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ABSTRAK 

Penelitian untuk  menentukan  nilai  laju  korosi  material  amorf  gelas  metalik 

berbasis  zirkonium  dilakukan  dengan  mempelajari  perilaku  korosinya  dalam 

lingkungan  HNO3    dan  pengaruh  jenis  elemen  pemandu  terhadap  nilai  laju 

korosinya. Bahan yang digunakan adalah material amorf gelas metalik dua, tiga 

dan empat komponen seperti ZrCu, ZrNi,  ZrNiAl,  dan ZrCuNiAl yang berupa 

potongan-potongan berbentuk silinder pipih dengan  diameter 13mm dan tebal 

2mm. Digunakan  potensiostat  PGS-201T  untuk  menguji  laju  korosi  material 

amorf gelas metalik berbasis zirkonium ini. Dengan demikian didapatkan kurva 

potensial lawan log intensitas arus. Dari kurva tersebut nilai arus korosi dapat 

diketahui sehingga nilai laju korosinya juga dapat ditentukan. 

Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  paduan  logam  ZrNi  lebih  tahan 

terhadap serangan korosi jika dibandingkan dengan paduan yang lain. 
 

Kata kunci: Laju korosi, material amorf, zirkonium, potensiostat 

 
PENDAHULUAN 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut penggunaan 

material  secara tepat. Untuk dapat menggunakan meterial dengan tepat, maka 

harus dikenali dengan baik sifat-sifat material yang mungkin akan di pilih untuk 

dipergunakan. Salah satu sifat penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses 

pemilihan material adalah sifat tahan korosi. Korosi  merupakan masalah yang 

sangat  serius  dalam  dunia  material,  karena  jika  tidak  diantisipasi  lebih  awal 

dengan pemilihan bahan yang tepat akan dapat mengakibatkan kerugian-kerugian 

yang  lebih  besar,  antara  lain  :  bisa  menimbulkan  kebocoran,  mengakibatkan 

berkurangnya   ketangguhan/kekuatan,  robohnya  suatu  konstruksi,  meledaknya 

suatu pipa/bejana bertekanan, dan mungkin juga akan membuat pencemaran pada 

suatu produk. 

Salah satu penelitian yang saat ini banyak dilakukan adalah mengenai 

bahan-bahan  baru  dari  logam  yang  berstruktur  amorf,  misalnya  adalah  gelas 

metalik   berbasis   zirkonium,   sebab   sebagaimana   diketahui   struktur   amorf 

mempunyai  sifat  keuletan  yang   tinggi.  Zirkonium  merupakan  unsur  yang 

mempunyai kegetasan (brittle) tinggi. Pemakaian zirkonium saat ini masih relatif 

sedikit,  salah  satu  yang  sudah  lama  dikenal  adalah  ZrO2.  Melalui  rekayasa 

material, diharapkan paduan zirkonium akan mempunyai sifat keuletan (ductility) 

yang tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi yang lebih tinggi. Sebagai referensi 

awal   akan   manfaat   atau   aplikasi   dari   logam  zirkonium  ini   adalah   telah 

ditemukannya sifat  kekerasan yang tinngi pada material ini setelah dilapiskan 

pada tongkat pemukul (stick) golf sehingga mempunyai daya mekanik yang cukup 

tinggi. Dalam bidang militer, pelapisan  zirkonium pada ujung proyektil peluru 

akan memberikan daya tembus (penetrasi) pada obyek sasaran yang cukup tinggi 

(Hufnagel,  John  Hopkins  University)  dan  juga  aplikasi   zirkonium   sebagai 

indikator korosi pada dinding selubung bagian dalam pipa laju aliran  minyak 
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(www.migas-indonesia.com). Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu 
dilakukan   penelitian  terhadap  perilaku  korosi  material  amorf  gelas  metalik 

berbasis zirkonium. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh agar 

supaya  dihasilkan  material  amorf gelas  metalik  berbasis  zirkonium  yang 

mempunyai daya tahan yang unggul terhadap korosi  (resistan terhadap korosi). 

