakan sebagai plasticizers untuk sistem resin 

sintetik lainnya. Komposisi dan struktur dari short, medium, dan long oil 

alkyd adalah sebagai berikut. 

 

 

1.3.2. Poliester 

Resin poliester adalah sistem resin yang paling banyak digunakan, 

khususnya di industri kelautan. Sejauh ini mayoritas sampan, kapal pesiar 

dan kapal kerja dibangun pada komposit menggunakan sistem resin ini. 

Resin poliester yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah dari jenis 

'tak jenuh'. Resin poliester tak jenuh termasuk termoset, mampu menjadi 

awet dari keadaan cair atau padat ketika berada pada kondisi yang tepat. 

Poliester tak jenuh berbeda dari poliester jenuh seperti Terylene, yang tidak 

dapat diawetkan dengan cara ini.  

Dalam kimia anorganik, reaksi basa dengan asam menghasilkan garam. 

Dalam kimia organik reaksi alkohol dengan asam organik menghasilkan 

ester dan air. Dengan menggunakan alkohol khusus, seperti glikol, dalam 

reaksi dengan asam dwibasa, poliester dan air akan diproduksi. Reaksi ini, 

bersama-sama dengan penambahan senyawa seperti asam dwibasa jenuh 

dan monomer silang, membentuk proses dasar pembuatan poliester. 

Akibatnya ada berbagai macam poliester terbuat dari asam yang berbeda, 

glikol dan monomer, semua memiliki sifat yang berbeda-beda. 
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Resin poliester biasanya digunakan pada tipe cat heat-cure (cat yang 

curing dengan pemanasan) yang memerlukan kandungan solid yang tinggi 

dan kandungan solven yang rendah. Poliester memiliki daya tahan 

terhadap perubahan warna yang sangat baik sehingga memberikan daya 

tahan terhadap over bake dan sinar ultraviolet yang sangat baik. Poliester 

kebanyakan dapat diaplikasikan menggunakan berbagai tipe peralatan 

spray. 

Poliester sering diformulasikan menjadi produk dua komponen (2K-

menggunakan hardener) untuk digunakan pada material plastik. Sistem 

katalis pada produk 2K memungkinkannya untuk kering pada suhu rendah 

dan hasil akhir film cat memiliki appearance dan daya tahan terhadap sinar 

UV. Gambar 4.10 menunjukkan struktur kimia ideal dari poliester khas. 

Perhatikan posisi kelompok ester (CO - O - C) dan situs reaktif (C * = C *) 

dalam rantai molekul. 

 

 

Gambar 4.4. Struktur Resin Poliester 

Sumber: http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=986 

 

Ada dua jenis prinsip resin poliester yang digunakan sebagai sistem 

laminating stSaudarar dalam industri komposit. Resin poliester ortoftalat 

adalah resin ekonomi stSaudarar yang banyak digunakan. Resin poliester 

isoftalat sekarang menjadi bahan pilihan dalam industri kelautan, di mana 

ketahanan terhadap air diunggulkan. 

 

1.3.3. Resin epoksi 

Kelompok resin epoksi mewakili beberapa resin berkinerja tertinggi yang 

tersedia saat ini. Epoksi umumnya mengalahkan sebagian besar jenis resin 

lain dalam hal sifat mekanik dan ketahanan terhadap degradasi lingkungan, 
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yang mengarah ke penggunaan hampir eksklusif dalam komponen 

pesawat. Sebagai resin laminating yang meningkat sifat perekat dan 

ketahanan terhadap degradasi air membuat resin ini ideal untuk digunakan 

dalam aplikasi seperti pembuatan kapal. Di sini epoksi banyak digunakan 

sebagai bahan konstruksi utama untuk kapal-kinerja tinggi atau sebagai 

aplikasi sekunder untuk selubung lambung atau mengganti resin poliester 

dan mantel gel yang terdegradasi air. 

Istilah epoksi mengacu pada kelompok kimia yang terdiri dari atom oksigen 

terikat pada dua atom karbon yang sudah terikat dalam beberapa cara. 

Epoksi paling sederhana adalah struktur cincin tiga anggota yang dikenal 

dengan istilah 'alpha-epoksi' atau '1,2-epoksi'. Struktur kimia ideal yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.11 di bawah ini dan merupakan karakteristik 

yang paling mudah diidentifikasi dari setiap molekul epoksi yang lebih 

kompleks. 

 

 

Gambar 4.5. Struktur Resin Epoksi 

Sumber: http://www.slideshare.net/biswajitmaity5895/epoksi-resin-presented-by-
biswajit-maity-39419288 

 

Resin ini biasanya diidentifikasi oleh karakteristik amber atau pewarna 

cokelat yang dikandungnya dan resin epoksi memiliki sejumlah sifat yang 

berguna. Baik resin cair maupun agen pengawetnya membentuk viskositas 

rendah yang dengan mudah diproses oleh sistem. Resin epoksi mudah dan 

cepat diawetkan pada suhu antara 5 °C sampai 150 °C, tergantung pada 

pilihan bahan pengawet. Salah satu sifat yang paling menguntungkan dari 

kelompok epoksi adalah penyusutan yang rendah selama pengawetan, 

yang meminimalkan rangka/struktur cetak dan tekanan internal. Isolasi 

listrik tinggi dan ketahanan kimia yang baik juga meningkatkan kekuatan 

perekat dan sifat mekanik yang tinggi. Kelompok epoksi juga memenuhi 
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penggunaan sebagai perekat, senyawa pendempul, senyawa pengecoran, 

penyegel, pernis dan cat, serta resin laminating untuk berbagai aplikasi 

industri. 

Resin epoksi terbentuk dari struktur molekul rantai panjang yang mirip 

dengan vinil ester dengan situs reaktif di kedua ujung. Dalam resin epoksi, 

tidak memiliki kelompok ester pembentuk situs-situs reaktif. Tidak adanya 

kelompok ester berarti bahwa resin epoksi memiliki ketahanan air sangat 

baik. Molekul epoksi juga berisi dua kelompok cincin di pusatnya yang 

mampu mengatasi tekanan mekanik dan termal lebih baik daripada 

kelompok linier dan karenanya membuat resin epoksi memiliki kekakuan 

yang sangat baik, ketangguhan dan sifat tahan panas. 

 

1.3.4. Resin fenolik 

Resin fenolik adalah bahan plastik yang terbentuk dari reaksi kimia antara 

alkohol berbasis karbon dan aldehida. Aldehida adalah bahan kimia 

organik dengan struktur R-CHO, yang memiliki ikatan karbon gSaudara 

terikat ke pusat oksigen (kelompok formil), yang pada gilirannya terikat 

pada hidrogen dan rantai samping. Berikut adalah gambaran reaksinya. 

 

Gambar 4.6. Reaksi Pembentukan Resin Fenolik 

Sumber: http://lfsystems.com/blog/?p=45 

 

Resin fenolik adalah kelompok polimer paling serbaguna dari yang 

ditemukan. Meskipun resin ini muncul di awal usia polimer, resin ini terus 

mengalami pengembangan aplikasi. Resin fenolik adalah jenis resin 

termoset sintetis yang ditemukan oleh Dr Leo Baekeland pada tahun 1907. 

Materi yang awalnya disebut Bakelite ini adalah plastik efektif pertama 
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yang dijual secara komersial, dan dikenal oleh banyak orang karena 

merupakan bahan telepon hitam gaya lama. 

Resin fenolik dibagi menjadi dua jenis yakni novolac dan resol. Keduanya 

memiliki stabilitas pada suhu tinggi hingga 300 - 350 °C, air dan stabilitas 

kimia yang tinggi. Resin fenolik sering berwarna gelap dari kuning ke 

merah gelap, dan memiliki profil nilai/kinerja yang sangat baik. 

Resin fenolik dapat ditemukan dalam berbagai produk industri, terutama 

digunakan dalam produksi papan sirkuit. Resin ini banyak dikenal dan 

digunakan pada produksi produk cetakan termasuk bola bilyar, meja 

laboratorium, dan sebagai pelapis maupun perekat. 

Resin novolac sebagian besar merupakan oligomer linier, cincin fenol yang 

bergabung dengan radikal metilen (seperti dalam gambar I di bawah); 

novolak hampir tidak mengandung kelompok metilol (-CH2OH). Resol 

adalah campuran dari linear dan oligomer bercabang (gambar II) yang 

mengandung sejumlah besar kelompok metilol dan mampu menjalani 

transformasi lebih lanjut. 

 

 

Gambar 4.7. Novolac dan Resol 

Sumber: http://lfsystems.com/blog/?p=45 

 

Novolac adalah resin fenol-formaldehida yang dibuat ketika rasio molar 

formalin untuk fenol kurang dari satu. Polimerisasi diselesaikan 

menggunakan asam-katalis seperti asam oksalat, asam hidroklorida, atau 

asam sulfonat. Unit fenol terutama terikat dengan metilene dan/atau 

http://lfsystems.com/blog/?p=45
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kelompok eter. Novolac biasanya digunakan sebagai photoresists. Berat 

molekul berada di bawah ribuan, sesuai dengan sekitar 10-23 unit fenol. 

Heksametilen tetramin atau heksamin adalah pengeras yang ditambahkan 

ke ikatan silang novolac. Pada suhu > 90° C, ikatan silang heksamin 

membentuk jembatan amino dari metilen dan dimetilen. 

Resin fenol-formaldehida yang dibuat dari formaldehida untuk rasio fenol 

yang lebih besar dari satu (biasanya sekitar 1,5) dengan basa-katalis 

disebut resoles. Fenol, formaldehida, air dan katalis dicampur dalam jumlah 

yang diinginkan, tergantung pada resin yang akan dibentuk, dan kemudian 

dipanaskan. Bagian pertama dari reaksi, sekitar 70° C, membentuk bahan 

berwarna coklat kemerahan mencolok, yang kaya hidroksimetil dan 

kelompok eter benzilik. 

Laju reaksi yang dikatalis basa, awalnya meningkatkan pH. Reaksi ini 

mencapai maksimum sekitar pH = 10. Spesies reaktif adalah anion 

fenoksida (C6H5O-) yang dibentuk oleh deprotonasi fenol. Muatan negatif 

terdelokalisasi lebih pada cincin aromatik, yang kemudian bereaksi dengan 

formaldehida. 

 

1.3.5. Resin amino 

Resin amino merupakan polimer termoset, dengan senyawa amino yang 

paling penting berupa urea dan melamin. Ketika molekul yang 

mengandung gugus amino direaksikan dengan formaldehida maka akan 

terbentuk resin amino. Penggunaan utama resin amino adalah sebagai 

agen ikatan silang dan dengan demikian resin ini banyak digunakan dalam 

cat bersama dengan polimer lain seperti alkid. Secara khusus resin amino 

diproduksi oleh reaksi yang melibatkan formaldehida dengan senyawa 

fungsional amina seperti urea, melamin dan benzoguanamine. Berikut 

adalah struktur dari masing-masing senyawa kimia yang terlibat dalam 

pembentukan resin amino. 

 

Selanjutnya untuk mendalami pembahasan mengenai resin poliuretan dan 

poliamida, Saudara hendaknya membaca sumber informasi yang berjudul 

“Industrial Resins” yang dapat Saudara baca/unduh pada laman 

http://nzic.org.nz/ChemProcesses/polymers/10A.pdf. Sedangkan untuk 

http://nzic.org.nz/ChemProcesses/polymers/10A.pdf
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resin silikon, Saudara hendaknya membaca sumber informasi yang 

berjudul “Silicone Resins” yang dapat diunduh pada laman 

http://www.tego.de/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Product/Tego/en/Techn

ical-Background/silicone-resins-and-silicone-combination-resins.pdf. 

Buatlah catatan-catatan penting terkait sifat, struktur (termasuk gambar 

strukturnya), dan aplikasi resin tersebut di atas. 

 

1.4. Rantai Polimer Sintetis 

Pembentuk film yang berupa rantai polimer sintetis seperti karet sintetis, 

poliolefin, polivinil klorida, polivinil asetat dan polimer akrilik akan banyak 

dibahas pada modul kelompok kompetensi J yang membahas tentang 

Polimer. 

Sebagai penambah pemahaman awal tentang senyawa-senyawa resin dan 

cara penyiapannya, Saudara dapat membaca sumber-sumber informasi 

berikut ini: 

 Survey of Methacrylic Acid and Its Derivates as Synthetic Resins pada 

laman http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:21859/eth-21859-02.pdf. 

 Synthetic Resins Glue pada laman http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrn/ 

fplrn141.pdf. 

 

Secara mandiri, Saudara juga dapat membaca sumber-sumber informasi 

lainnya yang relevan. Jangan lupa buatlah catatan tentang poin-poin penting 

dari sumber yang Saudara baca sebagai salah satu bahan pembelajaran 

yang akan Saudara sampaikan pada peserta didik. 

 

Selanjutnya dibahas mengenai cat dan pernis sebagai pelapis organik. 

Pembahasan cat berfokus pada komponen-komponen umum atau komposisi 

cat dan penggolongan cat. Pembahasan pernis berfokus pada jenis dan 

penyiapan pernis. 

 

http://www.tego.de/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Product/Tego/en/Technical-Background/silicone-resins-and-silicone-combination-resins.pdf
http://www.tego.de/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Product/Tego/en/Technical-Background/silicone-resins-and-silicone-combination-resins.pdf
http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:21859/eth-21859-02.pdf
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrn/%20fplrn141.pdf
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrn/%20fplrn141.pdf
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2. Cat 

Cat adalah senyawa polimer organik yang digunakan untuk melapisi suatu 

media dengan fungsi untuk proteksi, dekorasi, dan tujuan khusus. (Paint & 

Coating Industry Magazine, http://www.pcimag.com) 

Cat adalah dispersi pigmen dalam medium minyak. Ketika cat diterapkan 

pada suatu permukaan, media minyak mengamankan permukaan dari 

korosi. Pigmen mengamankan medium minyak dari paparan cahaya ultra 

violet yang berasal dari matahari. (Engineering Chemistry, 2011) 

Cat memiliki beberapa fungsi proteksi, dekorasi dan fungsi khusus. Pada 

fungsi proteksi, cat memberikan daya tahan terhadap lingkungan, korosi, dan 

kimia. Sementara dalam fungsi dekorasi, cat memberikan warna, kilap, atau 

tekstur pada benda yang dicat. Fungsi khusus cat antara lain sebagai 

penghantar listrik, anti bocor. 

