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Abstrak 
 

Rust remover akan menghilangkan seluruh karat dari permukaan logam. Terdapat tiga metode dari 
rust remover yaitu: rust remover berbahan dasar asam (acid base), shoot blasting dan  rust 
remover berbahan dasar air. Metode pertama adalah menghilangan karat dengan menggunakan 
rust remover acid base, metode ini memiliki kekurangan yaitu memerlukan tambahan biaya dalam 
penggunaanya seperti memerlukan alat pelindung diri. Kemudian metode yang kedua adalah 
metode sand blasting, metode ini dapat melemahkan properties dari material karena aplikasinya 
dengan benturan mekanis melalui media pasir silika. Metode sand blasting juga akan mengurangi 
ketebalan dari permukaan material  yang dibersihkan serta menyebabkan permukaan menjadi 
kasar. Kedua metode penghilangan karat yaitu metode rust remover acid base dan metode sand 
blasting berbahaya bagi kesehatan serta membutuhkan prosedur yang khusus dalam pengolahan 
limbahnya. Banyak rust remover berbahan dasar air yang beredar. Produk yang berbahan dasar 
air (water based) relatif aman, efektif serta tidak berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu maka akan 
dilakukan penelitian secara akademisi guna mengetahui seberapa besar kinerja dari rust remover 
yang berbahan dasar air.Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengetahui kinerja rust 
remover pada pelat besi berkarat dan mengetahui kapan waktu rust remover bekerja maksimal. 
Proses penelitian ini dilakukan di Laboratorium Material Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. 
Analisis SEM dilakukan di Laboratorium Material dan Safety Engineering Teknik Mesin Universitas 
Negeri Jakarta. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah: Dalam waktu satu jam rust remover 
A tidak dapat menghilangkan karat dengan sempurna, Rust remover B semua karat dapat dilepas 
sempurna sampai ke dalam lubang dengan waktu perndaman selama satu jam dapat melepas 
karat pada keseluruhan pelat, Rust remover C dapat melepas semua secara sempurna sampai ke 
dalam lubang. Sehingga dengan waktu perndaman selama satu jam dapat melepas karat pada 
keseluruhan pelat, serta Rust remover A, B dan C bekerja maksimal pada 15 menit pertama. 
 
Kata Kunci : Rust Remover, SEM, Weight Lost, Pelat Besi Berkarat. 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Korosi menjadi penyebab utama kerusakan 
material yang umumnya terbuat dari logam 
sehingga menimbulkan kerugian. Korosi 
dapat berlangsung apabila semua komponen 
sel elektrokimia tersedia yaitu tersedianya 
katoda dan anoda serta elektrolit dalam kadar 
yang cukup. Dengan adanya elektrolit maka 
akan terjadi perpindahan elektron dari anoda 
menuju katoda akibat perbedaan potensial 
antara keduanya. Korosi secara umum 
mempunyai pengertian sebagai kerusakan 
yang terjadi pada material yang terjadi 
akibatnya adanya reaksi kimia. (Sulistyoweni 
W, 2002). 
Rust remover akan menghilangkan seluruh 
karat dari permukaan logam. Terdapat tiga 
metode dari rust remover yaitu: rust remover 