Penelitian ini membatasi masalah yang akan dibahas, antara lain : Sampel yang 

digunakan adalah material amorf gelas metalik dua dan tiga komponen berbasis 

Zirkonium  yaitu  ZrCu,  ZrNi,  ZrCuAl,  ZrNiAl,  dan  sampel  dianalisis  dengan 

menggunakan alat uji korosi dengan metode polarisasi potensiostatik. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mempelajari perilaku korosi material 

amorf gelas  metalik berbasis zirkonium dalam lingkungan HNO3, menentukan 

nilai laju korosi material amorf gelas metalik berbasis zirkonium, dan mempelajari 

pengaruh jenis elemen pemadu  terhadap  nilai laju korosi material amorf gelas 

metalik berbasis zirkonium. 
 

Pembentukan Struktur Gelas 

Ditinjau  dari  susunan  atom-atomnya,  padatan  dapat  diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu padatan kristal dan padatan amorf. Gelas metalik adalah  metal 

yang mempunyai struktur amorf, yang ditandai dengan adanya titik transisi, yaitu 

titik  transisi  gelas.  Gelas  metalik  dapat  disintetis  dari  fasa  cairnya  melalui 

pendinginan dengan kecepatan tinggi atau metode pemadatan cepat. Pendinginan 

dari fasa cair ke padatan kristal maupun padatan amorf akan  sangat tergantung 

pada laju pendinginan (∆T/∆t). Semakin besar laju pendinginan yang  diberikan, 

maka temperatur kristalisasi bahan gelas metalik tersebut akan semakin meningkat 

(Schoers, 2000). 

Kemampuan paduan untuk membentuk struktur gelas yang  tinggi (mudah 

terbentuk  paduan dengan struktur amorf) mengikuti aturan empirik (Inoue dan 

Zhang, 1996) : 
1.  Paduan terdiri dari 3 elemen penyusun. 
2.  Perbedaan ukuran atom elemen penyusun lebih besar dari 12%. 

3.  Panas pencampuran antar elemen paduan harus negatif (∆G pencampuran<0). 

 
Beberapa penelitian aktual dilakukan oleh Koester dkk. (1999), Meinhardt 

(1997),   dan   Koester   (1993)   dalam   rangka   memperbaiki   kinerja   material. 

Penelitian tersebut terkait dengan kondisi struktur mikro (kristal atau amorf) baik 

melalui parameter sintetis material yaitu temperatur, waktu dan tekanan, maupun 

melalui penambahan elemen unsur pemadu dengan prosentase < 3%. 

 
Stabilitas Bahan Gelas Metalik 

Gelas metalik merupakan metal dengan atom-atom yang tersusun periodik 

dan berjangkauan pendek. Susunan gelas metalik pertama kali ditemukan oleh P. 

Duwez pada tahun 1960, yaitu gelas metalik dari paduan Au-Si (Klement,1960). 

Bahan gelas metalik secara termodinamik berada pada keadaan metastabil, artinya 

struktur ini dengan mudah akan  bertransformasi menuju ke keadaan yang lebih 

stabil jika mendapatkan tambahan energi 

Jika  bahan  gelas  metalik  diberi  perlakuan  panas,  maka  bahan  akan 

mendapatkan tambahan energi yang akan digunakan untuk transformasi fasa dari 

http://www.migas-indonesia.com/
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amorf menuju kristal (gambar 1.1). Sebab kondisi kristal merupakan keadaan 
yang lebih stabil dibandingkan amorf maupun cair. 
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Keterangan : 

1.  Metastabil 
2.  Tidak stabil 

3.  Keadaan stabil 

 

Gambar 1.1. Diagram skematik keseimbangan (West, 1985) 
 

 
 

Korosi 
 

 

