Jurnal Riset Industri Vol. V, No.2, 2011, Hal 113-120
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E COLI DAN SALMONELLA
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ABSTRAK
Fotokatalisis TiO2 dengan sinar UV dan sinar matahari untuk inaktifasi bakteri E-coli dan Salmonella sp telah
dilakukan pada model air tercemar yaitu dengan menambahkan bakteri E-coli dan Salmonella sp pada air steril.
Perbandingan air steril : biakan bakteri pada model air tercemar adalah 99 : 1. Uji kinerja katalis TiO2 dalam
inaktifasi E-coli dan Salmonella sp dilakukan dalam fotoreaktor batch dengan volume 500 ml yang dilengkapi
dengan 6 (enam ) lampu UV black light @10 watt sedangkan penggunaan sinar matahari dilakukan tepat jam 12
siang diharapkan kondisi ini intensitas matahari adalah maksimum. Reaktor dilengkapi dengan pengaduk
mekanik. Perubahan inaktifasi E-coli dan Salmonella sp diamati setelah sampel ditanam dalam media agar yang
telah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37ºC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan katalis TiO2
0,15 g/L dengan sinar UV dalam waktu 10 menit 100% bakteri E-coli sudah tidak aktif. Sedangkan dengan sinar
matahari kondisi yang sama memerlukan waktu lebih lama sekitar 30 menit. Salmonella sp dengan TiO2 0,15 g/L
dan sinar UV memerlukan waktu lebih lama untuk 100% inaktif yaitu sekitar 60 menit, sedangkan dengan sinar
matahari pada waktu yang sama hanya 50% yang inaktif.
Kata kunci: E coli, Katalis, Sinar UV, Sinar matahari, Inaktifasi, E coli , Salmonella

ABSTRACT
The effects of different light on photocatalytic for inactivated of E-coli and Salmonella sp using TiO2 particle were
studied in a batch photoreactor with several UV lamps (@ 10 watt) volume 500 ml. Reactor was equipped with
magnetic stirrer. As a sun light was used at 12 clocks in that time the intensity sun light was maximum. Sterilize
water with added by culture bacteria E-coli and Salmonella sp 99 : 1 were used as a polluted for inactivation Ecoli and Salmonella sp propose. Inactivation of E-coli and Salmonella sp were identified after the samples were
inoculated in the nutrient agar after incubated for 24 hours at 37oC. The results showed that addition of 0.15 g/L
TiO2 catalyst used UV light during 10 minute almost 100% of E-coli were inactivated. Furthermore, used sun light
was used almost 30 minute. Salmonella sp in TiO2 0.15 g/L and UV light was inactive almost 60 minutes, then
using sun light it only half were inactive.
Keywords: E-coli, Catalyst, UV light, Sun light, Inactivation, E coli , Salmonella

PENDAHULUAN
Keadaan dan kecenderungan yang terjadi
dalam air bersih khususnya air minum di
Indonesia yakni belum terpenuhinya pelayanan
air yang bebas dari mikroorganisme serta
masih rendahnya cakupan dan tingkat
pelayanan air bersih. Saat ini, kwalitas air yang
dialirkan PDAM hingga sampai pelanggan tidak/
belum memenuhi kwalitas standar air bersih.
Hal ini dikarenakan kurang layak dan kondisi
persiapan yang buruk.
Inaktifasi mikroorganisme dalam air selama
ini umumnya menggunakan klorin atau ozon,
padahal klorin menghasilkan residu dalam air
yang bersifat toksik terhadap biota air.
Pengguanaan klorin yang berlebihan akan
menghasilkan produk samping yang bersifat