 

2.1. Komposisi Cat 

Secara umum cat memiliki tujuh komponen penting yakni pigmen, medium 

minyak atau minyak pengeringan (dryng oil), pelarut atau pengencer 

(thinner), pengering (drier), pengisi (filler atau extender), plasticizer dan agen 

anti kelupas. Apa dan bagaiman peran masing-masing zat penyusun cat 

tesebut. Silakan Saudara mempelajari uraian berikut. 

2.1.1. Pigmen 

Pigmen adalah partikel padat yang tidak larut, terdispersi di dalam binder 

dan tetap berada dalam binder setelah pembentukan lapisan tipis kering, 

serta merupakan zat yang memberikan warna di dalam cat. 

Secara garis besar, pigmen dalam cat dapat digolongkan menjadi pigmen 

organik dan anorganik. Contoh pigmen organik dalam cat antara lain: 

Toluidine Fast Red RN atau dikenal dengan Pigment Red 3 (12120), 

memiliki rumus molekul C25H20N4O4. Rumus bangun Toluidine Fast Red RN 

dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

http://www.pcimag.com/


97 

 

 

Gambar 4.8. Rumus Bangun Toluidine Fast Red RN 

Sumber: http://www.xcolorpigment.com/pigment-red-13.html 

 

Contoh lainnya adalah Benzidine Yellow G atau dikenal juga dengan 

Pigment Yellow 12 (21090) yang memiliki rumus molekul C36H34Cl2N6O4 

dan rumus bangun sebagaimana gambar 4.18. berikut ini. 

 

 

Gambar 4.9. Rumus Bangun Benzidine Yellow G 

Sumber: http://www.xcolorpigment.com/pigment-yellow-12.html 

 

Untuk lebih mengenal pigmen lainnya baik organik maupun anorganik, 

silakan Saudara membaca sumber bacaan mengenai pigmen pada laman: 

http://www.xcolorpigment.com/. 

 

Pigmen di dalam cat dapat memiliki fungsi sebagai berikut. 

a. Memberikan opasitas (tampilan buram/tidak tembus pandang) dan 

warna untuk lapisan tipis (film). 

b. Memberikan kekuatan untuk lapisan tipis. 

c. Melindungi lapisan tipis dengan merefleksikan sinar ultraviolet yang 

merusak. 

d. Antikorosi, penghantar listrik, meningkatkan daya tahan terhadap 

cuaca 

 

http://www.xcolorpigment.com/pigment-red-13.html
http://www.xcolorpigment.com/
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2.1.2. Binder (Drying Oils) 

Zat pengikat atau binder merupakan bahan yang mengikat antara partikel 

pigmen cat, sehingga cat dapat membentuk lapisan tipis yang rapat ketika 

digunakan. Binder bertugas merekatkan partikel-partikel pigmen kedalam 

lapisan tipis cat dan membuat cat merekat pada permukaan. 

Tipe binder dalam suatu formula cat menentukan banyak hal dari performa 

cat. Binder dibuat dari material bernama resin yang biasa dari bahan alam 

maupun sintetis. Cat dapat berbinder minyak alami, alkid, nitro selulosa, 

poliester, melamin, akrilik, epoksi, poliuretan, silikon, fluorokarbon, vinil, 

selulosa, dan lain sebagainya. 

Binder dalam cat memiliki fungsi sebagai berikut. 

a. Medium pengikat partikel pigmen agar tetap berada di permukaan. 

b. Membentuk lapisan tipis pelindung melalui penguapan, oksidasi atau 

polimerisasi konstituen tak jenuh dari minyak. 

c. Medium pemberi adhesi yang lebih baik ke permukaan. 

d. Anti air, pemberi daya tahan dan ketangguhan. 

 

2.1.3. Pengencer (Thinner) 

Pengencer ditambahkan ke cat untuk mengurangi viskositas cat sehingga 

dapat dengan mudah diterapkan ke permukaan. Misalnya. terpentin dan 

semangat minyak bumi. 

Pengencer memiliki fungsi: 

a. Mengurangi viskositas cat sehingga mudah ditangani dan diterapkan 

pada permukaan. 

b. Mendispersi minyak, pigmen dan bahan lain sehingga menghasilkan 

campuran homogen. 

c. Membantu pengeringan lapisan tipis. 

d. Meningkatkan elastisitas lapisan tipis. 

e. Meningkatkan daya tembus medium. 

 

2.1.4. Pengering 

Pengering digunakan untuk mempercepat pengeringan film minyak. Contoh 

pengering antara lain timbal dan kobalt naftenat, timbal dan kobalt resonat. 
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Pengering memiliki fungsi sebagai katalis pembawa oksigen yang 

membantu penyerapan oksigen dan mengkatalisis pengeringan film minyak 

oleh oksidasi, polimerisasi dan kondensasi. 

 

2.1.5. Pengisi 

Pengisi ditambahkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya 

tahan cat. Contoh pengisi yang banyak digunakan antara lain talk, gipsum, 

mika dan asbes. 

 

Pengisi memiliki fungsi: 

a. Mengisi rongga dalam film. 

b. Mengurangi cracking cat. 

c. Meningkatkan daya tahan cat. 

d. Mengurangi biaya cat. 

 

2.1.6. Plasticizer 

Plasticizer adalah bahan kimia yang ditambahkan ke cat untuk memberikan 

elastisitas pada film dan untuk mencegah terjadinya cracking film. Contoh 

plasticizer misalnya trifenil fosfat, tersier amil alkohol, tributil ftalat. 

 

2.1.7. Agen Anti Kelupas 

Agen anti kelupas merupakan bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cat 

untuk mencegah terjadinya pengelupasan cat. Contoh agen anti kelupas 

yang sering digunakan adalah polihidroksi fenol. 

 

2.2. Jenis Cat 

Cat dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Penggolongan jenis ini 

dapat didasarkan kepada beberapa hal misalnya: berdasarkan bahan baku 

utama, mekanisme pengeringan, tempat cat itu diaplikasikan, kondisi cat, 

jenis dan keberadaan solvent, fungsi, metode pengecatan dan jenis 

substratnya. (https://rumahedukasiipa.files.wordpress.com) 
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Di sini pembahasan jenis cat hanya akan difokuskan pada penggolongan 

cat berdasarkan jenis binder, jenis pelarut, dan jenis pigmen. 

 

2.2.1. Jenis Binder 

Berdasarkan jenis binder yang digunakan, cat dapat dikelompokkan 

sebagai berikut. 

a. Cat epoxy yakni cat yang menggunakan bahan resin epoxy sebagai 

binder utamanya. 

b. Cat PU adalah cat yang menggunakan bahan resin Polyurethane 

sebagai binder utamanya. 

c. Cat melamin adalah cat yang menggunakan bahan resin melamin 

sebagai bindernya 

d. Cat NC merupakan cat yang menggunakan bahan resin nitrocellulose 

sebagai binder. 

e. Cat Acrylicadalah cat yang menggunakan bahan resin acrylic sebagai 

bindernya. 

f. Cat Alkid adalah cat yang menggunakan bahan resin alkid sebagai 

bindernya. 

 

2.2.2. Jenis Pelarut 

Berdasarkan jenis bahan pelarut yang digunakan dalam formulanya, cat 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni: 

a. Cat minyak: merupakan cat yang menggunakan bahan pelarut minyak 

rantai panjang. Jenis cat ini biasa disebut dengan istilah oil based 

paint. 

b. Cat thinner: merupakan cat yang menggunakan thinner sebagai 

bahan pelarut utamannya. Jenis cat ini biasa disebut dengan istilah 

solvent based paint. 

c. Cat air: merupakan cat yang menggunakan air sebagai bahan perarut 

utamannya. Jenis cat ini biasa disebut dengan istilah water based 

paint.  

Dalam proses pembentukan lapisan film cat, bahan pelarut ini akan 

menguap seluruhnya dan tidak tinggal dalam lapisan film cat kering. 
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2.2.3. Jenis Filler/Pigmen 

Berdasarkan jenis pigmen atau filler yang digunakan, cat dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Cat organik, merupakan cat yang menggunakan jenis filler/pigmen 

organik. 

b. Cat anorganik, merupakan cat yang menggunakan jenis filler/pigmen 

anorganik. 

 

3. Pernis 

Pernis adalah dispersi koloid homogen dari resin alami atau sintetis dalam 

minyak atau thinner atau keduanya. Pernis digunakan sebagai lapisan 

pelindung dan dekoratif permukaan. Pernis memberikan kesan keras, 

transparan, berkilau, lapisan tipis berkilau dan tahan lama untuk permukaan 

yang dilapisi. (Engineering Chemistry, 2011) 

Pernis merupakan lapisan tipis pelindung akhir terutama pada kayu maupun 

bahan lain yang transparan dan keras. Pernis secara tradisional merupakan 

kombinasi dari minyak pengeringan, resin, dan pelarut. Hasil akhir pernis 

biasanya mengkilap, namun sebenarnya dapat dirancang untuk 

menghasilkan satin atau semi-gloss dengan penambahan "flatting" agen. 

Pernis memiliki sedikit atau tidak ada warna, transparan, dan tidak memiliki 

tambahan pigmen. Pernis tidak seperti cat yang mengandung pigmen dan 

umumnya buram atau tidak transparan (tembus pandang). 

Pernis umumnya mengandung minyak, resin, pelarut, pengering dan ultra-

violet aditif. Dari kelima bahan utama kandungan pernis, terdapat banyak 

pilihan dalam setiap kategorinya. Kombinasi yang tepat dari kelima bahan 

tersebut akan menghasilkan performa optimal pernis. 

 

3.1. Komposisi Pernis 

Pernis paling tidakmemiliki lima komponen zat yakni: minyak pernis, resin, 

pelarut, pengering dan aditif. 

3.1.1. Minyak Pernis 

Kualitas tinggi pernis saat ini diperoleh dari Minyak Kayu Cina - lebih 

sering disebut sebagai Tung Oil. Minyak Kayu Cina, yang berasal dari 
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pohon, memberikan perlawanan jangka panjang untuk retak dan krasing. 

Minyak lain yang umum adalah soya. Minyak ini digunakan untuk pernis 

dengan kualitas lebih dari standar. 

Tujuan utama penggunaan minyak dalam pernis adalah untuk 

meningkatkan penetrasi ke dalam kayu. Semakin banyak minyak dalam 

pernis maka penetrasi jadi lebih baik. Minyak berantai panjang 

menyebabkan proses pengeringan menjadi lebih lama, namun lebih baik 

dalam hasil terkait kilau dan retensi warna. 

 

3.1.2. Resin 

Resin yang memberikan sifat keras dalam pernis umumnya berasal dari 

bahan-bahan alami. Resin berasal dari tunggul pohon. Resin hidrokarbon 

diolah dari minyak mentah. Resin fenolik juga berasal dari minyak mentah 

dengan beberapa proses kimia. Secara umum, kekerasan resin akan 

menentukan penggunaan akhir produk. 

Resin fenolik mengering dan mengeras lebih cepat, terutama digunakan 

dalam pernis dan enamel untuk keperluan ketahanan air maksimum. Ada 

juga kategori minyak resin poliuretan dimodifikasi. Dalam kategori ini, ada 

dua kelompok; resin poliuretan dimodifikasi alifatik dan resin poliuretan 

aromatik. Kedua resin ini menawarkan ketahanan abrasi dan kimia yang 

sangat baik. 

 

3.1.3. Pelarut 

Pencampuran pelarut sangat penting untuk meratakan karakteristik pernis 

tanpa terkecuali. Pelarut yang digunakan untuk meningkatkan standar 

aliran tanpa merusak kandungan resin. Pelarut juga penting untuk 

menjaga kapasitas tepi basah pernis. 

 

3.1.4. Pengering 

Pengering berfungsi untuk mempercepat pengeringan dan pengerasan 

lapisan pernis. Campuran pengering yang digunakan dalam pernis 
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memiliki dampak yang besar pada kejernihan, warna, tingkat aktual dari 

kekeringan dan stabilitas produk. 

 

3.1.5. Aditif 

Selain komponen dasar dari pernis berupa minyak, resin, pelarut dan 

pengering, teknologi terbaru berkaitan dengan penggunaan aditif. Aditif 

pertama yang umum digunakan adalah agen anti-kelupas yang 

memungkinkan pernis untuk menjaga permukaan basah setelah terpapar 

oksigen. Jika pernis memiliki kandungan resin yang sangat tinggi akan 

lebih memungkinkan untuk mengelupas atau mengembangkan lapisan 

film permukaannya. Oleh karena itu, penggunaan agen anti-kelupas 

dalam pernis sangat penting. Agen perata saat ini juga banyak digunakan 

untuk pernis interior. Kecenderungan baru saat ini juga memunculkan 

aditif jenis lain yakni aditif ultra violet untuk mempertahankan kilau dan 

kejernihan pernis. 

 

3.2. Tipe Pernis 

Secara umum terdapat dua tipe pernis yang dikenal yakni pernis minyak 

dan spiritus. Penggolongan ini didasarkan jenis pelarut yang digunakan 

untuk mengencerkan resin. 

3.2.1. Penyiapan pernis minyak 

Resin diletakkan dalam ketel aluminium dan dipanaskan. Resin mencair 

dan suhu perlahan-lahan meningkat menjadi sekitar 300ºC. Proses ini, 

dikenal sebagai gum running. Beberapa pemecahan atau depolimerisasi 

dari resin berlangsung dan sekitar 25% dari resin hilang dalam bentuk 

asap yang berbau menyengat. Selanjutnya ditambahkan minyak atau 

minyak biji rami yang telah didihkan ke dalam resin dalam jumlah sekitar 

25 per persen dari berat resin, serta pengering secara terpisah 

dipanaskan sampai 200 ke 220 ºC dan secara perlahan ditambahkan ke 

resin. Selanjutnya campiran ini dipanaskan dan dengan konstan aduk 

hingga campuran yang diharapkan sudah siap. 

Langkah ini dikenal dengan istilah pemasakan. Ketel dipindahkan dari 

tungku dan dibiarkan dingin, spiritus putih, sebagai pengencer 
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ditambahkan ke pernis saat suhu pernis berada di bawah titik flash dari 

pelarut dengan pengadukan konstan selama proses. Pernis disimpan di 

tangki selama beberapa hari untuk pematangan. Setelah itu disaring atau 

dikemas untuk dipasarkan. 

 

3.2.2. Penyiapan pernis spiritus 

Pernis spiritus diperoleh dengan cara melarutkan resin dalam spiritus. 

Misalnya resin lak terlarut dalam spiritus alkohol, larutan lak dalam 

alkohol, dan lain sebagainya. 

Resin pohon seperti Manila, Damar, dan lain sebagainya juga digunakan 

untuk membuat pernis. 