berbahan dasar asam (acid base), shoot 
blasting dan  rust remover berbahan dasar 
air. Metode pertama adalah menghilangan 
karat dengan menggunakan rust remover 
acid base, metode ini memiliki kekurangan 
yaitu memerlukan tambahan biaya dalam 
penggunaanya seperti memerlukan alat 
pelindung diri. Kemudian metode yang kedua 
adalah metode sand blasting, metode ini 
dapat melemahkan properties dari material 
karena aplikasinya dengan benturan mekanis 
melalui media pasir silika. Metode sand 
blasting juga akan mengurangi ketebalan dari 
permukaan material  yang dibersihkan serta 
menyebabkan permukaan menjadi kasar. 
Kedua metode penghilangan karat yaitu 
metode rust remover acid base dan metode 
sand blasting berbahaya bagi kesehatan 
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serta membutuhkan prosedur yang khusus 
dalam pengolahan limbahnya.  
Banyak rust remover berbahan dasar air yang 
beredar. Produk yang berbahan dasar air 
(water based) relatif aman, efektif serta tidak 
berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu maka 
akan dilakukan penelitian secara akademisi 
guna mengetahui seberapa besar kinerja dari 
rust remover yang berbahan dasar air. 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: mengetahui kinerja rust remover pada 
pelat besi berkarat dan mengetahui kapan 
waktu rust remover bekerja maksimal. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pendahuluan 
Korosi adalah reaksi kimia atau reaksi 
elektrokimia antara logam dan lingkungannya 
yang mengakibatnya penurunan kualitas dari 
material dan sifatnya. Dengan beberapa 
pengecualian unsur logam ditemukan pada 
ikatan kimia alamiah dengan elemen lainnya. 
Sebagai contoh, besi pada umumnya 
ditemukan di alam dalam bentuk iron ore 
seperti iron oxide. Bentuk kombinasi ini 
memiliki energi kimia yang rendah dan sangat 
stabil. Besi dapat dihasilkan dari iron ore 
melalui proses peleburan temperatur tinggi. 
Panas yang ditambahkan ketika peleburan 
akan memecah ikatan antara besi dan 
oksigen. Sebagai hasilnya, logam dan logam 
lainnya digunakan dalam aplikasi steruktur 
memiliki energi yang tinggi jika dibandingkan 
dengan kondisi aslinya serta relatif tidak 
stabil. (Jenkins, 2005). 
Proses korosi yang terjadi pada material yang 
terbuat dari bahan logam disebabkan karena 
adanya proses pelepasan elektron pada 
logam (anoda) yang kemudian elektron 
tersebut diterima oleh logam lain (katoda). 
Proses tersebut terjadi apabila adanya zat 
yang bersifat sebagai elektrolit yang berfungsi 
sebagai penghantar listrik. Korosi adalah 
suatu fenomena yang komplek yang terjadi 
tidak hanya pada material yang terbuat dari 
metal namun korosi secara umum diketahui 
terjadi pada permukaan metal yang disebut 
uniform corrosion. Seiring dengan 
perkembangan zaman dan pengetahuan 
maka para ahli metalurgi telah mempunyai 
cara bagaimana membuat suatu unsur yang 
mempunyai ketahanan diri terhadap serangan 
korosi. Kemampuan suatu bahan untuk dapat 
tahan dari proses korosi tergantung dari 
beberapa faktor, seperti yang terlihat pada 
Gambar 2.1. (Sulistyoweni W, 2002) 

 
 

Gambar 2.1. Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Proses Korosi Pada Logam 

(Fontana, 1986) 
 

Kenapa Material Terkorosi (Jenkins, 2005) 
Korosi merupakan proses alamiah. Seperti air 
mengalir ke permukaan yang lebih rendah, 
seluruh proses alamiah akan bergerak ke 
arah energi yang lebih rendah. Jadi besi dan 
baja memiliki kecenderungan untuk 
bergabung dengan elemen kimia lainnya 
untuk bergerak  ke energi yang lebih rendah. 
Besi dan baja akan sering berikatan dengan 
oksigen, membentuk iron oxide atau karat 
memiliki susunan kimia yang sama dengan 
iron ore. Gambar 2.2 menunjukkan ilustrasi 
dari siklus dari pemurnian korosi dari besi dan 
baja. Ketika karat terbentuk dari besi atau 
struktur baja, logam akan kehilangan dari 
permukaannya, mengurangi cross section 
dan kekuatan. 