toksik seperti trihalomethen yang bersifat
karsinogen [1] yaitu bahan kimia yang diduga
menyebabkan sel kanker. Sehingga untuk
menghindari penambahan bahan kimia
dalam penyediaan air bersih khususnya
dalam penyediaan air minum, pada saat
ini berkembang penelitian menggunakan
fotokatalisis dengan titanium dioksida (TiO2)
sebagai agent disinfektan [2]. Penggunaaan
fotokatalis sebagai pendegradasi limbah
telah banyak dilaporkan misalnya dalam
mendegradasi limbah organik, anorganik dan
polusi yang disebabkan oleh mikroorganisme
[1] baik dalam bentuk fasa gas maupun cair
[3]. Limbah yang mengandung senyawa
berbahaya akan diubah menjadi hasil akhir
yang berupa CO2 dan H2O. Jika permukaan
bahan semikonduktor seperti TiO 2 dikenai
energi foton dari sinar ultra violet (UV) yang
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mempunyai energi lebih besar dari energi
band gap semikonduktor tersebut, maka
akan terbentuk pasangan elektron (e-) dan
hole (h+) yang dapat mereduksi dan/atau
mengoksidasi senyawa-senyawa (polutan)
yang ada di sekitar katalis semikonduktor
tersebut [4,5].
Adapun mekanisme fotokatalisis TiO2 dalam
menekan pertumbuhan mikroorganisme
adalah sebagai berikut: mikroorganisme
akan mati setelah kontak dengan hidroksil
radikal (•OH) dan reactive oxygen species
(ROS) yang dihasilkan selama penyinaran
terhadap TiO 2. Hidroksil radikal (•OH)
memegang
peranan
penting
dalam
menginaktifasi mikroorganisme dengan
cara mengoksidasi phospholipid dalam sel
membran [6] dimana OH● radikal biasanya 1000
(seribu) atau 10.000 (sepuluh ribu) kali lebih
efektif dalam menginaktif mikroorganisme
dibanding disinfektan pada umumnya misalnya
klorin, ozon dan klorin dioksida [7].

menjadikan penyebaran partikel semakin
rata [3]. Penggunaan TiO2 pada makanan
yang dikonsumsi manusia, obat, kosmetik
telah dilaporkan oleh American Food dan
Drug Administration (FDA). Menurut FDA,
TiO2 bersifat non toxic ketika kontak dengan
bahan yang berhubungan langsung dengan
manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan fotokatalisis TiO 2 dengan
menggunakan sinar matahari dan sinar UV
terhadap in-aktifasi bakteri E-coli dan
Salmonella.
BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Pada sub-sub ini akan diuraikan secara rinci
bahan-bahan dan tahapan yang diperlukan
dalam preparasi katalis. Selanjutnya prosedur
pengujian katalis untuk inaktifasi E-coli dan
Salmonella
juga dijelaskan secara rinci.
Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model air tercemar
yaitu dengan menambahkan bakteri E-coli
dan Salmonella sp pada air steril.
Perbandingan air steril : biakan bakteri pada
model air tercemar adalah 99 : 1 . Katalis
yang digunakan adalah TiO2 Degussa P-25
dengan luas permukaan BET 53,6 m2/g.
Sistem yang digunakan adalah katalis
serbuk.
A. Preparasi Katalis

Gambar 1. Mekanisme TiO2 dalam Inaktivasi bakteri setelah terkena sinar UV [8]
Pada penelitian ini TiO2 katalis yang dipakai
adalah TiO2 Degussa P-25. Katalis TiO2 ini
adalah salah satu semikonduktor yang banyak
digunakan sebagai fotokatalisis untuk mengolah
limbah-limbah organik karena sifatnya yang
inert, stabil dan oksidator kuat [9]. Efektivitas
reaksi fotokatalis dipengaruhi oleh ukuran dan
bentuk partikel yang digunakan, dimana reaksi
fotokatalisis akan efektif apabila ukuran partikel
berada pada ukuran nano yaitu 1-100 nm.
Reaksi fotokatalisis terjadi pada permukaan
partikel. Dengan ukuran yang lebih kecil
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Sol TiO2 dibuat dengan cara men-campurkan
serbuk TiO2 P-25 Degussa dengan air bebas
mineral, kemudian dilakukan sonifikasi dengan
menggunakan alat ultrasonic cleaner selama 30
menit. Setelah itu ditambahkan larutan TEOS
(Tetra Etil Ortho Silikat) ke dalam sol TiO2
tersebut dan dilakukan sonifiksi kembali
selama 30 menit. Pada saat penambahan
larutan TEOS ke dalam sol TiO2 pH campuran
turun dari 4 menjadi 2-1,17. Derajat keasaman
larutan mempengaruhi ukuran partikel TiO2,
semakin asam atau basa maka ukuran partikel
katalis akan semakin kecil, yang berarti luas
permukaannya semakin besar.
Dalam keadaan pH rendah (kondisi asam)
permukaan TiO2 akan bermuatan positif
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sehingga daya tolak antar partikel TiO2 akan
semakin besar. Dengan semakin besarnya
daya tolak antar partikel akan mempengaruhi
distribusi partikel, dimana partikel TiO2 dapat
terdistribusi
secara
merata
diseluruh
permukaan cairan [8].
Kemudian sol TiO2 tersebut dievaporasi pada
suhu 90oC sampai semua cairan teruapkan
(± 30 menit, 1 jam), dikeringkan di dalam
furnace pada suhu 90 oC selama 2 jam dan
dikalsinasi pada suhu 400oC selama 1 jam.
Diagram alir proses penelitian dapat dilihat
pada Gambar 2.