Guna lebih medalami teori tentang pernis, Saudara dapat membaca 

sumber bacaan berikut. 

a. Types of Pernises. Kunjungi pada laman https://www.krylon.com/pdf/ 

gallery-series/Types%20of%20Pernises.pdf 

b. A Brief History of Pernis . 

http://www.yachtpaint.com/LiteratureCentre/How%20to%20pernis%20

like%20a%20pro.pdf 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Saudara hendaknya membuat contoh produksi 

pigmen dan cat secara sederhana. Ikutilah petunjuk praktik pembuatan pigmen 

dan cat gambar secara sederhana berikut ini. 

 

PRAKTIK PEMBUATAN PRUSSIAN BLUE 

 

Dasar Teori: 

Besi (II) sulfat dan kalium heksasianoferat (III) jika direaksikan akan membentuk 

suatu endapan berwarna biru. Endapan ini dapat dicuci, dibuat serbuk, dan 

dicampur dengan minyak biji rami untuk menghasilkan pigmen gambar berwarna 

biru yang cantik yang dikenal dengan nama Prussian Blue (Biru Prusia) 

Prusia biru adalah garam kompleks anorganik yang mengandung dua ion positif 

dari besi Fe2+ dan Fe3+ dan ion bermuatan negatif heksasianoferat [Fe(CN)6]4-. 

https://www.krylon.com/pdf/%20gallery-series/Types%20of%20Pernises.pdf
https://www.krylon.com/pdf/%20gallery-series/Types%20of%20Pernises.pdf


105 

 

Rumus keseluruhan biasanya ditulis sebagai Fe4[Fe(CN)6]3H2O. Ada juga varian 

dari Prusia biru yang mengandung ion-ion positif lainnya seperti kalium K+ atau 

natrium Na+. 

 

Keselamatan Kerja: 

1. Berikan label yang jelas pada semua bahan kimia yang digunakan. Berhati-

hatilah karena kedua bahan kimia yang digunakan bersifat iritan. 

2. Kacamata pelindung harus digunakan. 

3. Gunakan sarung tangan saat bekerja dengan bahan-bahan kimia. 

4. Ikuti langkah kerja dengan cermat terutama berkaitan dengan pengaturan 

listrik maupun temperatur. 

 

Alat dan Bahan: 

Erlenmeyer 25 mL Gelas ukur 10 mL 

Pipet tetes Neraca digital 

Spatula Batang kaca pengaduk 

Air suling besi (II) sulfat 

kalium heksasianoferat (III) Kaca mata pelindung 

Sarung tangan Propanon 

Spiritus putih Corong Buchner 

Labu Buchner Pompa dan slang 

Mortar dan penumbuk  

 

Langkah Kerja: 

1. Membuat larutan besi (II) sulfat. 

a. Timbanglah 2 gram besi (II) sulfat di dalam Erlenmeyer 25 mL. 

b. Ambillah 4 mL air suling menggunakan gelas ukur. Bila perlu 

gunakan pipet tetes untuk membuat ukuran lebih tepat. 

c. Tambahkan air suling tersebut ke dalam Erlenmeyer berisi besi (II) 

sulfat. 

d. Aduklah isi Erlenmeyer menggunakan batang pengaduk hingga 

semua padatan larut. 

e. Berilah label nomor 1 pada Erlenmeyer tersebut. 
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2. Membuat larutan kalium heksasianoferat (III) 

a. Ambillah Erlenmeyer ukuran 25 mL lainnya dan gunakan untuk 

menimbang 1 gram kalium haksasioanoferat (III). 

b. Ambillah 3 mL air suling menggunakan gelas ukur 10 mL. Gunakan 

pipet tetes untuk membuat ukuran lebih tepat. 

c. Tambahkan air suling tersebut ke dalam labu Erlenmeyer berisi 

kalium haksasioanoferat (III). 

d. Aduklah isi Erlenmeyer menggunakan batang pengaduk hingga 

semua padatan larut. 

e. Berilah label nomor 2 pada Erlenmeyer tersebut. 

3. Tambahkan larutan kalium heksasianoferat (III) (isi Erlenmeyer 2) tetes 

demi tetes ke dalam larutan besi (II) sulfat (Erlenmeyer 1). 

4. Lakukan pengadukan untuk setiap tetes penambahan larutan kalium 

heksasianoferat (III) (isi Erlenmeyer 2) ke dalam larutan besi (II) sulfat 

(Erlenmeyer 1) 

5. Penting diingat: menambahkan isi Erlenmeyer 2 ke dalam Erlenmeyer 

1, bukan sebaliknya. 

6. Cairan telah berubah menjadi pigmen gambar/lukis. (Dalam skala 

besar pigmen dipisahkan dari cairan dengan cara penyaringan 

dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan oven). 

 

 

 

 

PRAKTIK PEMBUATAN KUNING TIMBAL 

 

Dasar Teori: 

Dua bahan kimia yakni kalium iodida dan timbal nitrat jika direaksikan akan 

membentuk suatu endapan berwarna kuning. Endapan ini dapat dicuci, dibuat 

serbuk, dan dicampur dengan minyak linseed untuk menghasilkan pigmen lukis 

berwarna kuning yang cantik. 
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Keselamatan Kerja: 

1. Berikan label yang jelas pada semua bahan kimia yang digunakan. 

2. Kacamata pelindung harus digunakan. 

3. Gunakan sarung tangan saat bekerja dengan bahan-bahan kimia. 

 

Alat dan Bahan: 

Labu didih Gelas ukur 10 mL 

Pipet tetes Neraca digital 

Spatula Batang kaca pengaduk 

Air suling Timbal nitrat 

Kalium iodida Sumbat labu 

Propanon Spiritus putih 

Sarung tangan Kaca mata pelindung 

Labu Buchner Corong Buchner 

Pompa dan slang Mortar dan penumbuk 

Kertas saring  

 

Langkah Kerja: 

1. Membuat larutan kalium iodida. 

a. Timbanglah 4 gram kalium iodida dan masukkan ke dalam labu 

didih. 

b. Tambahkan 10 mL air suling ke dalam labu didih yang berisi 

kalium iodida. 

c. Tutuplah labu didih dengan sumbat kemudian kocok hingga 

semua padatan larut. 

d. Berhati-hati dengan larutan tersebut karena bersifat iritan. 

e. Yakinkan bahwa semua padatan telah larut. 

 

2. Membuat larutan timbal nitrat 

a. Gunakan sarung tangan dan timbanglah 4 gram timbal nitrat dan 

masukkan ke dalam labu didih yang lain. Berhati-hatilah karena 

timbal nitrat bersifat toksik/beracun. 
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b. Ukurlah 10 mL air suling dan tambahkan ke dalam labu berisi 

timbal nitrat. 

c. Tutuplah labu menggunakan sumbat lalu kocoklah secara hati-hati 

hingga semua padatan larut. 

3. Secara hati-hati tuangkan larutan kalium iodida ke dalam larutan 

timbal nitrat. 

4. Selanjutnya pasanglah peralatan pompa vakum seperti gambar di 

bawah ini. 

 

5. Hubungkan slang Buchner flask pada pompa dan nyalakan pompa. 

6. Secara perlahan tuangkan cairan yang diperoleh pada langkah 3. 

7. Setelah air tersedot semua dari corong, angkat kertas saring dari 

corong. 

8. Siapkan Beaker kecil kosong. Dengan hati-hati pindahkan padatan 

yang diperoleh dari proses pompa vakum ke dalam Beaker 

menggunakan spatula. 

9. Secara hati-hati tuangkan 10 mL propanon ke dalam Beaker berisi 

padatan pigmen. Aduk menggunakan batang kaca pengaduk. 

10. Pasang kertas saring baru di atas corong Buchner. Lakukan proses 

pemisahan padatan dari cairan seperti langkah sebelumnya. 

11. Pindahkan padatan hasil pemisahan ke dalam mortar, tumbuklah 

padatan hingga halus menggunakan penumbuk. 

12. Setelah halus, pigmen siap dimanfaatkan sebagai cat lukis/minyak 

hanya dengan menambahkan minyak biji rami secukupnya. 
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Catatlah semua hasil pengamatan dan hal-hal yang penting diperhatikan selama 

percobaan. Gunakan hasil percobaan dan pengamatan serta catatan penting 

percobaan sebagai bahan menyusun RPP Saudara. 

 

 

E. Latihan/Tugas 

Petunjuk: 

1. Jawablah soal-soal latihan berikut setelah mempelajari uraian materi dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran pada kegiatan belajar 4, dengan tanpa 

melihat kunci jawaban terlebih dahulu. 

2. Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang tersedia pada 

bagian H untuk melihat perkiraan tingkat penguasaan Saudara pada 

kegaiatan pembelajaran 4. 

3. Jika perkiraan tingkat penguasaan Saudara kurang dari 80%, silakan 

mencermati kembali kegiatan pembelajaran 4, hingga tingkat penguasaan 

minimal 80%. 

 

Soal Latihan: 

1. Buatlah skema penggolongan zat pembentuk lapisan tipis dalam pelapisan 

organik! 

2. Sebutkan masing-masing 3 contoh golongan zat pembentuk lapisan tipis 

dalam pelapisan organik! 

3. Jelaskan peran masing-masing zat dalam komposisi cat! 

4. Jelaskan dasar pengelompokan jenis cat! 

5. Jelaskan peran masing-masing zat dalam komposisi pernis! 

6. Jelaskan dasar pengelompokan jenis pernis! 

F. Rangkuman 

1. Cat dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Penggolongan jenis ini 

dapat didasarkan kepada beberapa hal misalnya: berdasarkan bahan 

baku utama, mekanisme pengeringan, tempat cat itu diaplikasikan, 

kondisi cat, jenis dan keberadaan solvent, fungsi, metode pengecatan 

dan jenis substratnya. 
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2. Pernis adalah dispersi koloid homogen dari resin alami atau sintetis 

dalam minyak atau thinner atau keduanya. Pernis digunakan sebagai 

lapisan pelindung dan dekoratif permukaan. Pernis memberikan kesan 

keras, transparan, berkilau, lapisan tipis berkilau dan tahan lama untuk 

permukaan yang dilapisi. 

3. Pernis paling tidakmemiliki lima komponen zat yakni: minyak pernis, 

resin, pelarut, pengering dan aditif. 

4. Secara umum terdapat dua tipe pernis yang dikenal yakni pernis minyak 

dan spiritus. Penggolongan ini didasarkan jenis pelarut yang digunakan 

untuk mengencerkan resin. 

 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Modul kelompok kompetensi 5 dari mata pelajaran Kimia Bidang Teknologi 

Rekayasa ini mengantarkan Saudara untuk meningkatkan dan 

memperdalam wawasan tentang korosi dan pengendaliannya. Korosi 

merupakan peristiwa alami yang tidak dapat dihilangkan. Banyak kerugian 

yang dapat ditimbulkan oleh proses korosi yang tidak terkendali. Namun 

dengan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya hakikat 

terjadinya korosi, kita dapat mencari dan menemukan cara untuk 

mengendalikannya. 

Bidang teknologi dan rekayasa banyak memanfaatkan unsur-unsur kimia 

terutama unsur logam. Kebanyakan unsur logam secara alami dapat 

mengalami korosi. Oleh karena itu bidang teknologi dan rekayasa 

berkepentingan untuk memahami mekanisme dari proses terjadinya korosi 

sehingga dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat agar kerugian 

yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa korosi dapat diminimasi. 

Untuk mencapai seluruh indikator pencapaian kompetensi dalam modul ini 

dituntut partisipasi aktif Saudara. Pemenuhan seluruh aktivitas merupakan 

syarat keberhasilan penguasaan kompetensi dalam modul ini. Oleh karena 

itu aktivitas berupa pencarian atau kunjungan ke laman-laman tertentu yang 

disebutkan dalam modul ini sebagai sumber referensi tambahan bagi 

Saudara merupakan hal yang harus dilakukan. Guna memperdalam teori 

yang ada, berbagai kegiatan praktikum yang disajikan dalam aktivitas 

pembelajaran setiap kegiatan belajar juga merupakan bagian tak terpisahkan 

untuk pencapaian kompetensi. Saudara harus mengupayakan terlaksananya 

semua aktivitas pembelajaran dalam modul ini. 

 

 

B. Tindak Lanjut 

Materi korosi dan pengendaliannya sangat berkaitan dengan hampir semua 

paket keahlian di bidang teknologi dan rekayasa. Sehingga dapat 

diaplikasikan pada semua paket keahlian dalam bidang teknologi rekayasa. 
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Perlu kepiawaian guru dalam menentukan penekanan topik-topik dalam 

modul ini sesuai dengan kedekatan program keahlian yang memperoleh 

materi. Guru juga perlu mengembangkan poin-poin materi yang sekiranya 

perlu dilengkapi dari modul ini dengan memanfaatkan sumber-sumber lain 

yang relevan. Agar materi dalam modul ini semakin dikuasai maka 

implementasi atau pemanfatan materi dalam modul ini sebagai bagian dalam 

perangkat pembelajaran yang dibuat perlu dilakukan. 

 
 

C. Evaluasi 

Petunjuk:  

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih satu jawaban yang 

benar, dengan tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu! 

2. Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian 

D! 

3. Hitunglah persentase penguasaan Saudara terhadap modul dengan 

rumusan berikut ini. 

% 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 × 100% 

 

4. Jika penguasaan Saudara belum mencapai 80% pelajari kembali seluruh 

kegiatan pembelajaran dalam modul ini sampai tingkat penguasaan minimal 

80%. 

 

Soal: 

1. Pada tinjauan peristiwa korosi berdasarkan teori pembentukan sel galvanik, 

dari pernyataan berikut ini yang bukan merupakan reaksi yang terjadi pada 

katoda adalah…. 

a. Pembentukan gas hidrogen 

b. Pembentukan oksida besi 

c. Pembentukan air 

d. Pembentukan ion hidroksida 
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2. Korosi merupakan fenomena kimia yang dapat dijumpai dalam kehidupan. 

Korosi yang terjadi karena pemberian tarikan atau kompresi yang melebihi 

batas ketentuannya merupakan korosi tipe/jenis…. 

a. Regangan 

b. Celah 

c. Galvanik 

d. Sumur 

 

3. Gambar berikut merupakan jenis korosi yang sering terjadi pada dua logam 

yang berbeda potensialnya dan berada pada sebuah cairan elektrolit yang 

sama. 