 
 

Gambar 2.2. Siklus Korosi 
(Jenkins, 2005) 

 
Beberapa logam seperti emas dan platina 
memiliki level energi yang rendah saat dalam 
bentuk logam jika dibandingkan ketika 
digabungkan dengan unsur kimia lainnya. 
Logam tersebut kadang ditemukan di alam 
dalam bentuk logam dan tidak cenderung 
tergabung dengan unsur kimia lainnya. Kedua 
logam tersebut sangat resistant dengan 
korosi dalam kondisi lingkungan alami. 
Material tersebut kebal terhadap korosi dari 
lingkungan alami. 
Logam dan paduan lain ketika dalam kondisi 
energi yang tinggi mereka dalam bentuk 
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logam resistan terhadap korosi yang 
terbentuk lapisan pasif (biasanya oksida) 
pada permukaan. Lapisan tersebut terbentuk 
melalui proses alami yang menyerupai korosi 
dan biasanya tidak terlihat dengan 
menggunakan mata telanjang. Stainless 
steel, paduan alumunium dan titanium adalah 
logam yang memiliki kondisi energi tinggi 
pada saat berbentuk logam. Namun relatif 
resistan pada korosi disebabkan oleh bentuk 
lapisan pasif pada permukaannya. 
Bagaimanapun khususnya pada kasus 
stainless steel dan paduan alumunium 
lapisan ini tidak kebal pada seluruh 
lingkungan natural dan dapat rusak pada satu 
atau lebih lingkungan khusus. Kerusakan 
lapisan pasif sering berlangsung sangat 
cepat, korosi yang terlokalisir disebabkan 
oleh aktifitas elektrokimia bagian dari 
permukaan yang tetap pasif. Gambar 2.3 
menunjukkan korosi terlokalisir dan sangat 
cepat. 

 

 
 

Gambar 2.3. Korosi Ringan Pada Jembatan 
Baja Paduan Ketika Proteksi Lapisan Luar 

Telah Hilang. (Jenkins, 2005) 
 

Mengukur Korosi (Jenkins, 2005) 
Cara-cara yang digunakan untuk mengukur 
korosi adalah sebagai berikut: 

 
a. Mengukur Pengurangan Berat 

Pengukuran pengurangan berat adalah cara 
yang paling banyak dilakukan untuk 
mengukur korosi. Mula-mula sampel 
dibersihkan untuk melepas seluruh 
kontaminan. Setelah dibersihkan kemudian 
diukur berat mula-mula. Kemudian dilakukan 
proses pengkorosian dan dibersihkan kembali 
dan diukur kembali berat selama periode 
waktu tertentu. Jika tidak terjadi korosi maka 
tidak akan terjadi pengurangan berat. 

 
b. Mengukur Dimensi Sampel 

Dimensi dari sampel diukur sebelum dan 
sesudah proses korosi. Jika tidak ada 

perubahan dengan dimensinya berarti tidak 
ada korosi yang terjadi. 

 
c. Observasi Visual 

Bahkan jumlah kecil korosi dapat segera 
terlihat karena kasarnya permukaan. 

 
d. Analisis Kimia 

Deposit pada permukaan dan lingkungan 
diperiksa produk korosinya. Jika deposit pada 
permukaan dan lingkungan hasilnya negatif 
untuk produk korosinya dapat diasumsikan 
tidak terjadi korosi. 

 
Jenis-Jenis Korosi  
Jenis-jenis korosi pada umumnya 
diklasifikasikan sebagai berikut: 

 
1. Korosi Permukaan (Uniform Corrosion) 
Korosi permukaan (uniform corrosion) Korosi 
seragam yang terjadi di semua permukaan 
material dimana lingkungan korosif memiliki 
kesamaan metalurgi dan komposisi kimia.  

 
2. Korosi Sumuran (Pitting Corrosion) 
Pitting Corrosion yaitu korosi yang berbentuk 
lubang-lubang pada permukaan logam 
karena hancurnya film dari proteksi logam 
yang disebabkan oleh rate korosi yang 
berbeda antara satu tempat dengan tempat 
yang lainnya pada permukaan logam 
tersebut. 

 
3. Korosi Retak Tegang (Stress Corrosion 

Cracking) 
Stress Corrosion Cracking  yaitu korosi 
berbentuk retak-retak yang tidak mudah 
dilihat, terbentuk dipermukaan logam dan 
berusaha merembet ke dalam. Ini banyak 
terjadi pada logam-logam yang banyak 
mendapat tekanan. Hal ini disebabkan 
kombinasi dari tegangan tarik dan lingkungan 
yang korosif sehingga struktur logam 
melemah. 

