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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Electroplating adalah suatu proses pengendapan logam pelindung atau 

logam yang dikehendaki diatas logam lain dengan cara elektrolisa. Dalam metode 

ini komponen bersama dengan batangan atau lempengan logam yang akan 

dilapisi, direndam dalam suatu elektrolit yang mengandung garamgaram logam 

pelapis (Chamberlain, J., Trethewey, R. K., 1994). 

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

brass,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 elektrolisisnya( Tadashi 

2004). 

 Soeprapto (1994) berpendapat bahwa komponen alat electroplating yang 

paling mahal adalah bak electroplating yang terbuat dari baja yang bagian 

dalamnya dilapis dengan plat PVC yang tebalnya 5 mm. Bak electroplating harus 

kuat, karena bak electroplating ini berfungsi untuk tempat larutan elektrolit dan 

larutan dalam bak tersebut tidak boleh bersentuhan langsung dengan logam 

dinding bak. Oleh karena itu, bak larutan harus dilapis dengan PVC agar larutan 

dan dinding bak tidak mudah rusak. Supaya bak larutan ini kuat, harus terbuat dari 

rangka dan berdinding plat baja, lalu bagian dalamnya dilapis dengan PVC yang 

tebal agar bak mampu menahan beban dan larutan elektolit. Komponen 

berikutnya yang mahal harganya adalah rectifier dan saringan larutan elektolit. 

Jika larutan tidak tersaring, maka hasil pelapisan akan berbintik (kotor), dan 

permukaan benda kerja akan buram dan kasar. 

Penempatan bak electroplating yang terbuat dari baja yang bagian 

dalamnya dilapis dengan plat PVC, perlu dilakukan perancangan khusus. Salah 

satunya adalah rangka. Rangka berfungsi untuk mendukung mesin, kopling, 

transmisi, pegas-pegas, dan pada rangka inilah dipasangkan body. Rangka ini 

harus dapat memikul berat kendaraan dan tahan terhadap getaran-getaran, 

goncangan-goncangan yang kuat yang disebabkan keadaan permukaan jalan yang 



 

16 
 

tidak rata, dan selain itu rangka harus ringan dan kukuh 

(www.materipendidikan.info). 

Tugasakhir yang berfokus pada rancang bangun bak electroplating. Desain 

rangkabak tersebut, merupakan karya seni dimana komponen-komponen mesin 

harus diakomodasi. Proses dalam desain rangka terdapat beberapa parameter 

penting, diantaranya: kekuatan, penampilan, ketahanan terhadap korosi, ukuran, 

keterbatasan getaran, kekakuan, serta biaya pembuatan.Sejalan dengan gagasan, 

kebutuhan akan rangka bak untuk electroplatingmerupakan salah satu komponen 

pada pelapisan logam yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menunjang 

mata kuliah Praktek Pembentukan. Sehingga hasil karya tugas akhir ini nantinya 

dapat dipergunakan sebagai pelengkap praktek pelpisan logam di laboratorium 

Teknik Mesin Universitas Muria Kudus. 

 

2.1 Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka permasalahan yang 

dibahas dalam rancang bangun rangka bak untuk electroplating ini adalah:  

1. Bagaimana melakukan rancang bangun rangka untuk bak pelapisan 

logam. 

2. Bagaimana melakukan proses hitungan dari defleksi rangka baik 

secara manual maupun penggunaan softwarenya.  

3. Bagaimana melakukan hitungan pada proses penggunaan permesinan 

pada proses rancang bangun rangka untuk bak pelapisan logam. 
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3.1 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dilakukan rancang bangun dibatasi 

sebagaimana berikut : 

1. Rancang bangun rangka untuk bak pelapisan logam dengan ukuran 

panjang 210,50 mm, Tinggi 1250 mm, Lebar 6350 mm 

2. Rancang bangun rangka untuk bak pelapisan logam untuk konsumsi 

laboratorium. 

3. Rancang bangun untuk ukuran setiap baknya panjang 480 mm, lebar 

370 mm, tinggi 300 cm. 

4. Rancang bangun untuk dudukan/tempat rectifier. 

5. Perhitungan defleksi baja untuk rangka, kekuatan sambungan,  

pemotongan, pengelasan, dan pengerendaan 

6. Simulasi defleksi pada rangka. 

 

4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari rancang bangun ini, sebagai berikut: 

 Melakukan proses rancang bangun rangka untuk bak pelapisan 

logam dengan ukuran panjang 210,50 mm, lebar 6350 mm, tinggi 1250 

mm sebagai sarana penunjang praktek pelapisan logam (elektroplating).  

 

5.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dihasilkan dari rancang bangun mesin ini adalah: 

1. Bagi masyarakat  

Pembuatan mesin ini, dapat dipergunakan sebagai pengembangan 

keilmuan, membekali mahasiswa jurusan teknik mesin Fakultas 

Teknik Universitas Muria Kudus. 

2. Bagi pengguna  

Manfaat peneliti bagi masyarakat adalah masyarakat dapat 

mendapatkan produk yang memiiki kegunaan yang baik, simple, 

mudah dalam pengoperasian dan harga yang relatif terjangkau. 
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3. Bagi mahasiswa  

a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang 

rekayasa suatu mesin. 

b. Dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi mahasiswa dalam 

membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. 

 

 

 