 

Kondisi seperti gambar tersebut dikenal dengan jenis korosi …. 

a. Celah 

b. Galvanik 

c. Regangan 

d. Sumur 

 

4. Korosi yang terjadi karena komposisi logam yang tidak homogen atau pada 

daerah kontak/batas antara logam yang berlainan dan logam yang kurang 

mulia dikenal dengan jenis korosi …. 

a. Celah 

b. Galvanik 

c. Regangan 

d. Sumur 

 

5. Pada korosi berdasarkan teori aerasi deferensial atau pembentukan sel 

konsentrasi, pernyataan berikut yang benar adalah.... 

a. Area yang kekurangan oksigen bertindak sebagai katoda 

b. Area yang kekurangan oksigen terlindungi dari korosi 
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c. Area yang kekurangan oksigen mengalami korosi 

d. Area yang kelebihan oksigen bertindak sebagai anoda 

 

6. Sebuah mild steel kehilangan berat sebesar 0,1 gram setelah terpapar udara 

lembab selama 3 bulan. Luas permukaan yang terpapar udara 1000 cm2. 

Jika nilai konstanta laju korosi per tahun sebesar 3,45 x 106 dan massa jenis 

mild steel sebesar 7,86 g/cm3, laju korosi per tahun yang terjadi pada mild 

steel tersebut sebesar .... 

a. 88,04 cm/year 

b. 14,67 cm/year 

c. 7,34 cm/year 

d. 1,761 cm/year 

 

7. Sebuah mild steel kehilangan berat sebesar 0,1 gram setelah terpapar udara 

lembab selama 3 bulan. Jika nilai konstanta laju korosi per tahun sebesar 

3,45 x 106 dan massa jenis mild steel sebesar 7,86 g/cm3, dan laju korosi per 

tahun yang terjadi pada mild steel tersebut sebesar 17,61 cm/year. Luas 

permukaan mild steel yang terpapar adalah…. 

a. 100 cm2 

b. 1000 cm2 

c. 10.000 cm2 

d. 100.000 cm2 

 

8. Sebuah logam kehilangan berat sebesar 0,1 gram setelah terpapar udara 

lembab selama 3 bulan. Luas permukaan yang terpapar udara adalah 100 

cm2. Jika nilai konstanta laju korosi per tahun sebesar 3,45 x 106 dan laju 

korosi per tahun yang terjadi pada logam tersebut sebesar 176,1 cm/year, 

maka massa jenis logam tersebut adalah …. 

a. 3,93 g/cm3 

b. 7,86 g/cm3 

c. 15,75 g/cm3 

d. 78,6 g/cm3 
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9. Dalam elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda inert dihasilkan 224 mL 

gas (STP) di anoda, massa endapan yang dihasilkan di katoda (diketahui Ar 

Cu = 63,5) sebesar.... 

a. 1,27 gram 

b. 0,32 gram 

c. 0,64 gram 

d. 6,35 gram 

 
10. Dalam elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda inert dihasilkan massa 

endapan di katoda sebesar 2,54 gram (diketahui Ar Cu = 63,5). Volume gas 

(STP) yang dihasilkan di anoda adalah …. 

a. 44,8 mL 

b. 448 mL 

c. 896 mL 

d. 1338 mL 

 
11. Dalam elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda inert dihasilkan 672 mL 

gas (STP) di anoda, massa endapan yang dihasilkan di katoda (diketahui Ar 

Cu = 63,5) sebesar.... 

a. 3,81 gram 

b. 1,91 gram 

c. 5,73 gram 

d. 7,62 gram 

 
12. Cat sebagai bahan pelapis permukaan memiliki beberapa komponen utama, 

yakni resin, pigmen, zat pengencer, dan aditif yang masing-masing memiliki 

fungsi tersendiri. Senyawa-senyawa kimia yang berfungsi sebagai resin 

dalam cat adalah…. 

a. Nitro Cellulosa (NC) dan Chlorinated Rubber 

b. Isopropil acetate dan  Nitro Cellulosa (NC) 

c. Cellulose Acetate Butyrate (CAB) dan timah putih 

d. Acrylic Co-polymer dan turkey red 
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13. Cat sebagai bahan pelapis permukaan memiliki beberapa komponen utama, 

yakni resin, pigmen, zat pengencer, dan aditif yang masing-masing memiliki 

fungsi tersendiri. Senyawa-senyawa kimia yang berfungsi sebagai aditif 

dalam cat adalah…. 

a. Titanium dioksida dan turkey red 

b. Acrylic Co-polymer dan turkey red 

c. Isopropil acetate dan turkey red 

d. Turkey red dan calcium linoleat 

 
14. Cat sebagai bahan pelapis permukaan memiliki beberapa komponen utama, 

yakni resin, pigmen, zat pengencer, dan aditif yang masing-masing memiliki 

fungsi tersendiri. Senyawa-senyawa kimia yang berfungsi sebagai 

pengencer (solvent) dalam cat adalah…. 

a. ethyl acetate dan calsium lenoleat 

b. titanium dioksida dan methylene klorida 

c. methylene klorida dan ethyl acetate 

d. kromium oksida dan ethyl acetate 

 
15. Perhatikan skema elektroplating berikut ini 

 
 

Berdasarkan skema di atas, menakah yang benar dari pernyataan berikut 

mengenai reaksi yang terjadi di anoda? 

a. Pembentukan lapisan Nikel 

b. Pembentukan gas Hidrogen 

http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/image003.jpg
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c. Reduksi oksigen terlarut 

d. Oksidasi gas Hidrogen 

 

16. Salah satu langkah mengendalikan korosi adalah pemanfaatan inhibitor. 

Inhibitor berikut ini yang dimanfaatkan dalam boiler untuk meminimalkan 

efek asam adalah …. 

a. Bezotriazol 

b. Trimetilamin 

c. Seng fosfat 

d. Benzalkonium klorida 

 

17. Inhibitor yang digunakan untuk menghambat korosi dan pewarnaan pada 

permukaan tembaga adalah …. 

a. Benzalkonium klorida 

b. Seng fosfat  

c. Bezotriazol 

d. Trimetilamin 

 

18. Anodising (penganodaan) adalah proses untuk memproduksi 

film/lapisan tipis dekoratif dan pelindung yang terbuat dari …. 

a. Seng dan paduannya 

b. Tembaga dan paduannya 

c. Nikel dan paduannya 

d. Aluminium dan paduannya 

 

19. Dalam proses elektroplating, temperatur sangat penting untuk menyeleksi 

kesesuaian jalan reaksi dan melindungi lapisan. Berikut ini yang benar 

mengenai kenaikan temperatur dalam proses elektroplating adalah …. 

a. Menurunkan laju korosi 

b. Menurunkan difusi ion ke katoda 

c. Menaikkan laju korosi 

d. Menyebabkan pelapisan tidak merata 
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20. Pernis adalah dispersi koloid homogen dari resin alami atau sintetis 

dalam minyak atau thinner atau keduanya. Zat-zat berikut yang 

semuanya merupakan komponen dalam pernis adalah …. 

a. minyak pernis, resin, pelarut, pengering dan aditif 

b. pigmen, resin, pelarut, pengering dan aditif 

c. minyak pernis, pigmen, pelarut, pengering dan aditif 

d. minyak pernis, resin, pigmen, pengering dan aditif 

 
 

D. Kunci Jawaban 

1. Latihan/Tugas Kegiatan Pembelajaran 1 

Berikut ini adalah kunci jawaban untuk soal-soal latihan dalam kegiatan 

pembelajaran satu (1). 

1. Korosi dapat didefinisikan sebagai degradasi sifat-sifat bahan 

selama berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dan korosi 

merupakan hal yang tak terelakkan bagi sebagian besar jenis 

logam. 

2. Korosi melalui proses kimia melibatkan perpindahan elektron (elektroda 

terkorosi), katoda (elektroda yang tidak terkorosi), penghantar (yang 

menghubungkan antara katoda dan anoda) dan elektrolit (lingkungan 

yang bisa menghantarkan arus listrik seperti tanah, air laut, dan 

sebagainya). Korosi melalui proses fisika terjadi karena abrasi (gesekan 

dengan benda padat), adanya beban (ditarik atau ditekan), pengaruh 

kecepatan aliran atau lainnya yang mempercepat terjadinya korosi. 

3. Tipe korosi berdasarkan penampilan dapat digolongkan menjadi korosi: 

merata, galvanik, celah, sumuran, arus liar, regangan, serangan selektif, 

batas butir, dan erosi. 

4. Korosi berupa aksi langsung dari berbagai bahan kimia yang ada di 

atmosfer seperti oksigen, halogen, H2S dan lain sebagainya dalam 

lingkungan yang kering pada logam. Korosi basah adalah korosi yang 

terjadi karena adanya proses elektrokimia pada logam akibat kelembaban 

dan keberadaan oksigen. 
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5. Menurut teori Galvani, jika suatu logam yang tidak murni terpapar 

udara/atmosfer maka akan terbentuk sebuah sel Galvani mini. Logam 

dengan atmosfer akan membentuk anoda, sementara kandungan logam 

lain sebagai wujud ketidakmurnian logam dengan atmosfer membentuk 

katoda. Sedangkan menurut teori aerasi diferensial (sel konsentrasi) 

korosi terjadi selama proses perkembangan pembentukan sel dengan 

berbagai variasi konsentrasi oksigen atau berbagai elektrolit yang ada di 

permukaan logam, dengan area yang kekurangan oksigen akan 

bertindak sebagai anoda dan mengalami korosi. Sementara area yang 

kelebihan oksigen akan bertindak sebagai katoda dan terlindungi dari 

korosi. 

6. Faktor-faktor yang memengaruhi laju korosi yaitu: 

a. Faktor yang berhubungan dengan logam dan permukaannya. 

b. Faktor yang berhubungan dengan atmosfer. 

c. Faktor yang berhubungan dengan produk hasil korosi. 

7. Berdasarkan rumus: 

)/(
..

.
mmpympy

tA

mK
CR


  

32

6

/85,7.500.15

0284,0.10.45,3

cmgjamcm

gmpy
CR 

 

mpyCR 664,1  

 

 

2. Latihan/Tugas Kegiatan Pembelajaran 2 

Berikut ini adalah kunci jawaban untuk soal-soal latihan dalam kegiatan 

pembelajaran dua (2). 

2. Makin reaktif suatu logam, akan semakin mudah terkorosi dan 

sebaliknya semakin mulia suatu logam, makin sulit mengalami korosi. 

Berikut adalah urutan reaktivitas aneka logam. 

3. Deaerasi adalah penghapusan mekanik gas terlarut dari air umpan 

boiler. Deaerasi bertujuan menghilangkan oksigen terlarut. Oksigen 

terlarut dapat dihilangkan oleh proses deaerasi atau dengan 

menambahkan beberapa zat kimia seperti Na2CO3. Sedangkan 
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dehumidifikasi adalah penghilangan uap air dari udara dengan 

menurunkan kelembaban relatif udara disekitarnya. Udara dapat 

didehumidifikasi atau dihilangkan kelembaban atau kandungan airnya 

dengan cara: pendinginan-kondensasi uap, adsopsi uap air, dan 

absorpsi uap air. 

4. Mekanisme kerja inhibitor dapat dibedakan sebagai berikut. 

a. Inhibitor teradsorpsi pada permukaan logam, dan membentuk suatu 

lapisan tipis dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor. 

b. Melalui pengaruh lingkungan (misal pH) menyebabkan inhibitor 

dapat mengendap dan selanjutnya teradsopsi pada permukaan 

logam serta melidunginya terhadap korosi. 

c. 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. 

d. Inhibitor menghilangkan konstituen yang agresif dari lingkungannya. 

5. Secara prinsip dapat dinyatakan bahwa dengan pembuatan paduan 

logam akan diperoleh lapisan tipis pelindung karat yang umumnya 

berupa oksida dari logam. Contohnya baja tahan karat yang 

mengandung kromium menghasilkan lapisan tipis oksida koheren yang 

melindungi baja dari serangan lebih lanjut. 

6. Pelapisan anorganik meliputi kaca, semen, keramik dan konversi pelapis 

kimia seperti anodising, oksida, kromat, posfat. Pelapisan organik 

meliputi cat, lak, pernis. 

7. Pelapisan logam terdiri dari logam yang dikenal sebagai pelapis logam. 

Pelapis logam ini memisahkan logam yang dilapisi dari lingkungan 

korosif. Logam yang dilapisi dikenal sebagai logam dasar. Logam yang 

digunakan sebagai pelapis disebut sebagai logam mantel. 

8. Berbagai metode yang dapat digunakan untuk pelapisan logam adalah: 

pencelupan panas secara galvanisasi dan ginning; penyemprotan 

logam; cladding; sementasi cara Sherardizing, Chromizing, dan 

Calorizing; dan elektroplating atau elektrodeposisi. 

9. Secara sederhana, elektroplating atau elektrodeposisi dapat diartikan 

sebagai proses pelapisan logam pada logam lain atau permukaan 
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konduktif lainnya, dengan menggunakan bantuan arus listrik dan 

senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke 

material yang akan dilapisi. 

10. Anodising (penganodaan) adalah proses untuk memproduksi 

film/lapisan tipis dekoratif dan pelindung yang terbuat dari aluminium 

dan paduannya pada artikel (benda kerja). Lapisan oksida aluminium 

yang terbentuk melindungi benda kerja dari korosi. 

 

 

3. Latihan/Tugas Kegiatan Pembelajaran 3 

Berikut ini adalah kunci jawaban untuk soal-soal latihan dalam kegiatan 

pembelajaran tiga (3). 

1. Skema proses elektroplating 

 

2. Faktor yang memengaruhi elektroplating: 

a. Temperatur: kenaikan temperatur akan menyebabkan meningkatnya 

laju korosi dan difusi ion-ion ke katoda. 

b. Kerapatan arus: semakin besar kuat arus yang di berikan pada saat 

pelapisan maka semakin besar pula laju pelapisannya. 

c. Konsentrasi ion: semakin tinggi konsentrasi larutan elektrolit, maka 

semakin besar laju pelapisannya. 

d. Agitasi: membantu proses elektroplating, terutama untuk menjaga 

lapisan agar semua permukaan mendapat lapisan yang sama 

tebalnya. 

http://www.infometrik.com/wp-content/uploads/2009/08/image003.jpg
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e. Throwing power: yang sempurna yaitu mampu melapisi seluruh 

permukaan katoda berbentuk tidak teratur dengan ketebalan yang 

seragam. 

f. Konduktivitas: makin besar konsentrasi ion makin besar 

konduktivitasnya sehingga meningkatkan laju elektroplating. 

g. Nilai pH: untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu menjaga 

kestabilan pH pada kondisi optimum sesuai dengan elektrolit yang 

digunakan dalam elektroplating. 

h. Pasivitas: kebersihan elektroda menurunkan pasivitas dan 

sebaliknya meningkatkan laju elektroplating. 

i. Waktu pelapisan: secara umum makin lama waktu makin tebal 

lapisan elektroplating. 