 
4. Korosi Erosi, Kavitasi, fretting 

(Errosion, Cavitation, Fretting 
Corrosion) 

Korosi erosi adalah korosi yang dipengaruhi 
efek turbulensi partikel. Kavitasi adalah korosi 
yang dipengaruhi tumbukan partikel (aliran 
fluida) secara kontinu. Fretting adalah korosi 
yang disebabkan getaran benda (tumbukan 
benda tersebut secara kontinu). 

 
5. Korosi Galvanis (Galvanic Corrosion) 
Korosi galvanis Galvanic Corrosion yaitu 
korosi yang terjadi karena terdapat hubungan 
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antara dua metal yang disambung dan 
terdapat perbedaan potensial antara 
keduanya. 

 
6. Korosi Celah (Crevice Corrosion) 
Crevice Corrosion yaitu korosi yang terjadi di 
sela-sela gasket, sambungan bertindih, 
sekrupsekrup atau kelingan yang terbentuk 
oleh kotoran-kotoran endapan atau timbul 
dari produk-produk karat. 

 
7. Hidrogen damage  
Hidrogen damage merupakan kerusakan 
mekanika dari metal akibat interaksi dengan 
hidrogen. (contoh H2S). 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian ini berisikan langkah-
langkah dalam melakukan penelitian dari 
awal hingga selesai dengan tujuan untuk 
mendapatkan sistematika pelaksanaan 
penelitian secara lebih jelas dan terarah. Alur 
proses penelitian ini dapat dilihat secara 
lengkap dan jelas pada Gambar 3.1. 
 

 
 

Gambar 3.1 Bagan Alur Proses Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis hasil ini dilakukan berdasarkan hasil 
dari pengolahan data. Hal ini dilakukan guna 
mendapatkan penyelesaian masalah dari 
penelitian ini.  

 
Hasil SEM Pelat Besi Berkarat 
Hasil foto sampel pelat besi berkarat dengan 
menggunakan SEM dapat dilihat sebagai 
berikut.  

 

 
Gambar 4.1 Foto Hasil SEM dengan 

Perbesaran 200 kali 
 

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat 
bahwa banyak sekali terdapat oksida besi 
atau biasa yang kita kenal dengan karat. Hal 
ini mengindikasikan bahwa korosi terjadi pada 
seluruh permukaan atau biasa kita kenal 
dengan korosi permukaan (uniform 
corrosion). Korosi permukaan merupakan 
korosi seragam yang terjadi di semua 
permukaan material dimana lingkungan 
korosif memiliki kesamaan metalurgi dan 
komposisi kimia.  

 
Hasil Pengukuran Pengurangan Massa 
Rust Remover A 
Pengukuran pengurangan massa ini 
dilakukan guna mengetahui berapa besar 
pengurangan massa dengan interval waktu 
15 menit. Metodenya yaitu, spesimen 
tersebut direndam selama satu jam, 
kemudian setiap 15 menit dilakukan 
pengukuran massa. Luas permukaan sampel 
(1) dan sampel (2) masing-masing adalah 
1920 mm

2
. Hasil dari pengukuran massa 

dapat dilihat Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Hasil Pengukuran Pengurangan 
Massa Pelat Besi Berkarat 

 

No 
Waktu 
(menit) 

Sampel 1 
∆m 

Sampel 
1 

Sampel 2 
∆m 

Sampel 2 

1 0 5,1906  - 5,1803  - 

2 15 5,1413 0,0493 5,1288 0,0515 

3 30 5,0944 0,0469 5,0893 0,0395 

4 45 5,0700 0,0244 5,0736 0,0157 

5 60 5,0540 0,0160 5,0668 0,0068 

 
Jika tabel tersebut dikonversi menjadi sebuah 
grafik, maka hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 
 

 
Gambar 4.2. Grafik Massa vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover A 

 
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat terlihat 
bahwa terjadi penurunan berat pada sampel 
(1) dan sampel (2) saat perendaman selama 
60 menit. Pengukuran massa awal sampel (1) 
sebesar 5,1906 gram kemudian setelah 
direndam selama 60 menit massa sampel (1) 
menjadi 5,0540 gram. Sehingga jika diambil 
rata-rata maka besarnya pengurangan massa 
yang terjadi adalah sebesar 0,017075 gram 
per 15 menit dengan luas permukaan 1920 
mm

2
.  