atm pada suhu 121oC selama 15 menit.
Tabung-tabung tersebut dimiringkan sebelum
mengeras dan dibiarkan selama 24 jam. Media
ini digunakan untuk pertumbuhan bakteri.
Formulasi perliter NA DIFCO adalah beef
extract 3 g, bacto pepton 5 g, dan bacto agar
15 g.
Pembuatan Media Cair Nutrient Broth
(NB). Sebanyak 13 g media NB dilarutkan
dalam 1 L akuades, kemudian dipanaskan
dan diaduk dengan magnetic strirrer sampai
homogen. Sebanyak 10 ml larutan tersebut
dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan
ditutup dengan kapas dan almunium foil.
Media disterilkan dengan otoklaf pada
tekanan1.5 atm, suhu 121oC selama 15
menit.
Regenerasi (Culture) Bakteri E-coli dan
Salmonella sp. Bakteri dibiakkan pada
agar miring/petri steril lalu diinkubasi selama
24 jam pada suhu 37oC. Biakan tersebut
diambil 1 ose dan diinokulasi ke labu
erlenmeyer yang berisi 50 ml media cair NB
steril. Kemudian biakan diinkubasi pada
inkubator bergoyang 150 rpm selama 24 jam
dengan suhu 37oC. Setelah diinkubasi
kerapatan optic (optikal density, OD) bakteri
ini diukur pada panjang gelombang 600 nm.
C. Uji Aktifitas Katalis

Gambar 2. Diagram Alir Fotokatalisis
InAktivasi Microorganisme E Coli dan
Salmonella
B. Media Tumbuh dan Preparasi Culture
Bakteri E-coli dan Salmonella sp
Pembuatan Media Nutrien Agar (NA).
Media ini merupakan media agar miring.
Sebanyak 23 g NA dilarutkan dalam 1 L
akuades lalu dipanaskan dan diaduk dengan
menggunakan magnetic stirrer sampai
homogen. Larutan tersebut dimasukkan ke
dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml, kemudian
ditutup dengan kapas dan almunium foil. Media
disterilkan dengan otoklaf dengan tekanan 1,5

Pengujian aktifitas katalis terhadap inaktifasi
bakteri E-coli dan Salmonella sp dilakukan
dengan mengunakan reaktor fotokatalitik
yang terbuat dari kaca pyrex dengan sistim
batch kapasitas volume 500 ml dan
dilengkapi dengan pengaduk mekanik.
Selubung reaktor terbuat dari alumunium foil
yang di sisi bagian atas dalamnya dilengkapi
dengan enam buah lampu UV black light
lamp berdaya 10 watt, dengan panjang
gelombang maksimum 365 nm dan
intensitas cahaya 144 µW/m2. Selubung ini
berfungsi untuk menjaga agar sinar radiasi
dari lampu ultraviolet tidak terpancar keluar
reactor sehingga sinar ultraviolet dapat
terserap secara maksimal oleh katalis.
Sedangkan penggunaan sinar matahari
dilakukan tepat jam 12 siang diharapkan
pada jam ini kondisi maksimum intensitas
sinar matahari.
115

Efek Fotokatalisis Nano Tio2……….(Siti Naimah)

Dalam
pengoperasiannya,
model
air
tercemar bakteri E-coli dan Salmonella sp
yaitu dengan menambahkan culture bakteri
E-coli
dan Salmonella sp yang telah
ditumbuhkan pada media NB yang diinkubasi
pada incubator bergoyang 150 rpm pada
kondisi aerob dengan suhu 37oC selama 24
jam pada air steril.
Model air tercemar yang dipakai adalah air
buatan dengan perbandingan air steril :
biakan bakteri 99 : 1. Katalis yang telah
disiapkan dimasukkan ke dalam foto-reaktor.
Kemudian untuk mengetahui waktu yang
dibutuhkan untuk in-aktifasi bakteri, sampel
larutan diambil setiap 10, 20, 30, 40, 50,
60,70,80, 90, 100, 110, 120 menit sebanyak
1 ml.
D. Pengujian (determination) In-aktifasi
Bakteria
Jumlah in-aktifasi sel bakteri dalam larutan diuji.
Pengujian dilakukan pada bakteri dalam media
agar petri setelah dilakukan pengenceran
tertentu dimana bakteri ditanam pada media
agar. In-aktifasi bakteri diamati setelah
diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC.
Kemudian dilakukan penghitungan jumlah
bakteri dengan colony counter count. Pengujian
jumlah bakteri dilakukan tiga kali perulangan.
Sebelum pengujian dilakukan, dipastikan
semua material dilakukan sterilisasi terlebih
dahulu sebelum digunakan.
Gambar 3.
Reaktor fotokatalisis

HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa hal yang akan dibahas dalam subsub ini adalah karakterisasi dan uji kinerja
katalis dalam in-aktifasi bakteri E-coli dan
Salmonella. Karakterisasi dilakukan dengan
X-Ray Diffraction (XRD) dan Scanning
Electron Microscope (SEM). Adapun aspekaspek yang akan dibahas pada uji kinerja
katalis meliputi pengaruh sumber sinar
(sinar UV dan sinar matahari), pengaruh
konsentrasi katalis TiO2 dan pengaruh initial
jumlah bakteri terhadap in-aktifasi bakteri Ecoli dalam model air tercemar.
A. Karakterisasi TiO2
Hasil karakterisasi TiO2 nanopartikel menggunakan XRD dapat dilihat pada Gambar 4.
Ada dua struktur dominan dari TiO2
nanopartikel yaitu rutile dan anastase. Dari hasil
karakterisasi TiO2 Degussa P-25 didapatkan
bahwa struktur kristal anatase sebesar 78,2%
dan struktur kristal rutile 22,71%. Sedangkan
luas permukaan sebesar 53,6 m2/g.

Gambar 4. Karakterisasi TiO2 Degussa P-25
dengan alat XRD

Gambar 3. Fotoreaktor sistem batch untuk
uji inaktifas bakteri
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Sedangkan
hasil
karakterisasi
TiO 2
nanopartikel dengan SEM dapat dilihat
pada Gambar 5. Bentuk TiO2-Degussa P25 terlihat seperti kapas dengan ukuran
25 nm.
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Pertumbuhan bakteri Salmonella sp setelah
diinkubasi selama 24 jam, dari grafik
memperlihatkan bahwa pertumbuhan bakteri
Salmonella sp sangat cepat dan mencapai
nilai eksponensial pada menit ke 30 (Gambar
8 dan 9).

Gambar 5. Karakterisasi TiO2 Degussa P25 dengan alat SEM
B. Regenerasi (Culture) Bakteri E-coli
dan Salmonella sp
Gambar 6 memperlihatkan pertumbuhan
bakteri E-coli setelah biakan dengan cara
diinkubasi selama 48 jam. Dari hasil yang
didapat terlihat bahwa bakteri sudah tidak
berkembang lagi setelah 24 jam. Dengan
demikian karena setelah 24 jam sudah tidak
tumbuh
yang
berarti
pertumbuhan
eksponensial terjadi pada 24 jam.

Gambar 8. Pertumbuhan eksponensial
bakteri Salmonella sp

Absoran 600 nm

E coli

Waktu (jam)

Gambar 6. Pertumbuhan eksponensial
bakteri E-coli

Gambar 9. Biakan bakteri Salmonella sp
pada media agar
C. Fotokatalisis Inaktifasi E-coli dengan
Sinar UV dan Sinar Matahari

Gambar 7. Biakan bakteri E-coli pada media
agar

Efisiensi fotokatalisis disinfektan air berfluktuasi
tergantung beberapa parameter yaitu intensitas
sinar, penyerapan sinar, konsentrasi initial
bakteri dan temperatur air. Dengan adanya
radikal dan katalis in-aktifasi juga dipengaruhi
oleh kandungan in-organik dan organik dalam
air yang berpengaruh pada efektifitas proses
[8]. Pada penelitian ini dilakukan proses
disinfektan secara fotolisis (hanya dengan
sinar) dan fotokatalisis (katalis TiO2 dengan
sinar).
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Sedangkan dengan konsentrasi TiO2
sebesar 0,15 dan 0,225 g/L semua bakteri
E-coli sudah inaktif dalam waktu 10 menit.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
penambahan katalis TiO2 berpengaruh
terhadap inaktifasi bakteri E coli.
1010
109