3. Dalam pelapisan tembaga dapat digunakan bermacam-macan larutan 

elektrolit, yaitu: (a) Larutan asam, (b) Larutan sianida, (c) Larutan 

fluoborat dan (d) Larutan pirofosfat. Diantara empat macam larutan di 

atas yang paling banyak digunakan adalah larutan asam dan larutan 

sianida. 

4. Pelapisan nikel pada besi banyak sekali dilakukan untuk tujuan 

pencegahan karat dan menambah keindahan. Dengan hasil lapisannya 

yang mengkilap nikel paling banyak diinginkan untuk melapis 

permukaan. 

5. Selain sifat dekoratif dan atraktif dari pelapisan krom, alasan pemilihan 

dari pelapisan krom adalah dapat dicapainya hasil pelapisan yang keras. 

6. Penyelesaian: 

𝑊𝐶𝑢 = 
𝐴𝑟. 𝐼. 𝑡

𝑛. 𝐹
 

 

𝑊𝐶𝑢 = 
63,5.10. (30.60)

2.96500
 

 

𝑊𝐶𝑢 = 
1143000

193000
 

 

𝑊𝐶𝑢 =  5,92  

Jadi massa Cu yang diendapkan adalah 5,92 gram 
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7. Penyelesaian: 

𝑊𝐶𝑢 = 
𝐴𝑟. 𝐼. 𝑡

𝑛. 𝐹
 

 

𝑊𝐶𝑢 = 
63,5.10. (30.60)

2.96500
 

 

𝑊𝐶𝑢 = 
1143000

193000
 

 

𝑊𝐶𝑢 =  5,92  

Jadi massa teoritis elektroplating adalah 5,92 gram. 

Jika massa nyata hasil elektrolis sebesar 5 gram, maka efisiensi katoda 

adalah: 

𝜂 =  
𝑊′

𝑊
 

 

𝜂 =  
5

5,92
 

 

𝜂 =  0,845 

 

 

4. Latihan/Tugas Kegiatan Pembelajaran 4 

Berikut ini adalah kunci jawaban untuk soal-soal latihan dalam kegiatan 

pembelajaran empat (4). 

1. Skema pengelompokan bahan pembentuk lapisan tipis: 

 

2. Contoh bahan pembentuk lapisan tipis: 

bahan 
pembentuk 
lapisan tipis

alami

molekul kecil

makromolekul

sintetik

oligomer 
polikondensasi 

dan poliadisi

rantai polimer
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a. Bahan alami molekul kecil: minyak pengeringan, bitumen, dan resin 

fosil. 

b. Bahan alami makromolekul: derivat selulosa, karet alam, dan 

kasein. 

c. Bahan sintetik oligomer polikondensasi dan poliadisi: resin alkid,  

poliester, resin epoksi, resin fenolik, resin amino, poliamida, 

poliuretan dan silikon. (pilih 3 diantaranya) 

d. Bahan sintetik rantai polimer: karet sintetis, poliolefin, polivinil 

klorida, polivinil asetat dan polimer akrilik. (pilih 3 diantaranya) 

3. Peran masing-masing bahan komposisi cat: 

a. Pigmen berfungsi: memberi opasitas, kekuatan untuk lapisan tipis, 

melindungsi tipis dengan merefleksikan sinar ultraviolet yang 

merusak, antikorosi, penghantar listrik dan meningkatkan daya 

tahan terhadap cuaca. 

b. Binder dalam cat memiliki fungsi sebagai: medium pengikat partikel 

pigmen agar tetap berada di permukaan, pembentuk lapisan tipis 

pelindung melalui penguapan, oksidasi atau polimerisasi konstituen 

tak jenuh dari minyak, medium pemberi adhesi yang lebih baik ke 

permukaan dan anti air, pemberi daya tahan dan ketangguhan. 

c. Pengencer memiliki fungsi: mengurangi viskositas cat sehingga 

mudah ditangani dan diterapkan pada permukaan, mendispersi 

minyak, pigmen dan bahan lain sehingga menghasilkan campuran 

homogen, membantu pengeringan lapisan tipis, meningkatkan 

elastisitas lapisan tipis dan meningkatkan daya tembus medium. 

d. Pengering memiliki fungsi sebagai katalis pembawa oksigen yang 

membantu penyerapan oksigen dan mengkatalisis pengeringan film 

minyak oleh oksidasi, polimerisasi dan kondensasi. 

e. Pengisi memiliki fungsi: mengisi rongga dalam film, mengurangi 

cracking cat, meningkatkan daya tahan cat dan mengurangi biaya 

cat. 

f. Plasticizer memiliki fungsi memberikan elastisitas pada film 

dan untuk mencegah terjadinya cracking film. 

g. Agen anti kelupas memiliki fungsi mencegah terjadinya 

pengelupasan cat. 



125 

 

4. Penggolongan jenis ini dapat didasarkan kepada beberapa hal misalnya: 

berdasarkan bahan baku utama, mekanisme pengeringan, tempat cat itu 

diaplikasikan, kondisi cat, jenis dan keberadaan solvent, fungsi, metode 

pengecatan dan jenis substratnya. 

5. Peran masing-masing bahan komposisi cat: 

a. Tujuan utama penggunaan minyak dalam pernis adalah untuk 

meningkatkan penetrasi ke dalam kayu. 

b. Resin yang memberikan sifat keras dalam pernis, selain itu dapat 

juga memberikan sifat ketahanan terhadap abrasi dan bahan kimia. 

c. Pelarut berfungsi meratakan karakteristik, meningkatkan standar 

aliran, dan menjaga kapasitas tepi basah pernis. 

d. Aditif memiliki bermacam-macam fungsi sesuai dengan tujuan 

penambahannya misalnya sebagai anti kelupas, perata, atau anti 

ultra violet. 

6. Berdasarkan pelarut yang digunakan terdapat dua tipe pernis yakni 

pernis minyak dan pernis spiritus. 

 

 

5. Evaluasi 

1. B 

2. A 

3. B 

4. D 

5. C 

6. D 

7. C 

8. B 

9. A 

10. B 

11. A 

12. A 

13. D 

14. C 

15. D 

16. B 

17. C 

18. D 

19. C 

20. A 
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GLOSARIUM 

 

Anoda terminal positip yang dihubungkan dengan kutub positip dari 
sumber arus listrik 

Deformasi perubahan bentuk struktur akibat adanya gaya dari luar maupun 
dari dalam. 

Elektroda konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau 
media non-logam dari sebuah sirkuit (misal semikonduktor, 
elektrolit atau vakum). 

Elektrolit larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai menjadi 
partikel-partikel yang bermuatan positf atau negatif 

Katoda terminal negatip yang dihubungkan dengan kutub negatip dari 
sumber arus listrik 

pH menunjukkan kadar asam atau basa dalam suatu larutan melalui 
konsentrasi ion hidrogen (H+) 
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KATA SAMBUTAN 

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai 
kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 
 
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi 
guru (UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. 
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan 
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG 
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru 
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen 
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran 
(blended) tatap muka dengan online. 
 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru 
sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 
adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap mukadan GP online 
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini 
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 
peningkatan kualitas kompetensi guru. 
 
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 
Karya. 

 

Jakarta,    Februari 2016 

Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D 
NIP. 195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information Communication and 

Technology (ICT) merupakan sarana penunjang kerja untuk semua bidang 

pekerjaan, sehingga bekerja menjadi efektif dan efisien, apalagi dengan profesi 

seorang guru ketika menyusun bahan ajar maupun presentasi. Oleh sebab itu 

ICT perlu dikuasi oleh guru, lebih khusus guru kejuruan yang berkecimpung pada 

bidang-bidang teknologi. Jadi fungsi dari ICT ini untuk meningkatkan kinerja guru 

dalam pembelajaran. Tentu tidak bisa bidang ini berdiri sendiri, melainkan masih 

ada keterkaitan antara bidang satu dengan yang lainnya sebagai contoh bidang 

akuntasi yang menggunakan program Myob, bidang garmen perlu desain, 

bangunan dengan Autocad dan lain sebagainya, semua program ini terkait 

dengan peralatan komputer. 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan konsepsi teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran  

2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media 

pembelajaran 
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C. Peta Kompetensi 

 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0A00000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0B00000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran 
yang mendidik 

8 JP 

PED0C00000-00 
Pengembangan Kurikulum 8 JP 

PED0D00000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP 

PED0E00000-00 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran 

 2 JP 

PED0F00000-00 Pengembangan potensi peserta didik 4 JP 

PED0G00000-00 Komunikasi efektif 2 JP 

PED0H00000-00 Penilaian dan   evaluasi pembelajaran 5 JP 

PED0I00000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan 
evaluasi pembelajaran 

4 JP 

PED0J00000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran. 

8 JP 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi modul Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi: 

1. Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi.  

2. Prinsip penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses 

pembelajaran  

3. Peran Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan 

4. Konsep Pembelajaran berbasis TIK (e-learning) 

5. Bentuk Pembelajaran langsung dan tidak langsung 

6. Perkembangan elearning 

POSISI MODUL 
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E. Saran Cara Penggunaan Modul 

1. Untuk Guru Pembelajar 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang perlu 

dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah : 

a. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-

masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta Diklat 

dapat bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi. 

b. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi yang dibahas. 

c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik,harus perhatikan: 

1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

3) Sebelum melaksanakan praktikum, lakukan identifikasi peralatan dan 

bahan yang diperlukan. 

4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

5) Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada instruktur 

pengampu materi. 

6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

7) Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan 

pada materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang 

mengampu materi. 

 

2. Untuk Widyaiswara 

Dalam penggunaan modul, guru pembelajar disarankan untuk : 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan 

menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta 

diklat 

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 
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Kegiatan Pembelajaran 1. Konsep Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

A. Tujuan 

Kegiatan pembelajaran 1 ini secara umum bertujuan agar guru pembelajar 

memahami tentang: konsepsi, prinsip dan peran strategi teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, adalah 

dengan indikator sebagai berikut: 

1. Konsepsi teknologi informasi dan komunikasi dijelaskan sesuai dengan 

pembelajaran yang diampu. 

2. Prinsip Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran 

diidentifikasi sesuai dengan pembelajaran yang diampu  

3. Peran Strategi Teknologi informasi dan komunikasi  dalam pendidikan 

dijelaskan sesuai dengan tahapan UNESCO. 

C. Uraian Materi 

Perkembangan teknologi begitu cepatnya dari tahun ke tahun, khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya wujud dari teknologi yaitu 

multimedia, dimana teknologi ini dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran 

hasilnya lebih atraktif. Survey yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia 

menunjukkan lebih dari 90% mahasiswa mengatakan pengguaan multimedia 

telah meningkatkan keterserapan materi ajar. 

Perkembangan lebih lanjut dengan TIK di Indonesia khususnya dalam dunia 

pendidikan terus berjalan walaupun belum optimal. Terdapat beberapa masalah 

dan kendala yang masih dirasakan oleh masyarakat khususnya tenaga pendidik 

dan professional lainnya. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan 

infrastruktur jaringan dan konten, kesiapan dan kultur sumber daya manusia di 

lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dan akan 
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dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pemanfaatan TIK 

dalam pendidikan adalah perlu dilakukan integrasi antara TIK dan mata 

pelajaran, dan bersifat sistematis.   

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information Communication and 

Technology (ICT) di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang 

mendasar dalam mendukung efektifitas dan kualitas proses pendidikan. Isu-isu 

pendidikan di Indonesia seperti kualitas dan relevansi pendidikan, akses dan 

ekuitas pendidikan, manajemen pendidikan, otonomi dan akuntabilitas, efisiensi 

dan produktivitas, anggaran dan sustainabilitas, tidak akan dapat diatasi tanpa 

bantuan TIK. Pendidikan berbasis TIK merupakan sarana interaksi dalam  

pendidikan, yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan maupun peserta didik dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, 

dan efektifitas. 

Populasi penduduk Indonesia lebih dari 240 juta jiwa yang merupakan potensi 

sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan. 

Pendidikan menjadi kunci utama daya saing bangsa, dan keberadaan ICT 

diharapkan dapat memberikan dukungan besar dalam upaya peningkatan 

kualitas SDM Indonesia. Namun dibalik itu semua ada beberapa tantangan dan 

hambatan dalam pemenfaatan ICT yang harus dihadapi bersama yaitu:  

Pertama dana: dana sering kali menjadi hambatan dalam pengunaan ICT yang 

membutuhkan investasi yang sangat besar. Perencanaan arsitektur ICT yang 

baik dengan memperimbangkan kapasitas pendanaan menjadi sangat 

diperlukan. Kerjasama dengan pihak lain melalui outsourcing juga merupakan 

alternative yang perlu dipertimbangkan seorang kepala sekolah dalam konteks 

ini harus mendasari bahwa focus penggunaan ICT dalam tahapan ini tidak untuk 

efisiensi tetapi untuk efektifitas (Earl dan Feeny, 1997). ICT adalah untuk 

“mengerjakan sesuatu yang benar” (efektivitas) dan bukan untuk “mengejakan 

sesuatu dengan benar” (efisiensi). Manfaat ICT dalam efisiensi akan terlihat pada 

masa yang akan datang setelah dibarengi dengan perubahan-perubahan 

mandasar lain dalam organisasi. 

Kedua Komitmen: kurangnya komitmen dan dukungan dari kepala sekolah akan 

menjadi hambatan dalam pemanfaatan ICT di sekolah. Sikap “do it to me” adalah 
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salah satu bentuk kekurangan komitmen. Dalam banyak studi tentang 

pemanfaatan ICT, komitmen kepala sekolah selalu menjadi kondisi penentu 

keberhasilan. (Bashein, Markus, dan Riley, 1994). 

Ketiga perubahan: kekhawatiran terhadap perubahan juga menjadi hambatan 

yang lain. Dalam banyak studi ditemukan, resistance to change adalah salah 

satu penghambat perubahan (e.g Earl dan Feen, 1997) Ada banyak alasan 

mengapa seseorang menjadi khawatir dengan perubahan, termasuk hilangnya 

rasa aman terkait dengan tingkat keterampilan. 