Pengukuran massa awal sampel (2) sebesar 
5,1803 gram kemudian setelah direndam 
selama 60 menit massa sampel (2) menjadi  
gram. Sehingga jika diambil rata-rata maka 
besarnya pengurangan massa yang terjadi 
adalah sebesar 5,0668 gram per 15 menit 
dengan luas permukaan 1920 mm

2
. 

 

 
Gambar 4.3. Grafik ∆m vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover A 

 
Berdasarkan Gambar 4.3 dapat terlihat 
bahwa pada sampel (1) pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar 0,0493 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 0,0469 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
sebesar 0,0244 gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0160. 
Selama empat kali pengukuran selama satu 
jam tren garis terlihat semakin menurun 
sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja rust 
remover A pada sampel (1) stabil. 
Sedangkan untuk sampel (2) dapat terlihat 
pada gambar 4.3 bahwa pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar  0,0515 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar  0,0395 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
0,0157 sebesar  gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0068. 
Selama empat kali pengukuran selama satu 
jam tren garis terlihat semakin menurun 
sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja rust 
remover A pada sampel (2) stabil. 

.  
Hasil Pengukuran Pengurangan Massa 
Rust Remover B 
Pengukuran pengurangan massa ini 
dilakukan guna mengetahui berapa besar 
pengurangan massa dengan interval waktu 
15 menit. Metodenya yaitu, spesimen 
tersebut direndam selama satu jam, 
kemudian setiap 15 menit dilakukan 
pengukuran massa. Luas permukaan sampel 
(1) dan sampel (2) masing-masing adalah 
1920 mm

2
. Hasil dari pengukuran massa 

dapat dilihat Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Hasil Pengukuran Pengurangan 
Massa Pelat Besi Berkarat 

 

No 
Waktu 
(menit) 

Sampel 1 
∆m 

Sampel 1 
Sampel 

2 

∆m 
Sampel 

2 

1 0 5,2840 - 5,2829 - 

2 15 5,2313 0,0527 5,2372 0,0457 

3 30 5,2050 0,0263 5,1941 0,0431 

4 45 5,1881 0,0169 5,1655 0,0286 

5 60 5,1822 0,0059 5,1493 0,0162 

 
Jika tabel tersebut dikonversi menjadi sebuah 
grafik, maka hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 

 

 
Gambar 4.4. Grafik Massa vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover B 

 
Berdasarkan Gambar 4.4 dapat terlihat 
bahwa terjadi penurunan berat pada sampel 
(1) dan sampel (2) saat perendaman selama 
60 menit. Pengukuran massa awal sampel (1) 
sebesar 5,2840 gram kemudian setelah 
direndam selama 60 menit massa sampel (1) 
menjadi 5,1822 gram. Sehingga jika diambil 
rata-rata maka besarnya pengurangan massa 
yang terjadi adalah sebesar 0,012725 gram 
per 15 menit dengan luas permukaan 1920 
mm

2
.  

Pengukuran massa awal sampel (2) sebesar 
5,2829 gram kemudian setelah direndam 
selama 60 menit massa sampel (2) menjadi  
5,1493 gram. Sehingga jika diambil rata-rata 
maka besarnya pengurangan massa yang 
terjadi adalah sebesar  0,0167 gram per 15 
menit dengan luas permukaan 1920 mm

2
. 

 

 
Gambar 4.5. Grafik ∆m vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover B 

 
Berdasarkan Gambar 4.5 dapat terlihat 
bahwa pada sampel (1) pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar 0,0527 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 5,2050 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, 5,1881 
∆m sebesar  gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, 5,1822 ∆m sebesar 
gram. Selama empat kali pengukuran selama 
satu jam tren garis terlihat semakin menurun 
sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja rust 
remover B pada sampel (1) stabil. 
Sedangkan untuk sampel (2) dapat terlihat 
pada gambar 4.5 bahwa pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar  0,0457 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 0,0431 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
sebesar 0,0286 gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0162 
gram. Selama empat kali pengukuran selama 
satu jam tren garis terlihat semakin menurun 
sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja rust 
remover B pada sampel (2) stabil. 