Bakteri CFU / mL

Gambar
10
memperlihatkan
bahwa
perbandingan antara disinfektan secara
fotolisis dan fotokatalisis TiO 2 dengan
sinar UV dan sinar matahari. Fotolisis
disinfektan dengan matahari tidak dapat
menurunkan jumlah E-coli. Sementara
disinfektan secara fotolisis dengan UV dapat
menurunkan jumlah E-coli ± 30% setelah 50
menit, akan tetapi tidak terjadi penurunan
secara berarti walaupun dipanaskan sampai
2 jam . Perbedaan daya in-aktifasi antara
sinar matahari dan UV disebabkan karena
intensitas matahari tidak konstan dan
penyebaran sinar matahari yang sangat luas.
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Gambar 9. Time course perubahan inaktifasi
bakteri E-coli pengaruh fotolisis dan
fotokatalis TiO2 (0,15 g/L) dengan
menggunakan sinar matahari dan sinar UV
Sementara itu dengan penambahan katalis
TiO2 (0,15 g/L) dengan menggunakan sinar UV
hanya dapat meninaktifkan E-coli hanya dalam
waktu 10 menit dimana hampir semua E-coli
tidak aktif atau mati. Sedangkan dengan
menggunakan sinar matahari dibutuhkan pada
70 menit untuk menginaktifkan semua bakteri
E-coli .
Penambahan katalis TiO 2 sangat berpengaruh terhadap inaktifasi bakteri E-coli
Gambar 10 memperlihatkan hasil inaktifasi
E-coli secara fotokatalisis dengan penambahan
katalis TiO2 sebanyak 0; 0,075; 0,15 dan 0,225
g/L. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan
sinar UV sebagai in-aktifasi E-coli tidak dapat
menginaktifkan E-coli walaupun sudah disinari
selama 2 jam. Dilain pihak penggunaan katalis
TiO2 dengan konsentrasi 0,075 g/L sebagai
inaktifasi E-coli menunjukkan bahwa dapat
membunuh bakteri setelah 40 menit proses.
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Gambar 10. Time course perubahan
inaktifasi bakteri E-coli pengaruh konsentrasi
katalis TiO2 dengan menggunakan sinar UV
Pengaruh initial bakteri E-coli dilakukan
dengan membandingkan 0,1 % dan 1 %
bakteri kedalam wadah percobaan. Hasilnya
dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Time course perubahan
inaktifasi bakteri E-coli pengaruh initial
konsentrasi bakteri E-coli dengan
menggunakan sinar UV
Jumlah initial bakteri E-coli berpengaruh
terhadap inaktifasi total bakteri. Pada jumlah
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initial bakteri E-coli 0,1% dalam waktu 20
menit semua bakteri E-coli sudah tidak aktif
sedangkan dengan initial bakteri 1%, bakteri
masih aktif walaupun sudah disinar selama 2
jam, Gambar 12.

0 min

10 min

20 min

Gambar 12. Perubahan inaktifasi bakteri Ecoli pengaruh initial konsentrasi bakteri E-coli
dengan menggunakan sinar UV pada media
petri setelah inkubasi 24 jam
D. Fotokatalisis Inaktifasi Salmonella
sp dengan Sinar UV dan Sinar
Matahari

Gambar 14. Time course perubahan
inaktifasi bakteri Salmonella dengan
menggunakan nano TiO2 konsentrasi 0.075
g/L dengan sinar matahari
Karakteristik Morfologi Koloni Sel Bakteri
Menggunakan SEM Sebelum Dan
Sesudah Inaktivasi Dengan TiO2
Koloni sel bakteri E coli dan Salmonella
sebelum dan sesudah kontak dengan TiO 2
dapat dilihat pada Gambar 15. Sebelum
kontak
dengan
TiO2
koloni
sel
memperlihatkan dinding sell yang mengkilat,
tetapi setelah dilakukan kontak dengan TiO2
dinding sel menjadi lisis oleh TiO2 dan
akhirnya sel mikroba menjadi inaktiv

E Coli

Sebelum

Gambar 13. Time course perubahan
inaktifasi bakteri Salmonella sp dengan
menggunakan nano TiO2 konsentrasi 0.075
g/L dan 0.015 g/L dengan sinar UV
Gambar 13 memperlihatkan bahwa dengan
penambahan TiO2 1% bakteri Salmonella
sudah memperlihatkan inaktif dalam waktu
80 menit. Hal ini memperlihatkan bahwa
bakteri Salmonella sp lebih tahan dari pada
bakteri E-coli. Sedangkan Gambar 14
memperlihatkan
bahwa
dengan
menggunakan
sinar
matahari
bakteri
Salmonella sp hanya sebagian yang inaktif.