Keempat keterlibatan: keterlibatan semua stakeholder adalah tantangan lain 

yang harus diperhitungkan (Bashein et al., 1994). Tidak pernah ada perubahan 

yang mendasar tanpa keterlibatan semua pihak. Dalam hal ini, selain rewarding 

system yang baik, kepemimpinan yang baik sangat diperlukan. Pelibatan 

stakeholder bukan masalah mudah dalam hal ini. Keterlibatan semua pihak tidak 

hanya pada tahap awal implementasi, namun sampai proses pemanfaatan ICT 

secara terus menerus. Di sini, perubahan budaya juga diperlukan, yaitu menjadi 

budaya digital. Tanpa keterlibatan semua pihak dan perubahan budaya, manfaat 

ICT tidak dapat dieksploitasi dengan optimal. 

1. Konsepsi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pengertian dalam kamus Oxford dituliskan bahwa teknologi informasi dan 

komunikasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika terutama 

computer, untuk menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan informasi apa 

saja,termasuk kata- kata, bilangan dan gambar, Munir, M.IT (2009).  Dengan 

begitu, TIK/ICT mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan 

proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 

Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat 

yang satu ke lainnya . Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung 

pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, 

manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.  

Dalam menghadirkan fungsi teknologi asas praktis, efektif dan efisien menjadi 

acuan utama. Artinya kalau kehadirannya justru menyulitkan dan menambah 
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beban materi dan waktu maka kehadiran TIK justru tidak ada gunanya. Namun 

rasanya hal ini tidak akan terjadi di era informasi ini. Di mana perangkat 

komunikasi nirkabel sudah merambah sampai ke pelosok pedesaan. Kehadiran 

teknologi ini harus digunakan sebaik-baiknya dengan pengelolaan yang tepat. 

2. Prinsip Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran 

Prinsip umum penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran, adalah sebagai berikut: 

a. Efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari 

teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi pemerolehan 

ilmu, kemudahan dan keterjangkauan, baik waktu maupun biaya.   

b. Optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi 

bernilai “lebih” daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang 

diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian (up to date), 

kemodernan dan keterbukaan. 

c. Menarik. Artinya dalam prinsip ini, pembelajaran dikelas akan lebih 

menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang 

tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan 

membosankan dan kontra produktif untuk pembelajaran. 

d. Merangsang daya kreatifitas berpikir pelajar. Dengan menggunakan ICT 

tentu saja diharapkan pelajar mampu menumbuhkan kreativitasnya 

dengan maksimal yang terdapat didalam diri mereka. Seorang anak 

yang mempunyai kreativitas tinggi tentunya berbeda dengan pelajar 

yang mempunyai kreativitas rendah. Pelajar yang mempunyai kreativitas 

tinggi tentunya akan mampumenyelesaikan permasalahan dengan cepat 

dan tanggap terhadap permasalahan yang muncul. Begitu pula 

sebaliknya dengan pelajar yang berkreativitas rendah. 

Dengan demikian, tujuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  akan sejalan 

dengan tujuan pendidikan itu sendiri ketika digunakan dalam pembelajaran. 

Penggunaan TIK tidak justru menjadi penghambat dalam pembelajaran namun 

akan memberi manfaat yang lebih dalam pembelajaran. Perlu ditegaskan bahwa 

peran TIK adalah sebagai enabler atau alat untuk memungkinkan terjadinya 
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proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi TIK merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. 

3. Peran Strategis TIK untuk Pendidikan 

Pendidikan memegang peran yang sangat penting bagi terciptanya generasi 

bangsa yang memiliki kompetensi, dedikasi dan kepribadian luhur (berkarakter). 

Berbagai cara dan upaya dapat dilakukan agar proses belajar mengajar menjadi 

efektif, efisien dan mampu merambah keseluruh pelosok penjuru tanah air. Apa 

yang disampaikan di sekolah-sekolah Ibu Kota Jakarta baik sekolah Unggulan 

maupun Non Unggulan juga disampaikan di sekolah-sekolah terpencil dengan 

tidak mengurangi makna dan kualitas. Semua generasi bangsa diharapkan tidak 

merasakan diskriminasi pendidikan dikarenakan jauh dari perkotaan, sulitnya 

transportasi dan minimnya kompetensi tenaga pendidik. 

Sejak dekade 90-an telah dilakukan berbagai macam uji coba pendidikan 

berbasis TIK terutama pada jenjang pendidikan tinggi (dikti) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Sudirman: (2008). Lebih jauh beliau menyampaikan 

bahwa pada tahun 2008 lebih dari sepuluh ribu sekolah terutama SMA dan SMK 

bahkan SD dan SMP sudah mulai online. 

Kehadiran dan kecepatan perkembangan teknologi informasi menyebabkan 

terjadinya perubahan dramatis dalam segala aspek kehidupan. Keberadaannya 

membuka batas-batas wilayah suatu negara. Tiap-tiap Negara telah terhubung 

satu sama lain menjadi satu kesatuan yang disebut global village atau desa 

dunia. Melalui pemanfaatan TI siapa saja dapat memperoleh layanan pendidikan 

dari institusi pendidikan mana saja dan di mana saja dikehendaki. Secara khusus 

pemanfaatan TI dalam pembelajaran dipercaya dapat : 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran 

b. Mengembangkan keterampilan TI (IT Skill) 

c. Memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran 

d. Menjawab the technological imperative (keharusan berpartisipasi dalam 

TI) 

e. Mengurangi biaya pendidikan 

f. Meningkatkan rasio biaya manfaat dalam pendidikan (Sudirman: 2008) 
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Mencermati pernyataan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan TI 

menawarkan berbagai macam kemungkinan untuk meningkatkan kualitas 

generasi bangsa. Dengan pembelajaran mencari informasi yang dibutuhkan 

untuk menunjang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

mereka butuhkan.yang berkualitas dan luasnya akses pendidikan dan 

pembelajaran guru dapat secara individu dapat meningkatkan pengembangan 

professional mengajarnya. Pada sisi lain, siswa dapat dengan leluasa  

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimanakah dampak TI dalam 

system pembelajaran? Dan bagaimanakah langkah-langkah strategi 

pemanfaatan TI agar diperoleh hasil pembelajaran yang optimal?. Sebagai 

jawaban mendasar adalah dengan pendidikan jarak jauh yang dimulai dari 

generasi pertama bentuk korespondensi (cetak), generasi kedua multimedia 

(Audio, VCD, DVD), generasi ketiga pembelajaran jarak jauh 

(telekonferensi/TVe), generasi keempat pembelajaran fleksibel (multimedia 

interaktif) dan generasi kelima e-Learning (web based course), akhirnya generasi 

keenam pembelajaran mobile (koneksi nirkabel/www). 

Untuk mencapai pada generasi keenam ada tahapan integrasi, ini dikarenakan 

kondisi masing-masing daerah sangat berbeda dalam hal demografi dan 

indikator pendidikannya, yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan dalam 

mengambil kebijakan dan implementasi TIK dalam pendidikan. Pada salah satu 

sisi ada sekolah di daerah terpencil, karena keterbatasan sumber daya 

keuangan, tidak ada pasokan listrik, atau kurangnya infrastruktur dasar lainnya, 

belum dapat mulai memperkenalkan TIK di sekolah-sekolah. Di tempat lainnya, 

ada sekolah yang telah sepenuhnya mengintegrasikan TIK dalam kurikulum di 

semua mata pelajaran sedemikian rupa sehingga preoses belajar mengajar, 

ruang kelas dan administrasi sekolah, dan seluruh etos organisasi berubah 

menggunakan TIK. 

Untuk mengukur tahap integrasi TIK yang dicapai oleh daerah atau sekolah atau 

bahkan kelas, UNESCO memberikan model tahapan integrasi. Model ini 

berfungsi sebagai representasi dan integrasi TIK dalam pendidikan, ada empat 

tahapan model integrasi TIK pada system pendidikan dan sekolah, yang oleh 

UNESCO diistilahkan dengan Emerging, Applying, Infusing dan Transforming. 
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a. Tahap emerging; dicirikan dengan pemanfaatan TIK oleh sekolah pada 

tahap permulaan. Pada tahapan ini, sekolah baru memulai mebeli atau 

membiayai infrastrktur TIK, baik berupa perangkat keras maupun 

perangkat lunak. Kemampuan TIK guru-guru dan staf administrasi seolah 

masih berada pada tahap memulai eksplorasi penggunaan TIK untuk 

tujuan manajemen dan penambahan TIK pada kurikulum. Pada tahap ini 

sekolah masih menerapkan system pembelajaran konvensional, akan 

tetapi sudah ada kepedulian tentang bagaimana pentingnya penggunaan 

TIK tersebut dalam konteks pendidikan. Pada tahap ini, focus di kelas 

sering belajar keterampilan TIK dasar dan mengidentifikasi komponen TIK. 

Guru pada tahap ini sering menggunakan peralatan yang tersedia untuk 

tujuan professional mereka sendiri, seperti pengolahan kata untuk 

mempersiapkan lembar kerja, spreadsheet untuk mengelola daftar kelas 

dan, jika internet juga tersedia, untuk mencari informasi atau beromunikasi 

melalui e-mail. Dengan cara ini, guru mengembangkan keterampilan literasi 

TIK meraka dan belajar bagaimana menerapkan TIK ntuk berbagai tugas 

professional dan pribadi. Penekanannya adalah pada belajar 

menggunakan berbagai tools dan aplikasi, dan menjadi dasar akan potensi 

TIK dalam pengajaran kedepannya. Pada tahap emerging. Praktik kelas 

masih sangat banyak berpusat pada guru. 

b. Tahap applying; dicirikan dengan sudah adanya pemahaman tentang 

kontribusi dan upaya menerapkan TIK dalam konteks manajemen sekolah 

dan pembelajaran. Dan biasanya di negara-negara tersebut sudah ada 

kebijakan masional TIK.  

Para tenaga pendidik dan kependidikan telah menggunakan TIK untuk 

tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan tuga-tugas 

erdasarkan kuriklum. Sekolah juga sudah mencobamengadaptasi 

kurikulum agar dapat lebih banyak menggunakan TIK dalam berbagai mata 

pelajaran dengan piranti lunak yang tertentu. 

c. Tahap infusing; tahap ini menuntut adanya upaya untuk mengintegrasikan 

dan memasukkan TIK ke dalam kurikulum. Pada pendekatan ini, sekolah 

telah menerapkan teknologi bebasis computer di laboratorium, kelas dan 

bagian administrasi. Guru berada pada tahap mengekplorasi cara atau 
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metode baru dimana TIK mengubah produktivitas dan pekerjaan 

professional mereka untuk meningkatkan belajar siswa dan pengelolaan 

pembelajaran. Kuriklum mulai menggabungkan subyek pembelajaran yang 

mencerminkan aplikasi dunia nyata. 

d. Tahap Transforming; dicirikan dengan adanya upaya sekolah untuk 

merencanakan dan memperbaharui organisasi dengan cara yang lebih 

kreatif. TIK menjadi bagian integral dengan egiatan pribadi dan kegiatan 

professional sehari-hari di sekolah. TIK sebagai alat yang digunakan 

secara rutin untuk membantu belajar sedemikian rupa sehingga 

sepenuhnya terintegrasi di semua pembelajaran di kelas. Focus kurikulum 

mengacu pada learnercentered (berpusat pada peserta didik) dan 

mengintegrasikan mata pelajaran dengan dunia nyata. TIK diajarkan 

sebagai mata pelajaran tersendiri dengan level professional dan 

disesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan sekaligus sebagai ilmu untuk 

mendukung model pembelajaran berbasis TIK dan menciptakan karya TIK. 

Sekolah sudah menjadi pusat pembelajaran untuk para komunitasnya. 

Untuk menyimpulkan, ketika tahap transformasi ercapai, seluruh etos 

lembaga tersebut beruah:guru dan staf pendukung lainnya menganggap 

TIK sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari lembaga mereka, 

yang telah menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat. 

Dewasa ini pemanfaatan TIK dalam pendidikan dapat dilakukan melalui model 

lain yang dikenal dengan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ). Jadi PTJJ 

merupakan alternatif model dalam  proses pembelajaran yang memberikan 

kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk belajar “kapan saja, dimana saja 

dan dengan siapa saja”. Kapan saja artinya setiap waktu tidak kenal hari libur, 

pekerjaan belajar bisa dilakukan. Dimana saja artinya tidak kenal tempat baik 

desa maupun kota yang penting adalah bisa akses internet. Dengan siapa 

artinya pihak provider sudah menyiapkan segala piranti untuk  bahan-bahan 

yang sudah siap dikumpulkan dalam server, siap untuk di download dan 

dilakukan proses pembelajaran. 



 
 

13 
 

 

Gambar 1. Sistem Komunikasi Data 

 

4.   Infrastruktur Jaringan dan Konten TIK  

Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyak technology dan system. 

Sebagai administrator jaringan anda harus mumpuni dalam menguasai 

technology terkait agar nantinya infrastruktur jaringan anda bisa dipelihara 

dengan mudah, di support dengan baik, dan memudahkan dalam troubleshooting 

jika terjadi suatu masalah baik itu berupa masalah kecil sampai ambruknya 

system jaringan anda secara global. Infrastruktur jaringan adalah sekumpulan 

komponen fisikal dan logical yang memberikan pondasi konektifitas, keamanan, 

routing, manajemen, access, dan berbagai macam fitur integral jaringan. 

Misalkan jika jaringan kita terhubung Internet, maka kita akan lebih banyak 

memakai protocol TCP/IP suite yang merupakan protocol paling banyak dipakai 

pada jaringan baik pada jaringan berskala kecil dirumahan sampai jaringan 

global internet. 

a. Infrastruktur Fisik 

Suatu infrastruktur fisik, sesuai dengan namanya  fisik, maka akan 

banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan (tentunya  

sesuai dengan design jaringan yang anda buat) seperti: 
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1) Yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel 

jaringan yang sesuai dengan topology jaringan yang anda pakai. 

Misal jika dalam jaringan anda memakai backbone Gigabit Ethernet 

maka sudah seharusnya anda memakai kabel CAT5e yang bisa 

mendukung speed Gigabit. 

2) semua piranti jaringan seperti: 

a) router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan local yang 

berbeda segmen, 

b) switches, bridges, yang memungkinkan hosts terhubung ke 

jaringan 

c) Servers yang meliputi seperti server data file, Exchange server, 

DHCP server untuk layanan IP address, DNS server dan lain-2, 

dan juga hosts . 

