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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Aluminium sering digunakan untuk pabrikasi, karena aluminium memiliki 

sifat yang lunak dan mudah di bentuk di bandingkan dengan material logam lainnya. 

Dari segi dekoratifnya, berbagai metode treatmen dapat digunakan untuk membuat 

tampilan aluminium menjadi lebih baik. Namun selain kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki aluminium juga mempunyai kekurangan yaitu tidak bisa menahan laju korosi 

akibat pengaruh destruktif lingkungan, kekuatan dan ketangguhan dari aluminium 

akan menurun akibat korosi tersebut. Pengaruh destruktif lingkungan dapat 

mengakibatkan kerugian, maka dilakukan berbagai cara untuk melindungi aluminium 

dari korosi yaitu anodizing. 

Anodizing adalah perlakuan permukaan guna melindungi permukaan 

aluminium dari pengaruh destruktif yang membuat aluminium menjadi korosi, Selain 

itu anodizing dapat membuat tampilan logam aluminium menjadi lebih menarik, 

berwarna dan membuat ketahanan gesek meningkat (Santhiarsa 2009). Pada dunia 

industri, bahan aluminium seringkali diberi perlakuan permukaan anodizing. Namun 

berdasarkan tinjaun pustaka selama ini anodizing selalu menggunakan bahan pewarna 

kimia yang dapat mencemari lingkungan.  

Menurut penelitian yang pernah dilakukan Pujianta (2008), ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi proses anodizing, salah satunya adalah lama waktu 

pencelupan. Variasi waktu penahanan pencelupan yang digunakan adalah 30, 40, dan 

50 menit, Nilai kekerasan yang dihasilkan pada variasi lama waktu 30 menit sebesar 

53,633 VHN, 40 menit sebesar 52,133 VHN dan 50 menit sebesar  52,766 VHN. 

Nilai kekerasan tertinggi didapat pada waktu pencelupan 50 menit, hal ini 

membuktikan bahwa semakin lama waktu pencelupan maka semakin tinggi nilai 

kekerasan. 
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Faris (2016) menyampaikan bahwa ketebalan lapisan oksida, dan kecerahan 

warna pada aluminium 1XXX dipengaruhi oleh lama waktu penahanan pencelupan 

pada proses anodizing, dengan kerapatan arus 3 amper.  Pada variasi lama waktu 

pencelupan anodizing 5 menit menghasilkan warna yang lebih pekat berbeda 

dibangdingkan dengan specimen diproses anodizing dengan waktu 10 menit dan 15 

menit, hal ini disebabkan oleh lapisan oksida yang terbentuk pada saat proses 

anodizing. 

Penelitian anodizing Adrainto (2016) menunjukkan pengaruh lama waktu 

pencelupan anodizing terhadap hasil pewarnaan, variasi waktu yang digunakan 

adalah 5, 10, 15, 20, 25 menit, dengan Arus 1A dan tegangan 18V, didapatkan hasil 

pewarnaan yang paling pekat setelah diproses anodizing 25 menit yaitu merah tua 

rata. Hasil menunjukkan bahwa semakin lama pencelupan pada proses anodizing 

berpengaruh terhadap kepekatan warna pada saat proses dyeing. Semakin lama waktu 

proses anodizing, maka semakin besar pula massa logam aluminium yang mengalami 

peluruhan. Faktor yang paling berpengaruh untuk menghasilkan pewarnaan yang rata 

adalah waktu anodizing, untuk menghasilkan pewarnaan yang rata. 

Penelitian menggunakan pewarna kunyit dilakukan Andika, dkk (2010), 

terdapat pengaruh hasil warna lapisan aluminium yang dihasilkan dari variasi 

konsentrasi larutan kunyit dengan waktu proses pencelupan 30 menit, namun hasil 

pewarnaan yang didapatkan tidak merata. Faktor tersebut diduga karena lapisan 

oksida yang terbentuk tidak merata dan partikel warna yang tidak sepenuhnya larut 

dalam proses pewarnaan. Beberapa hasil penelitian diatas belum ada penelitian yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh variasi lama waktu pencelupan proses 

anodizing pada aluminium menggunakan pewarna kunyit. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas pengaruh lama waktu pencelupan 