Korosi atau pengkaratan merupakan fenomena kimia pada bahan - bahan 

logam pada  dasarnya  merupakan  reaksi  logam  menjadi  ion  pada  permukaan 
logam  yang  kontak  langsung  dengan  lingkungan  berair  dan  oksigen.  Dengan 

pengertian lain korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi kimia dengan 

lingkungannya (Trethewey, 1991). Korosi memulai proses perusakannya sebagai 

sebab dari luka yang timbul pada permukaan metal, pada bagian yang dilas, atau 

disebabkan  adanya  tegangan.  Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  korosi  dapat 

dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  yang  berasal  dari  bahan  itu  sendiri  dan  dari 

lingkungan. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk 

kristal, unsur - unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan 

dan sebagainya. Faktor dari  lingkungan meliputi suhu, kelembaban, keberadaan 

zat  -  zat  kimia  yang  bersifat  korosif  dan   sebagainya.  Ketika  atom  logam 

mengalami suatu reaksi korosi, atom itu diubah menjadi sebuah ion melalui reaksi 

dengan suatu unsur yang terdapat di lingkungannya (Trethewey, 1991). 

Penurunan mutu logam tidak hanya melibatkan reaksi kimia namun juga 

reaksi elektro kimia, yakni antara bahan - bahan bersangkutan terjadi perpindahan 

elektron.   Karena   elektron   adalah   sesuatu   yang   bermuatan   negatif,   maka 

perpindahannya menimbulkan arus listrik, sehingga reaksi demikian dipengaruhi 

oleh potensial listrik. Adapun tahap - tahap terjadinya korosi pada logam adalah 

sebagai berikut: 

1.  Terbentuknya awal luka atau lubang. 

2.  Proses autocatalyc mempercepat larutan yang bersifat korosif terkonsentrasi 

dan membuat larutan tersebut menjadi lebih agresif. 

3.  Kebocoran timbul apabila lubang menembus permukaan. 

Secara singkat proses terbentuknya karat dijelaskan sebagai berikut : 

Fe(OH)2 teroksidasi membentuk Fe(OH)3 

4Fe(OH)2 + O2  + 2H2O → 4Fe(OH)3  (ferric oxide) 
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Gambar 1.2. Mekanisme terbentuknya karat 
 
 
 
 

Pembentukan karat berdasarkan reaksi sebagai berikut (gambar 1.2) : 
 
 

 

Atau 

Fe(OH)3 → FeO(OH) + H2O 

 
2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (karat berwarna merah) 

 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Bahan yang digunakan adalah material amorf gelas metalik dua, tiga, dan 

empat komponen berbasis zirkonium yaitu ZrCu, ZrNi, ZrCuAl, ZrNiAl, dan 

ZrCuNiAl. 

Alat  penelitian  yang  digunakan  yakni  :  Mikrometer,  alat  uji  laju  korosi 

Potensostat  PGS  210-T  yang  dirangkai  dengan  computer,  jangka  sorong  dan 

larutah HNO3 sebagai lingkungan pengkorosi. 

Prosedur penelitian  adalah  dimulai  dengan  menyiapkan  bahan  berupa 
potongan material amorf gelas metalik yang ada (dibuat dengan menggunakan 

peralatan   Melt-Spinning  di  Laboratorium  Material  Science  and  Corrosion, 

University  of  Dortmund  Republik  Federal  Jerman).  Kemudian  potongan  dari 

material amorf gelas metalik dibentuk berupa silinder pipih dengan diameter 13 

mm dan tebal 2 mm. Masing-masing sample permukaannya dibuat halus dan rata. 

Berikutnya  seluruh  sample  akan  diuji  nilai  laju   korosinya  dengan  metode 

penentuan intensitas arus korosi logam menggunakan Potensiostat PGS 201T 

Secara  umum  prosedur   penelitian   yang   dilakukan   dinyatakan   pada 

diagram alir yang ditunjukkan seperti pada gambar 2.1. 