3) Infrastruktur fisik bisa termasuk didalamnya technology Ethernet dan 

standard wireless 802.11a/b/g/n, jaringan telpon umum (PSTN), 

Asynchronous Transfer Mode (ATM), dan semua metoda komunikasi 

dan jaringan fisik nya. 

b. Infrastruktur Logical 

Infrastrucktur logical dari suatu jaringan komputer bisa merupakan 

komposisi dari banyak elemen-2 software yang menghubungkan, 

mengelola, dan mengamankan hosts pada jaringan. Infrastruktur logical 

ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati 

jaringan fisik yang sesuai dengan topology jaringan. Sebagai contoh dari 

infrastruktur logical ini adalah komponen-2 seperti: 

1) Domain Name system (DNS), yang merupakan system untuk 

memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari clients. 

2) Directory services, yang merupakan layanan directory untuk meng-

authentikasi dan authorisasi user untuk masuk dan menggunakan 

resources jaringan. 

3) protocol-protocol jaringan seperti protocol TCP/IP, protocol jaringan 

yang sangat popular dan paling banyak dipakai sebagai protocol 

jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform windows, 

Linux, Unix dan lainnya. 
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4) System keamanan jaringan yang meliputi: 

a) System update, jika anda memakai jaringan Windows server, anda 

mestinya sudah melengkapi dengan system update patch yang 

dideploy secara automatis kepada semua host dalam jaringan 

anda seperti WSUS (Windows System Update Services) 

b) System keamanan terhadap virus, kalau untuk kepentingan 

jaringan yang besar anda sudah seharusnya membangun suatu 

system antivirus corporate edition dimana semua clients akan 

terhubung ke server ini untuk download signature datanya secara 

automatis. 

c) System keamanan terhadap segala macam ancaman terhadap 

jaringan anda yang juga terkait dengan infrastruktur fisik anda 

seperti firewall, pemakaian IPSec pada koneksi remote VPN dan 

lainnya. 

d) Segala macam policy dan guidelines dari corporate tentang 

pemakaian resource jaringan juga tidak kalah pentingnya. Misal 

policy tentang pemakaian email dalam company yang tidak 

(mengurangi) untuk pemakaian pribadi seperti mailing list yang bisa 

memungkinkan banyak email spam dalam system exchange anda. 

5) software client penghubung ke server, dan lain-lain. 

Setelah terbentuknya jaringan infrastruktur logical ini anda sebagai 

administrator perlu mempunyai pengetahuan untuk bisa memahami 

segala aspek technology yang terlibat didalamnya. Seperti anda harus 

bias membuat design IP address untuk bisa dimplementasikan 

berdasarkan jaringan fisik yang ada, bagaimana anda akan memberikan 

IP address sebagai   identita masing-masing host pada jaringan, dan juga 

harus bisa melakukan troubleshooting kalau terjadi permaslahan jaringan 

yang berhubungan dengan konektivitas, addressing, access, security 

maupun masalah name resolution. 

Dan yang lebih penting juga adalah masalah planning anda dalam 

menghadapi suatu disaster – suatu bencana dalam jaringan anda. 

Bagaimana anda menyiapkan terjadinya suatu disaster, dan bagaimana 

anda akan melakukan restorasi kalau disaster itu benar-2 terjadi dan 
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menyebabkan system anda ambruk. Untuk itu anda harus bisa 

mengantisipasi sejak dini dengan suatu perencanaan terhadap disaster. 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Tugas individu selama 15 menit, sedapat mungkin dikerjakan secara kelompok 

dengan pembahasan tentang perkembangan system pembelajaran dimulai dari 

pengunaan media cetak sampai menggunakan media elektronik, masing-masing 

kelompok 3 orang peserta. Setelah diskusi hasilnya ditulis. Setelah itu coba 

kerjakan evaluasi di bawah, namun terlebih dahulu baca konsep TIK di atas. 

E. Latihan/Tugas 

Pilihlah jawaban yang paling tepat pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

1. Fungsi TIK dalam pendidikan adalah …. 

a. Untuk belajar lebih lanjut 

b. Mengembangkan materi 

c. Untuk proses manajemen dan Administrasi pendidikan 

d. Menjadikan personal yang profesional 

2. Prinsip pengunaan TIK dalam pembelajaran yaitu …. 

a. Penyadaran dan membentuk kreativitas 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

c. Sekedar menggunakan Komputer 

d. Bisa mengoperasikan internet 

3. Empat tahapan model integrasi TIK kedalam pendidikan, yaitu …. 

a. Emerging, Applying, focusing, transforming 

b. Emerging, Applying, infusing, transforming  

c. Emerging, Applying, infusing, evaluating  

d. Emerging, corecting, infusing, transforming  

F. Rangkuman 

Secara keseluruhan bahwa dengan TIK yang sudah dirancang oleh pemerintah 

akan merangsang untuk diaplikasikan tidak hanya pada kelompok jenjang 

pendidikan tinggi dan kejuruan saja tetapi dimulai dari sejak sekolah dasar. Cara 

dan upaya untuk memenuhi hal tersebut yaitu mengupayakan system 

pembelajaran dengan menggunakan media elektronik yang memungkinkan bisa 
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menjangkau pada daerah yang terpencil dan pemenuhan sarana internet 

sebagai dasar untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

Prinsip yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan seluruh komponen 

pendidikan sampai pada penggunaan media elektronik dengan harapan ada 

perkembangan diri sehingga diharapkan munculnya inovasi dan kreatifitas pada 

peserta pendidikan. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Konsep Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Guru pembelajar dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila 

telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi 

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2. PEMBELAJARAN 

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMPUTER (E-LEARNING) 

A. Tujuan 

Kegiatan pembelajaran 2 ini secara umum bertujuan agar guru pembelajar 

memahami tentang: konsep, perangkat, dan perkembangan, serta kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-

learning). 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini, adalah 

dengan indikator sebagai berikut: 

1. Konsep pembelajaran berbasis TIK dijelaskan berdasarkan konsep e-learning. 

2. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi diidentifikasi sesuai dengan 

bentuk pembelajaran langsung dan tidak langsung (fax, web, chat , email dan 

internet) 

3. Perkembangan  e-learning dijelaskan sesuai dengan perubahan dari tahun ke 

tahun 

4. Kekurangan dan kelebihan e-learning dijelaskan sesuai dengan model 

pembelajaran online 

 

C. Uraian materi 

1. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-

learning) 

Usaha-usaha untuk mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam hal belajar mengajar, mulai dari bentuk pembelajaran konvensional 

sampai pada penggunaan media dan alat peraga, dari tatap muka di ruang kelas 

maupun di mana saja dan kapan saja, dari penggunaan kertas menuju ke 

penggunaan peperless dan offline serta cara–cara interaktif lainnya. Keadaan 
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seperti itu tidak terlepas dari peran perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Kegiatan pembelajaran semestinya terjadi interaksi antara guru dan siswa. 

Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya satu arah serta tidak hanya 

dilakukan dengan tatap muka. Guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

tanpa melalui tatap muka, tetapi dapat menggunakan media-media, media 

komunikasi berupa telepon, televisi, komputer, internet, e-mail, blogger dan lain 

sebagainya atau lebih jelasnya menggunakan media TI (internet), media 

elektronik yang digunakan dalam pembelajaran yang disebut dengan e-learning. 

Konsep e-learning membawa pengaruh terjadinya proses transformasi 

pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital baik secara isi maupun 

sistemnya. Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat, 

tebukti dengan maraknya implementasi e-learning di lembaga pendidikan formal 

maupun informal. 

Pengertian e-learning yang sederhana namun mengena dikatakan oleh Maryati 

S.Pd., e-learning terdiri dari dua bagian yaitu e- yang merupakan singkatan dari 

elektrnika dan learning yang berarti pembelajaran, jadi e-learning berarti 

pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik 

khususnya perangkat computer. 

Untuk menerapkan e-learning minimal ada tiga komponen pembentuk e-learning, 

yaitu : 

a. Infrastruktur e-learning, yaitu berupa personal computer (PC), jaringan 

computer, internet, dan perlengkapan multi media. Termasuk didaamnya 

peralatan teleconference apabila menggunakan layanan synchronous 

learning melalui teleconference.  

b. Sistem dan aplikasi e-learning, yaitusistem perangkat lunak yang mem-

virtualisasikan proses belajar mengajar konvensional yang meliputi 

bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi, forum diskusi, siste 

penilaian, system ujian dan segala fitur yang berhubungan dengan 

manajemen proses belajar mengajar. Sistem perangkat lunak tersebut 

sering disebut dengan learning management system (LMS), LMS ini 
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sifatnya opensource sehingga bias dimanfaatkan dengan mudah dan 

murah untuk dikembangkan di sekolah  

c. Konten e-learning yaitu isi dari bahan aja yang ada pada e-learning 

system. Konten dan bahan ajar ini bsa berbentuk multi media interaktif 

atau teks. Konten e-learning biasa disimpan dalam LMS sehingga dapat 

diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun.. 

Keberadaan TIK dalam dunia pendidikan yang menawarkan berbagai macam 

kemudahan tersebut menuntut kesiapan siswa, tenaga pendidik dan 

kependidikan baik dari pengetahuan, keterampilan dan bahkan sikap mentalnya. 

Dari segi pengetahuan, mereka harus diberi bekal untuk memahami fungsi dari 

fitur-fitur yang ada. Dari segi keterampilan, mereka dituntut untuk dapat 

menggunakan dan mengeksploitasi fitur-fitur yang ada dan dari segi sikap 

mental, mereka dituntut untuk menggunakan dan memanfaatkan fitur-fitur yang 

ada dengan benar dan penuh tanggung jawab. Pada sisi lain, sekolah harus 

memfasilitasi diri sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang 

pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Fasilitas terserbut antara lain adalah 

gedung/ruang, alat-alat elektronik (komputer, LCD projector, modem dan 

perangkatnya), instalasi listrik dan internet dan termasuk juga pendanaan untuk 

membayar beban. 

Tenaga didik dan pendidikan pada suatu sekolah adalah komponen utama yang 

harus dipersiapkan terlebih dahulu baik pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap mentalnya dalam pemanfaatan TIK. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan 

secara mandiri maupun secara terprogram yang dilaksanakan oleh sekolah 

melalui pendidikan dan pelatihan baik lembaga pendidikan, pelatihan maupun 

melalui belajar dengan teman sejawat. Sudah barang tentu sekolah sekali lagi 

harus mengeluarkan biaya maupun merencanakan waktu untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemanfaatan TIK dalam 

pembelajaran maupun administrasi sekolah. 

Sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran (Inggris: Electronic learning 

disingkat E-learning) dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi 

informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya.  E-

learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. Dengan e-learning, peserta ajar (learner atau murid) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsekuensi_logis
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk menyimak setiap ucapan 

dari seorang guru secara langsung. E-learning juga dapat mempersingkat jadwal 

target waktu pembelajaran, dan tentu saja menghemat biaya yang harus 

dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan. 

Prinsip dari e-learning adalah: pertama, e-learning merupakan penyampaian 

informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara on-line. Kedua, e-learning 

menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara 

konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, 

dan pelatihan berbasis komputer), sehingga dapat menjawab tantangan 

perkembangan globalisasi.  

Ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di 

dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan 

content dan pengembangan teknologi pendidikan. Keempat, Kapasitas peserta 

didik amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya. 

Makin baik keselarasan antar konten dan alat penyampai dengan gaya belajar, 

maka akan lebih baik kapasitas peserta didik yang pada gilirannya akan memberi 

hasil yang lebih baik. 

E-learning menggiring guru untuk mempersiapkan materi pembelajaran, metode, 

dan teknik-teknik yang tepat sehingga menarik untuk digunakan sebagai 

pembelajaran. Sebagai contoh : guru membuat sebuah blog yang di dalamnya 

dapat didesign sedemikian rupa sehingga menarik, kemudian dibuat link-link 

yang berisi materi pelajaran dalam bentuk modul, hand out, power point, video, 

dan lain sebagainya secara lengkap yang dapat didownload oleh peserta didik 

dan dapat juga secara langsung digunakan untuk menjelaskan materi yang 

dimaksud. Disamping itu juga blog tersebut dapat memuat tugas-tugas yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik untuk selanjutnya tugas tersebut 

dipresentasikan pada saat tatap muka ataupun e-mail atau media lain. Blog guru 

ini juga dapat dengan mudah di akses oleh peserta didik ataupun non peserta 

didik dari manapun dan kapanpun jika setting dari blog tersebut dapat 

dikonsumsi oleh umum. 

Pentingnya suatu urutan yang memungkinkan terjadinya pembelajaran sebagai 

berikut: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Program_studi&action=edit&redlink=1
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a. Interoperability, sistem berinteraksi dengan sistem lain dalam organisasi 

b. Reusability, sumber / objek belajar mudah digunakan dalam kurikulum, 

latar, profil peserta didik yang berbeda 

c. Manageability, sistem telusur informasi tentang peserta didik dan konten 

d. Accessibility, semua peserta didik memiliki kemudahan menerima konten 

setiap saat 

e. Sustainability, teknologi terus berkembang sesuai standar untuk 

menghindari keusangan. 

Pola-pola seperti di atas semua berbeda satu dengan yang lain. E-learning lebih 

luas dibandingkan dengan online learning. Online learning hanya menggunakan 

Internet/intranet/LAN/WAN tidak termasuk menggunakan CD ROM. 

 

 

Gambar 2 Sistem Jaringan internet atau intranet 
 

2. Bentuk Pembelajaran Berbasis TIK (e-learning) 

Dalam pembelajaran berbasis TIK terdapat perbedaan komunikasi antara 

pembelajaran langsung (syncronous) dan tidak langsung (ansyncronous), 

dengan sebuah terminologi untuk mendeskripsikan bagaimana dan kapan 

pembelajaran berlangsung. 

a. Pembelajaran Langsung (Syncronous Learning)  
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Dalam pembelajaran langsung, proses belajar dan mengajar berlangsung 

dalam waktu yang sama (real time) walaupun pendidik dan para peserta 

didik secara fisik berada pada tempat yang berbeda satu sama lain. 

Sebagai contoh yaitu: 

1) Mendengarkan siaran Radio. 

2) Menonton siaran Televisi 

3) Konferensi audio/video. 

4) Telepon Internet. 

5) Chatting 

6) Siaran langsung Satelite dua arah. 

b. Pembelajaran Tidak Langsung (Ansyncronous Learning)  

Dalam pembelajaran tidak langsung, proses belajar dan mengajar 

berlangsung dengan adanya delay waktu (waktu yang berbeda) dan 

pendidik dan peserta didik secara fisik berada pada tempat yang 

berbeda. Sebagai contoh yaitu: 

1) Belajar sendiri menggunakan internet atau CD-Rom. 