anodizing sangat berpengaruh terhadap naiknya jumlah lapisan oksida yang terbentuk 

dan kecerahan warna yang didapatkan pada proses dyeing. Namun hasil diatas belum 

membuktikan pengaruh variasi lama waktu pada bahan aluminium yang 

menggunakan pewarna alami kunyit. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan, dengan 
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variasi lama waktu proses anodizing pada aluminium menggunakan pewarna kunyit, 

untuk mengganti pewarna bahan kimia. Adapun kekurangan dari pewarna alami 

adalah varian warna yang masih terbatas. Variasi lama waktu yang dipakai 10 dan 25 

menit diambil dari penelitian sebelumnya untuk mengetauhi perbedaan pengaruhnya, 

variasi waktu 40 menit diambil untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh yang terjadi. 

Diharapkan hasil penelitian ini menghasilkan lapisan oksida yang terbentuk 

meningkat agar aluminium dapat menyerap warna dengan baik pada saat proses 

dyeing.  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uaraian latar belakang, bisa disimpulkan batasan masalah  sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap 

kecerahan warna alumunium dengan pewarna kunyit. 

2. Bagaimana pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap 

struktur mikro permukaan alumunium dengan pewarna kunyit. 

3. Bagaimana pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap 

ketebalan lapisan oksida pada alumunium dengan pewarna kunyit. 

4. Bagaimana pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap 

kekasaran permukaan alumunium dengan pewarna kunyit. 

5. Bagaimana pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap laju 

keausan pada alumunium dengan pewarna kunyit. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan  faktor yang ada, penelitian ini fokus pada pengaruh variasi lama waktu 

pencelupan anodizing dengan pewarna kunyit dapat disimpulkan batasan masalah 

antara lain:  

1. Waktu pencelupan spesimen dihitung setelah kuat arus diatur 

2. Suhu akibat proses anodizing diabaikan  

3. Pengaruh ketidak murnian bahan kimia diabaikan karna bahan kimia yang 

digunakan adalah bahan kimia teknis. 
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4. Konsentrasi larutan kimia saat proses anodizing dianggap konstan. 

5. Jarak anatara logam katoda dan anoda tidak diperhitungkan. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penilitian sabagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap 

kecerahan warna alumunium dengan pewarna kunyit. 

2. Mengetahui pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap 

struktur mikro permukaan alumunium dengan pewarna kunyit. 

3. Mengetahui pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap 

ketebalan lapisan oksida pada alumunium dengan pewarna kunyit. 

4. Mengetahui pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhadap 

kekasaran permukaan alumunium dengan pewarna kunyit. 

5. Mengetahui pengaruh variasi lama waktu dalam proses anodizing terhdapap 

laju keausan pada alumunium dengan pewarna kunyit. 

1.5  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah ; 

1. Mendapatkan informasi tentang faktor yang mempengaruhi proses anodizing, 

khususnya pada lama pencelupan anodizing. 

2. Memperbaiki kualitas anodizing menggunakan pewarna alami kunyit, untuk 

pedoman bagi industri-industri yang begerak dibidang otomotif 

3. Menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang 

anodizing. 

1.6  Metode Penelitian 

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang sederhana antara lain: 

1. Metode Studi Pustaka 

Metode ini adalah dengan mencari data dari literatur yang dibutuhkan untuk 

memperoleh dasar-dasar yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai 

referensi dengan cara membaca dan mempelajari buku, artikel, dan jurnal di 

internet yang berhubungan dengan proses tersebut untuk menentukan bahan 
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dan peralatan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, keefektifan dan 

keefisiensinya. 

2. Metode Eksperimen 

Eksperimen dapat dilakukan dengan melakukan pengujian dan melakukan 

observasi lapangan untuk medapatkan data. 

1.7  Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu ; 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang dasar teori sebelumnya yang menjelaskan tentang 

alumunium dan proses anodizing yang menunjang penelitian ini. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang skema penelitian, persiapan alat, bahan dan 

pembahasan, proses anodizing aluminium seri dengan pewarna kunyit. 

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan masalah mengenai proses 

anodizing aluminium dengan menggunakan variasi waktu 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 

tersebut, saran serta bagian akhir yang berisi uraian dan daftar pustaka serta daftar 

isi.



 
 

 

 