 
Penentuan Laju Korosi dengan Metode Polarisasi Potensiodinamik 

 
Untuk mengetahui  kualitas  ketahanan  terhadap  serangan  korosi  pada  material 

amorf gelas metalik berbasis Zirkonium dalam penelitian ini didasarkan pada nilai 

laju korosi dari  masing-masing logam. Pengukuran intensitas arus korosi logam 

digunakan sebagai ukuran ketahanan korosi. 
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Persiapan Bahan Penelitian Material Amorf  gelas 

metalik (ZrCu, ZrNi, ZrCuAl, ZrNiAl,) 

 
 
 

Pengolahan 
 
 

 
Uji Nilai Laju Korosi 

 
 

 
Analisis Data 

 

 

Gambar 2.1. Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 

Laju korosi (mpy) = 
(0,13)(Ikor )(EW ) 

d 

 

(2.1) 

Dengan: 0,13 = faktor konversi metrik dan waktu 

Ikor  = intensitas arus korosi ( 
μA 

 

m 
2 

) 
 

EW = berat ekivalen (berat atom / valensi) 

d = densitas (g / cm
3
) 

Nilai Ikor  diperoleh dengan melakukan analisa “Tafel” secara semi manual dari 

kurva potensial lawan log intensitas arus melalui komputer yang dirangkai dengan 

potensiostat PGS-201T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.2. Kurva potensial lawan log intensitas arus korosi 
 

Pada gambar 2.2. ditunjukkan kurva potensial lawan log intensitas arus 

korosi  yang   telah  dilakukan  analisa  Tafel.  Penentuan  potensial  batas  ruas 

perhitungan (calculation zone “CZ”) dari kurva katoda maupun anoda 

berpengaruh  pada  hasil  perhitungan  slope  kurva  katoda  (“ β kat ”)  dan  anoda 

(“ β an ”) yang secara  langsung menentukan harga Ikor. Hal ini ditunjukkan oleh 

persamaan: 
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μA  ) =
 (β kat )(β an )

 
Ikor  ( 

 

cm 
2

 

 

2,3.(β 
 

 
kat 

 

+ β an 

 

) A.R 
p 

(2.2) 

 

Dengan : β kat 

β an 

= slope kurva katoda (mV) 

= slope kurva anoda (mV) 

2,3 = faktor konversi 

A = luas (cm
2
) 

Rp     = tahanan polarisasi (k Ω / cm2) 
 

Besarnya slope kurva katoda maupun anoda untuk masing-masing unsur 

atau jenis  logam belum tentu sama, tergantung pada valensi yang bersesuaian 

dalam  reaksi  korosi  yang  terjadi.  Pada  buku  manual  potensiostat  PGS-201T 

disebutkan bahwa besarnya “ β kat ” dan” β an ” yang baik mendekati atau bahkan 

sama dengan valensi dikalikan tetapan 118, disebutkan sebagai “118n” dengan n 

valensi logam. 
 

 

Analisis Data Pengujian Laju Korosi 

Setelah  dilakukan   uji   laju   korosi   menggunakan   metode   penentuan 

intensitas  arus korosi logam menggunakan potensiostat PGS-201T maka akan 

didapatkan kurva  potensial  lawan log intensitas arus. Dari kurva tersebut juga 

akan diperoleh  nilai-nilai β kat , β an , tahanan  polarisasi  (Rp) yang  selanjutnya 

dengan menggunakan  persamaan  (2.2)  akan  diperoleh  nilai  arus  korosi  (Ikor). 

Setelah  didapatkan nilai Ikor, maka dengan menggunakan persamaan (2.1) akan 

diperoleh nilai laju korosi sampel tersebut dalam satuan meter per tahun (mpy). 

Nilai laju korosi ini dapat menunjukkan ketahanan korosi relatif (mampu korosi). 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Reaksi pada  lempeng  logam  dapat  diukur  melalui  reaksi  reduksi  dan 

oksidasi.   Lempeng   logam   dimasukkan   kedalam   elektroda   kerja   (Working 

Elektrode),  disamping  itu   juga  digunakan  elektroda  pembanding  (Reference 

Elektrode)  yang  berupa  larutan  kalomel  KCl  jenuh  dan  elektrode  pembantu 

(Auxilary Elektrode) berupa logam platina (Pt). Agar reaksi reduksi dan oksidasi 

dapat berjalan dengan baik, maka kedalam sistem sel elektrokimia diberi potensial 

yang bervariasi. Potensial tersebut akan mengakibatkan arus yang bervariasi pula 

dan  hubungan  antara  potensial  lawan  log  intensitas  arus  yang  dihasilkan 

menggambarkan  kurva anoda dan katoda. Setelah dilakukan „starting‟ program 

pada  potensiostat  PGS-201T  terhadap  bahan  uji  logam  seng,  diperoleh  kurva 

potensial lawan log intensitas arus. 