2) Kelas belajar menggunakan video tape. 

3) Presentasi web atau seminar menggunakan audio/video. 

4) Rekaman suara. 

5) Mentoring tanya jawab. 

6) Membaca pesan e-mail. 

7) Mengakses content online 

8) Forum diskusi 

Karakteristik dari pembelajaran tidak langsung (ansyncronous) adalah pendidik 

harus mempersiapkan terlebih dahulu materi belajar sebelum proses belajar 

mengajar berlangsung. Oleh sebab itu dalam pembelajaran tidak langsung 

Bahan ajar sudah harus siap di bank dokumen disimpan dalam server. Peserta 

didik bebas menentukan kapan akan mempelajari materi belajar tersebut, 

disamping itu peserta bisa memilih sesuai dengan selera dan minatnya masing-

masing untuk mempelajarinya. Namun yang menjadi suatu tantangan adalah 

bagaimana menyajikan materi atau bahan ajar yang cukup menarik untuk dibaca, 
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biasanya seorang penyusun modul menyeting ilustrasi-ilustrasi bentuk visual 

diantaranya video atau minimal gambar-gambar. 

Contoh TIK yang digunakan dalam komunikasi pembelajaran secara syncronous 

dan asyncronous sebagai berikut: 

Asyncronous Learning  Syncronous Learning  

Fax Telephone 

E-Mail Screen Sharing 

Knowledge Base Chat 

Newsgroups Web conferences 

Computer Based Training Online Seminar 

Quick Reference Guide Compressed video classes 

 

Sedangkan karakteristik e-learning dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

3. Perkembangan E-learning 

E-learning pertama kali diperkenalkan oleh universitas Illinois di Urbana-

Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer 

(computer-assisted instruction ) dan komputer bernama PLATO. Sejak saat itu, 

E-learning berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ICT. 

Berikut ringkasan perkembangan e-learning dari masa ke masa (Madao,2008):  

Karakteristik Penjelasan 

Non-linearity Pemakai (user) bebas untuk mengakses (browse) 
tentang objek pembelajaran dan terdapat fasilitas 
untuk memberikan persyaratan tergantung pada 
pengetahuan pemakai. 

Self Managing Pemakai dapat mengelola sendiri proses 
pembelajaran dengan mengikuti struktur yang telah 
dibuat. 

Feedback-Interactivity Pembelajaran dapat dilakukan dengan interaktif dan 
disediakan feedback pada proses pembelajaran. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Illinois
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a. Tahun 1990 : Era CBT (Computer-Based Training) di mana mulai 

bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standlone 

ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan 

maupun multimedia (Video dan audio) dalam format  mov, mpeg-1, atau 

avi. 

b. Tahun 1994 : Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak 

tahun 1994 CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik 

dan diproduksi secara massal. 

c. Tahun 1997 : LMS (Learning Management System). Seiring dengan 

perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi 

dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh 

dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak , dan jarak 

serta lokasi bukanlah halangan lagi. Dari sinilah muncul LMS. 

Perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk 

mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu dengan lainnya 

secara standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar yang 

dikeluarkan oleh AICC (Airline Industry CBT Commettee), IMS, SCORM, 

IEEE LOM, ARIADNE, dsb. 

d. Tahun 1999 sebagai tahun Aplikasi E-learning berbasis Web. 

Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis Web 

berkembang secara total, baik untuk pembelajar (learner) maupun 

administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan 

situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya 

dengan perpaduan multimedia , video streaming, serta penampilan 

interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar, dan 

berukuran kecil. 

Melihat perkembangan e-learning dari masa ke masa yang terus berkembang 

mengikuti perkembangan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa e-learning 

akan menjadi system pembelajaran masa depan. Alasan efektifitas dan 

fleksibilitas akan menjadi alas an utama. 

Slogan yang selalu diangkat dalam penerapan e-learning, yaitu “Content is King, 

Conversation is Queen”. Sudah sepantasnya bagi Penggiat e-learning, untuk 
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selalu berusaha menyajikan konten yang bisa diterima dengan baik, bisa diakses 

dengan mudah, dan bisa diiikuti dengan menyenangkan.  

Dalam dunia e-learning, SDM merupakan faktor yang sangat vital dalam 

implementasi e-learning. Mengapa demikian? Karena e-learning muncul justru 

untuk meningkatkan kualitas SDM, baik itu di perusahaan, instansi, institusi/dunia 

pendidikan, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu SDM 

yang ada perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum e-learning 

dijalankan. 

SDM suatu perusahaan/institusi harus mempunyai pola pikir yang menyatakan 

bahwa e-learning menjadi kebutuhan perusahaan/institusi untuk mencapai visi 

dan misi perusahaan/institusi itu sendiri, sehingga e-learning harus dilakukan.  

Cara pandang ini tentunya membawa konsekuensi dan menuntut adanya 

perubahan, diantaranya adalah perubahan budaya kerja di perusahaan/ institusi 

tersebut. Dalam hal ini manajemen SDM sebagai pengelola SDM yang ada 

tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan 

untuk menjalankan e-learning di perusahaan/institusi tersebut. 

4. Kelebihan dan Kekurangan  E-learning 

Seperti sebagaimana telah disebutkan di atas, e-learning telah mempersingkat 

waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. E-learning 

mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi, peserta didik 

dengan dosen/guru/instruktur maupun sesama peserta didik. Peserta didik dapat 

saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat 

dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demikian itu peserta didik dapat lebih 

memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. 

Dalam e-learning, faktor kehadiran guru atau pengajar otomatis menjadi 

berkurang atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena yang mengambil 

peran guru adalah komputer dan panduan-panduan elektronik yang dirancang 

oleh "contents writer", designer e-learning dan pemrogram komputer. 

Dengan adanya e-learning para guru/dosen/instruktur akan lebih mudah dalam 

hal: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrogram_komputer
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a. melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung 

jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang 

mutakhir. 

b. mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan 

wawasannya 

c. mengontrol kegiatan belajar peserta didik. 

Kehadiran guru sebagai makhluk yang hidup yang dapat berinteraksi secara 

langsung dengan para murid telah menghilang dari ruang-ruang elektronik e-

learning ini. Inilah yang menjadi ciri khas dari kekurangan e-learning yang tidak 

bagus. Sebagaimana asal kata dari e-learning yang terdiri dari e (elektronik) dan 

learning (belajar), maka sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Ambillah lap top, kemudian hubungkan dengan internet yang sifatnya off line dan 

kemudian on line, dan komunikasikan dengan teman atau diskusikan dengan 

teman dikelas untuk melihat proses akses materi lewat internat maupun intranet, 

apa yang terjadi ketika akses materi atau down load materi. 

E. Latihan/Tugas 

Pilihlah alternatif jawaban yang paling tepat, pada pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini. 

1. Mengapa  e-learning itu perlu dilakukan dalam pembelajaran ?  

a. Lebih ekonomis 

b. Tidak perlu banyak kertas 

c. Bisa dilakukan dimana saja 

d. Semua benar 

2. Bagaimana  proses pembelajaran tidak langsung dengan pemanfaatan TIK ? 

a. Pembelajaran mandiri (browsing)dengan internet atau intranet 

b. Download materi lewat internet 

c. Mengakses content online 

d. Semua benar 
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F. Rangkuman 

Perkembangan pembelajaran dari konvensional lebih diarahkan pada system e-

learning, alasannya adalah mengurangi fasilitas bentuk kertas dan tenaga. 

Kejelekan dari sisten e-learning adalah diperlukannya kesiapan peralatan dan 

SDM yang professional. Dilihat dari bentuk penyajian pembelajaran bisa bersifat 

langsung dan tidak langsung, disamping itu system pembelajaran bisa di setting 

dengan offline maupun online. Sebagai sarana aplikasi e-learning adalah dengan 

sisten internet atau intranet 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1.  Umpan Balik  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Guru pembelajar dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat 

atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Prinsip pembelajaran dengan pemanfaatan TIK ini adalah bagaimana 

menyadarkan seluruh komponen pendidikan sampai pada penggunaan media 

elektronik dengan harapan ada perkembangan diri sehingga diharapkan 

munculnya inovasi dan kreatifitas pada peserta pendidikan. 

 

B. Tindak Lanjut 

Guru pembelajar dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat 

atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80. 

 

C. Evaluasi 

Pilih jawaban yang paling tepat pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

1. Fungsi TIK dalam pendidikan adalah …. 

a. Untuk belajar lebih lanjut 

b. Mengembangkan materi 

c. Menjadikan personal yang profesional 

d. Untuk proses manajemen dan Administrasi pendidikan 

2. Prinsip pengunaan TIK dalam pembelajaran yaitu …. 

a. Bisa mengoperasikan internet 

b. Sekedar menggunakan Komputer 

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

d. Penyadaran dan membentuk kreativitas 

3. Empat tahapan model integrasi TIK kedalam pendidikan, yaitu …. 

a. Emerging, Applying, infusing, evaluating  

b. Emerging, Applying, infusing, transforming  

c. Emerging, Applying, focusing, transforming 

d. Emerging, corecting, infusing, transforming  
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4. Bagaimana proses pembelajaran tidak langsung dengan pemanfaatan TIK ? 

a. Semua benar 

b. Mengakses content online 

c. Download materi lewat internet 

d. Pembelajaran mandiri (browsing)dengan internet atau intranet 

5. Jaringan internet sudah menyebar di sebagian besar wilayah Nusantara 

sehingga ketika guru ingin mengambil bahan ajar untuk mata pelajaran yang 

diampu, layanan yang dapat dimanfaatkan guru adalah …. 

a. SMS 

b. e-mail 

c. WhatsApp 

d. unduh (download) 

6. Saat ini internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat termasuk 

dunia pendidikan sehingga ketika guru ingin menayangkan materi ajar untuk 

peserta didik tidak secara individual, layanan yang dapat digunakan guru 

adalah…. 

a. chatting 

b. browsing 

c. unggah (upload) 

d. unduh (download) 

7. Guru dapat menggunakan internet untuk menyampaikan bahan ajar kepada 

peserta didik yang berkepentingan secara perorangan, yaitu dengan layanan.. 

a. SMS 

b. e-mail 

c. browsing 

d. tele-conference 

8. Guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komputer untuk melakukan 

pembelajaran jarak jauh. Model pembelajaran seperti ini dapat dilakukan 

melalui layanan …. 

a. chatting 

b. browsing 

c. e-learning 

d. unduh (download) 



 
 

33 
 

9. Melalui teknologi informasi dan komputer, guru dapat mengontrol peserta didik 

yang sedang melakukan program praktik kerja industri yang berjarak ribuan 

kilometer, baik melalui tanya jawab maupun tatap muka. Strategi yang dapat 

digunakan guru dalam hal ini adalah .... 

a. e-mail 

b. browsing 

c. unggah (upload) 

d. tele-conference 

10. Untuk sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan internet, 

guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komputer dalam bentuk 

.... 

a. Local Area Net 

b. Global Area Net 

c. Regonal Area Net 

d. International Area Net 
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D. Kunci Jawaban 

1. Pembelajaran 1. Jawaban yang benar adalah, 

1. Fungsi dari TIK dalam pendidikan adalah …. 

c. Untuk proses manajemen dan Administrasi pendidikan 

2. Prinsip pengunaan TIK dalam pembelajaran yaitu …. 

e. Penyadaran dan membentuk kreativitas 

3. Empat tahapan model integrasi TIK kedalam pendidikan, yaitu …. 

b. Emerging, Applying, infusing, Transforming 

2. Pembelajaran 2. Jawaban yang benar adalah, 

1. Mengapa  e-learning itu perlu dilakukan dalam pembelajaran ?  

d. Semua benar 

2. Bagaimana  proses pembelajaran tidak langsung dengan pemanfaatan TIK 

? 

d. Semua benar 

E. Evaluasi 

Jawaban paling benar adalah pernyataan yang berwarna merah. 

1. Fungsi TIK dalam pendidikan adalah …. 

a. Untuk belajar lebih lanjut 

b. Mengembangkan materi 

c. Menjadikan personal yang profesional 

d. Untuk proses manajemen dan Administrasi pendidikan 

2. Prinsip pengunaan TIK dalam pembelajaran yaitu …. 

a. Bisa mengoperasikan internet 

b. Sekedar menggunakan Komputer 

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

d. Penyadaran dan membentuk kreativitas 

 

3. Empat tahapan model integrasi TIK kedalam pendidikan, yaitu …. 
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a. Emerging, Applying, infusing, evaluating  

b. Emerging, Applying, Infusing, transforming  

c. Emerging, Applying, focusing, transforming 

d. Emerging, corecting, infusing, transforming  

4. Bagaimana proses pembelajaran tidak langsung dengan pemanfaatan 

TIK ? 

a. Semua benar 

b. Mengakses content online 

c. Download materi lewat internet 

d. Pembelajaran mandiri (browsing)dengan internet atau intranet 

5. Jaringan internet sudah menyebar di sebagian besar wilayah Nusantara 

sehingga ketika guru ingin mengambil bahan ajar untuk mata pelajaran 

yang diampu, layanan yang dapat dimanfaatkan guru adalah …. 

a. SMS 

b. e-mail 

c. WhatsApp 

d. unduh (download) 

6. Saat ini internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

termasuk dunia pendidikan sehingga ketika guru ingin menayangkan 

materi ajar untuk peserta didik tidak secara individual, layanan yang 

dapat digunakan guru adalah…. 

a. chatting 

b. browsing 

c. unggah (upload) 

d. unduh (download) 

7. Guru dapat menggunakan internet untuk menyampaikan bahan ajar 

kepada peserta didik yang berkepentingan secara perorangan, yaitu 

dengan layanan …. 

a. SMS 

b. e-mail 

c. browsing 

d. tele-conference 
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8. Guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komputer untuk 

melakukan pembelajaran jarak jauh. Model pembelajaran seperti ini dapat 

dilakukan melalui layanan …. 

a. chatting 

b. browsing 

c. e-learning 

d. unduh (download) 

9. Melalui teknologi informasi dan komputer, guru dapat mengontrol peserta 

didik yang sedang melakukan program praktik kerja industri yang berjarak 

ribuan kilometer, baik melalui tanya jawab maupun tatap muka. Strategi 

yang dapat digunakan guru dalam hal ini adalah .... 

a. e-mail 

b. browsing 

c. unggah (upload) 

d. tele-conference 

10. Untuk sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan internet, 

guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komputer dalam 

bentuk .... 

e. Local Area Net 

f. Global Area Net 

g. Regonal Area Net 

h. International Area Net 
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