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ABSTRAK 

 

  

Logam aluminium adalah logam yang mempunyai sifat ringan yang pemanfaatannya 

sangat luas. Selain ringan juga memiliki kelebihan lain seperti pengantar panas yang 

baik. Material ini dipergunakan di dalam bidang yang luas bukan saja untuk peralatan 

rumah tangga tetapi juga dipakai untuk keperluan material pesawat terbang, mobil, 

kapal laut, dan konstruksi. Aluminium mempunyai beberapa sifat-sifat karakter fisis 

antara lain memiliki berat jenis sekitar 2,65-2,8 kg/dm3, mempunyai daya hantar 

listrik dan panas yang baik, tahan terhadap korosi, dalam beberapa bahan, titik lebur 

6580C. Korosi adalah peristiwa rusaknya logam karena reaksi rusaknya logam karena 

reaksi dengan lingkungannya. Untuk memperlambat reaksi korosi pada umumnya di 

gunakan proteksi pelapisan dengan inhibitor anorganik, namun inhibitor anorganik 

berdampak beracun dan dapat mencemarkan lingkungan.oleh sebab itu ada bebrapa 

peneliti menggunakan inhibitor hijau (green inhibitor) dimana pemakaian inhibitor ini 

aman dan tidak berdampak pada lingkungan.contoh green inhibitor seperti 

katbohidrat, aloevera, arabicgum, dan salah satunya adalah kitosan yang biasa 

digunakan di lingkungan asam sulfat untuk proteksi baja atau stell.dari hasil penelitian 

pada aluminium blank  menunjukkan bahwa  adanya penambahan dan pengurangan 

berat, yaitu terjadi penambahan berat pada perendaman 1 dan 3 hari, kemungkinan  

terbentuknya lapisan pasif aluminium oksida (Al2O3) dan al2(SO4)3 aluminium 

sulfat.sedangkan pada waktu perendaman 5 dan 7 hari mengalami pengurangan berat 

karena lapisan pasif sudah mengalami korosi. Pengurangan berat terjadi lebih banyak 

pada perendaman 7 hari di bandingkan dengan perendaman yang 5 hari. Dari data 

pengujian dengan inhibitor dapat di ketahui bahwa rata rata semakin lama waktu 

pernedaman  maka akan semakin banyak penambahan  berat nya. Untuk melihat 

morfologi permukaan dari logam sampel uji yaitu aluminium 5052 sebelum 

perendaman, setelah perendaman selama 7 hari tanpa inhibitor dan setelah 

perendaman selama 7 hari dengan inhibitor kitosan  di lingkungan asam sulfat dengan 

konsentrasi 0.5 M, dilakukan penelitian menggunakan foto SEM (Scanning Electron 

Microscopy). Permukaan logam tanpa inhibitor terlihat di lokal lokal tertentu 

mengalami kerusakan lapisan pasif yang terbentuk lubang lubang pitting corrosion di 

daerah tertentu yang telah mengalami oksidasi terlebih dahulu. Kemungkinan hal ini 

terjadi karena di lokal tersebut di inisiasi oleh kerusakan atau cacat pada logam. 

Sehingga lokal tersebut terlebih dahulu mengalami kerusakan di karenakan 

lingkungan asam sulfat yang bersifat korosif. Sedangakan di lokal-lokal tertentu sifat 

pasif dari aluminium masih melindungi logam dengan baik. 

Kata kunci : aluminium,korosi,inhibitor chitosan,electrophoretic deposition,green 

inhibitor. 
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