 
Hasil Pengukuran Pengurangan Massa 
Rust Remover C 
Pengukuran pengurangan massa ini 
dilakukan guna mengetahui berapa besar 
pengurangan massa dengan interval waktu 
15 menit. Metodenya yaitu, spesimen 
tersebut direndam selama satu jam, 
kemudian setiap 15 menit dilakukan 
pengukuran massa. Luas permukaan sampel 
(1) dan sampel (2) masing-masing adalah 
1920 mm

2
. Hasil dari pengukuran massa 

dapat dilihat Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Hasil Pengukuran Pengurangan 
Massa Pelat Besi Berkarat 

 

No 
Waktu 
(menit) 

Sampel 1 
∆m 

Sampel 1 
Sampel 2 

∆m 
Sampel 2 

1 0 5,2383   5,4842   

2 15 5,1497 0,0886 5,3751 0,1091 

3 30 5,1424 0,0073 5,3571 0,0180 

4 45 5,1382 0,0042 5,3486 0,0085 

5 60 5,1372 0,0010 5,3474 0,0012 

 
Jika tabel tersebut dikonversi menjadi sebuah 
grafik, maka hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. 

 

 
Gambar 4.6. Grafik Massa vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover C 

 
Berdasarkan Gambar 4.7 dapat terlihat 
bahwa terjadi penurunan berat pada sampel 
(1) dan sampel (2) saat perendaman selama 
60 menit. Pengukuran massa awal sampel (1) 
sebesar 5,2383 gram kemudian setelah 
direndam selama 60 menit massa sampel (1) 
menjadi 5,1372 gram. Sehingga jika diambil 
rata-rata maka besarnya pengurangan massa 
yang terjadi adalah sebesar 0,0126375 gram 
per 15 menit dengan luas permukaan 1920 
mm

2
.  

Pengukuran massa awal sampel (2) sebesar 
5,4842 gram kemudian setelah direndam 
selama 60 menit massa sampel (2) menjadi 
5,3474 gram. Sehingga jika diambil rata-rata 
maka besarnya pengurangan massa yang 
terjadi adalah sebesar  0,0171 gram per 15 
menit dengan luas permukaan 1920 mm

2
. 

 
 
 
 

 
Gambar 4.7. Grafik ∆m vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover C 

 
Berdasarkan Gambar 4.7 dapat terlihat 
bahwa pada sampel (1) pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar 0,0886 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 0,0073 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
sebesar 0,0042 gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0010 
gram. Selama empat kali pengukuran selama 
60 menit pada sampel (1), terlihat pada 
pengukuran menit ke 15 terlihat besar sekali 
penurunan masa yang terjadi. Sedangkan 
pada pengukuran menit ke 30, 45 dan 60 
relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kinerja rust remover C tinggi pada 15 menit 
awal. 
Sedangkan untuk sampel (2) dapat terlihat 
pada gambar 4.7 bahwa pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar 0,1091 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 0,0180 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
sebesar 0,0085 gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0012 
gram. Selama empat kali pengukuran selama 
60 menit pada sampel (2), terlihat pada 
pengukuran menit ke 15 terlihat besar sekali 
penurunan masa yang terjadi. Sedangkan 
pada pengukuran menit ke 30, 45 dan 60 
relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kinerja rust remover C tinggi pada 15 menit 
awal. 