Dengan melakukan analisis tafel secara semi manual diperoleh harga Ikor. 

Teknik penentuan intensitas arus korosi dengan cepat dan benar sangat diperlukan 

untuk mendapatkan hasil ikor yang sesungguhnya. Penentuan potensial batas ruas 

Calculation Zone „CZ‟ dan kurva katoda maupun anoda untuk menghasilkan slope 

yang  tepat  tidak  mudah  untuk  dilakukan,  karena  seringkali  perlu  dilakukan 

berulang-ulang sampai beberapa kali untuk memperoleh hasil βkat  atau βan  yang 
harganya  mendekati  atau  bahkan  sama  dengan  perhitungan  yang  semestinya. 
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Besarnya βkat  atau βan untuk setiap unsur atau logam tergantung pada valensi yang 

bersesuaian dengan reaksi korosi yang terjadi. 
 

 

 
 

Gambar 3.1 Grafik intensitas arus korosi 2 paduan 
 

 
 
 

 
 

Gambar 3.2. Grafik intensitas arus korosi 3 paduan 
 
 

Dari beberapa uji karakteristik yang telah dilakukan terhadap spesimen logam 

paduan  material amorf gelas metalik dua, tiga, dan empat komponen berbasis 

zirkonium yaitu ZrCu, ZrNi, ZrCuAl, dan ZrNiAl maka akan didapat suatu hasil 

yang dapat memberikan informasi  tentang karakteristik masing-masing material 

yang berbeda satu sama lain dan pengaruh jenis paduan sehingga akan diketahui 

pemadu yang mana yang lebih baik atau lebih tahan terhadap laju korosi. 

 
Tabel 3.1. hasil perhitungan laju korosi masing-masing sampel 

 

Jenis Sampel Ikor  (μA/cm
2
) Vkor  (mpy) 

Zr67  Ni33 5.31 19.7817 
Zr67  Cu33 12.13 27.8967 
Zr70  Cu15  Ni15 14.62 104.60656 
Zr65  Cu27.5  Al7.5 69.50 401.00679 

 

Dari hasil  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  paduan  logam  ZrNi  lebih  resistan 

terhadap  serangan korosi dengan dibuktikan adanya nilai intensitas arus korosi 

dan laju korosi yang  relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan paduan yang 

lain, seangkan paduan ZrCuAl  menempati urutan paling tidak resistan terhadap 
serangan korosi dibuktikan dengan intenitas arus dan laju korosinya yang relatif 

lebih besar dibandingkan dengan paduan yang lain. Dilaihat dari pengaruh variasi 

paduan yang digunakan pada sampel diketahui bahwa paduan yang mengandung 
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unsur Ni memiliki intensitas arus korosi maupun laju korosi lebih kecil sehingga 
dapat  dikatakan bahwa adanya unsur Ni mampu menghambat lserangan korosi 

dengan cara atayu  kemampuan unsur ini untuk menghambat timbulnya pasivasi 

pada paduan ketika proses elektrokimia berlangsung. Variasi paduan logam dapat 

menentukan   besar   intensitas   arus   korosinya,   tidak   terkait   dengan   jumlah 

pemadunya pada material basic, yaitu unsur zirkonium. Sedangkan paduan yang 

mengandung  unsur  Al  ternyata  berpotensi  menimbulkan   fenomena  pasivasi 

daripada logam Cu meskipun keduanya ternyata mampu memunculkan pasivasi. 