 
Hasil SEM Pelat Besi Setelah Direndam 
Rust Remover A 

 
Gambar 4.8. Foto SEM Hasil 
Perendaman Rust Remover A 
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Pada gambar 4.8 dapat terlihat pelat yang 
direndam masih terdapat karat yang 
tertinggal. Pelat tersebut ternyata sudah 
mengalami gejala korosi sumuran. Pitting 
Corrosion yaitu korosi yang berbentuk 
lubang-lubang pada permukaan logam. 
Berdasarkan hasil SEM awal terindikasi pelat 
mengalami korosi permukaan, namun setelah 
di rendam dalam cairan rust remover A 
ternyata pelat sudah mengalami gejala korosi 
sumuran. Jika kita perhatikan lebih jelas rust 
remover A dapat lepas karat hingga ke dalam 
lubang walaupun tidak semua lubang dapat 
dibersihkan dengan sempurna. Namun jika 
perendaman dilakukan lebih lama lagi maka 
rust remover A dapat melepas karat secara 
keseluruhan. 

 
Hasil SEM Pelat Besi Setelah Direndam 
Rust Remover B 

 

 
Gambar 4.9. Foto SEM Hasil Perendaman 

Rust Remover B 
 

Pada gambar 4.9 dapat terlihat pelat yang 
telah direndam ternyata sudah mengalami 
gejala korosi sumuran. Pitting Corrosion yaitu 
korosi yang berbentuk lubang-lubang pada 
permukaan logam. Berdasarakan hasil SEM 
awal terindikasi pelat mengalami korosi 
permukaan, namun setelah di rendam dalam 
cairan rust remover B ternyata pelat sudah 
mengalami gejala korosi sumuran. Berbeda 
dengan rust remover A, pada rust remover B 
semua karat dapat dilepas sempurna sampai 
ke dalam lubang. Sehingga dengan waktu 
perendaman selama satu jam dapat melepas 
karat pada keseluruhan pelat. 

 
 
 
 
 
 

 
Hasil SEM Pelat Besi Setelah Direndam 
Rust Remover C 

 

 
Gambar 4.10. Foto SEM Hasil Perendaman 

Rust Remover C 
 

Pada gambar 4.10 dapat terlihat pelat yang 
telah direndam ternyata sudah mengalami 
gejala korosi sumuran. Pitting Corrosion yaitu 
korosi yang berbentuk lubang-lubang pada 
permukaan logam. Berdasarakan hasil SEM 
awal terindikasi pelat mengalami korosi 
permukaan, namun setelah direndam dalam 
cairan rust remover C ternyata pelat sudah 
mengalami gejala korosi sumuran. Rust 
remover C dapat melepas semua secara 
sempurna sampai ke dalam lubang. Sehingga 
dengan waktu perendaman selama satu jam 
dapat melepas karat pada keseluruhan pelat. 

 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rust remover A dalam waktu satu 
jam tidak dapat menghilangkan karat 
dengan sempurna. 

2. Rust remover B dapat melepas 
semua karat dengan sempurna pada 
permukaan maupun sampai ke dalam 
lubang dengan waktu perendaman 
selama satu jam. 

3. Rust remover C dapat melepas 
semua karat dengan sempurna pada 
permukaan maupun sampai ke dalam 
lubang dengan waktu perendaman 
selama satu jam. 

4. Rust remover A, B dan C bekerja 
maksimal pada 15 menit pertama. 

5. Rust remover C bekerja sangat 
maksimal pada 15 menit pertama jika 
dibandingkan dengan rust remover B 
dan C. 



 

150  JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 28 NOMOR 3 OKTOBER 2015 

REFERENSI 
 

1. Ashadi , Henki W., W, Sulistyoweni, 
Gusniani, Irma (2002). “Pengaruh Unsur 
-Unsur Kimia Korosif Terhadap Laju 
Korosi Tulangan Beton  II. Di Dalam 
Lumpur Rawa”. 

2. Fontana, M.G. (1986) “Corrosion 
Engineering”, McGraw Hill, New York. 

3. Jenkins, James F., Drisko, Richard W. 
(2005)” Bridge Construction Manual” 

4. Roberge, Pierre R. (1999) “Handbook Of 
Corrosion Engineering”, McGraw Hill, 
New York. 

5. W., Sulistyoweni, Ashadi, Henki 
W.,Wicaksono, Andri Krisnadi (2002). 
“Pengaruh Unsur Unsur Kimia Korosif 
Terhadap Laju Korosi Tulangan  Beton  I. 
Di Dalam Air Rawa”. 

 