Hal ini dapat di lihat jika membandingkan grafik hasil eksperimen pada paduan 

ZrCu dan ZrCuAl, dimana potensi Cu lebih kecil dibandingkan potensi Al dalam 

membentuk lapisan  pasivasi.Adanya lapisan pasivasi inilah yang meningkatkan 

besar nilai laju korosi paduan  meskipun sebenarnya pasivasi ini pada awalnya 

melapisi  paduan  logam  dan  berfungsi  menahan  atau  memperlambat  serangan 

korosi,  namun  pada  akhirnya  serangan  yang  ditimbulkan  setelah  munculnya 

pasivasi   jauh   lebih   membahayakan   karena   berangsur-angsur   terjadi   gejala 

transpasivasi pada daerah potensial yang sangat positif, potensial yang positif ini 

dapay diakibatkan oleh media pengkorosi yang masuk pada saat terjadinya korosi 

butir atau diakibatkan adanya potensial yang lebih anodik (positif) antar logam 

pemadu saat terjadi korosi celah. Pada grafik yang lain tidak ditemukan adanya 

grafik yang menunjukkan fenomebna pasifasi dan nilai intensitas laju korosinya 

lebih kecil, sehinggga fungsi unsur Ni pada paduan tersebut menghambat pasivasi 

dan transpasifasi. 

Dalam penelitian ini tidak digunakan variasi konsentrasi media korosifnya 

karena  dari  hasil  penelitian  sebelumnya  (Helani  R.,2004)  yang  menunjukkan 

linearitas   grafik   hubungan   pengaruh   konsentrasi   larutan   korosif   terhadap 

intensitas arus korosi dengan keterangan bahwa pada konsentrasi rendah, proses 

korosi  terjadi  secara  lambat.  Pada  konsentrasi  rendah,  ion  nitrat  tidak  dapat 

langsung  memberikan  reaksi  elektrokimia  terhadap  bahan  uji,  karena  terlebih 

dahulu membentuk lapisan pasivasi. Pasifasi merupakan fenomena yang biasa 

teramati selama terjadinya proses korosi. Secara sederhana pasifasi didefinisikan 

sebagai berkurangnya  reaktifitas kimia akibat kondisi lingkungannya. Kejadian 

tersebut dikarenakan sebagai akibat terbentuknya lapisan yang berupa oksida yang 

dapat berfungsi sebagai pelindung lingkungannya. Lapisan pasifasi adalah lapisan 

oksida hasil reaksi korosi yang terbentuk pada permukaan logam. Adanya lapisan 

pasifasi menyebabkan proses korosi yang terjadi terhambat. Akibatnya arus korosi 

yang terdeteksi sangat kecil, sedangkan pada konsentrasi nitrat yang lebih tinggi, 

lapisan pasifasinya rusak (terkelupas) akibat reaktifitas ion nitrat. Oleh karena itu 

sebaiknya menggunakan media larutan yang tidak terlalu rendah konsentrasinya. 

Tahapan korosi selanjutnya adalah terjadinya transpasifasi yang dapat ditunjukkan 

dengan naiknya potensial serta kerapatan arus anodik kritisnya atau arus korosi. 

Transpasifasi ini akibat rusaknya lapisan oksida yang berfungsi sebagai pelindung 

pada daerah potensial yang sangat positif. 

Ketepatan penentuan  harga  intensitas  arus  korosi  (Ikor) penting  sekali 

diperhatikan  karena  Ikor   merupakan  unsur  pokok  yang  langsung  berpengaruh 

dalam   perhitungan  laju  korosi  suatu  material.  Pada  tingkat  korosi  dengan 

intensitas arus korosi  yang tinggi, penentuan analisa Tafelnya cenderung lebih 

mudah karena bentuk kurva yang terjadi lebih curam dan rentang potensial batas 

ruas perhitungan “CZ” tidak begitu lebar. Sebaliknya untuk tingkat korosi dengan 
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intensitas arus  korosi  yang  rendah,  penentuan  “CZ”nya  cenderung  lebih  sulit 
karena bentuk kurva yang terjadi lebih landai. 

 
KESIMPULAN 

1.  Adanya pasivasi dan transpasivasi mempercepat tingginya nilai laju korosi 
2.  Nilai laju korosi material ZrNi lebih resistan terhadap serangan korosi dan 

material ZrCuAl paling tidak resistan terhadap serangan korosi 

3.  Jenis elemen pemadu berpengaruh terhadap nilai laju korosi material, dan 

paduan yang mengandung unsur nikel (Ni) mampu menghambat laju korosi. 
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