Sesudah

Salmonella sp

Gambar 15. Koloni sel bakteri E coli dan
Salmonella sebelum dan
sesudah kontak dengan TiO2
KESIMPULAN
1. Pemakaian TiO2 sebagai desinfektan
sangat efektif dan bersifat non toxic
(American Food and Drug Administration,
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FDA) dibanding penggunaan klor yang
selama ini dipakai PDAM .
2. Fotokatalisis TiO2 dengan lampu UV
dapat meninaktifasi bakteri E-coli dalam
waktu <10 menit dengan konsetrasi 0,15
g/L sedangkan dengan sinar matahari
(jam 12-13) meninaktifasi waktu >65
menit.
3. Fotokatalisis TiO2 dengan lampu UV
dapat meninaktifasi bakteri Salmonella sp
dalam waktu >80 menit dengan konsetrasi
0,075 g/L sedangkan dengan sinar
matahari (jam 12-13) hanya sebagian
kecil bakteri yang inaktif
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THE EFFECTIVITY OF CONTINUOUS PROCESS OF TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION ON
BIOLOGICAL SLUDGE TREATMENT OF PAPER INDUSTRY

Rina. S. Soetopo, Sri Purwati, Yusup Setiawan, Krisna Adhytia.W.
Balai Besar Pulp dan Kertas
bbpk@bbpk.go.id, rnsusilowati@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian digestasi anaerobik dua tahap pada limbah lumpur biologi industri kertas telah dilakukan dengan
menggunakan reaktor kontinyu. Tahap pertama yaitu proses asidifikasi dilakukan pada suhu termofilik (55 oC), pH
5 dengan penambahan protease sebanyak 5 mg/g VS lumpur. sedangkan proses metanogenesis dilakukan
sebagai tahap kedua pada suhu mesofilik (suhu kamar, 25 – 28oC) dan pH 7. Variasi percobaan adalah waktu
retensi yaitu 4; 3; 2; 1 hari untuk proses asidogenesis, sedangkan variasi waktu retensi untuk proses
metanogenesis adalah 20, 10, 5, 1 hari. Karakteristik limbah lumpur IPAL biologi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kadar padatan total 4,3 %, bahan organik 52,1 %; kadar abu 47,9%; kadar protein 19,7%,
kadar lemak 0,4% dan kadar selulosa 0,23 % yang secara visual sulit mengendap. Hasil percobaan menunjukkan
bahwa reaktor asidogenik dapat dioperasikan dengan waktu retensi 1 hari pada beban organik 7,2 – 8,2 g. VS
lumpur/g. VS mikroba, hari yang dapat menghasilkan peningkatan kadar VFA rata-rata 152 % dengan laju
pembentukan VFA rata-rata 12,27 g VFA/kg VS, hari. Sedangkan pengoperasian reaktor metanasi (UASB)
terbaik pada waktu retensi 5 hari dapat menurunkan COD terlarut sampai 52,21% dan menghasilkan biogas
sampai 15,82 L/hari atau 0,66 – 2,38 L/gr CODf removed dengan kandungan CH4 = 50,4 – 64,1% dan CO2 = 18 –
30%. Dari penelitian proses digestasi anaerobik ini dihasilkan produk samping berupa lumpur yang mengandung
unsur-unsur hara yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai kompos.
Kata kunci : lumpur biologi, digestasi anaerobik, asidifikasi termofilik, metanogenik, biogas

ABSTRACT
Investigation on the two stage anaerobic digestion of paper mill biological sludge has been done. The first stage
that is the acidification process was carried out at thermophilic condition of 55oC and pH of 5 with addition of 5 mg
o
protease / g VS sludge. While the methanogenesis process was carried out at mesophilic condition, of 25 - 28 C
and pH of 7. The retention time of asidogenesis process and methanogenesis process was varied at 1 - 4 days,
and 1 – 20 days, respectively. Biological sludge used in this study contain total solids of 4.3%, organic matter of
52.1%; ash content of 47.9%; protein of 19.7%; fat content of 0.4% and cellulose of 0.23%. Result shows that on
the retention time of 1 day and organic load of 7.2 to 8.2 g.VS sludge/g.VS microbes.day. The asidogenic reactor
could increase VFA up to 152% with the rate of VFA formation is 12.27 g VFA/kg VS.day. While metanogenic
reactor operated on the retention time of 5 days could reduce dissolved COD up to 52.21%. The rate of biogas
production up to 15.82 L/day or 0.66 - 2.38/g dissolved COD removed with the content of CH4 = 50.4 to 64.1%
and CO2 = 18 - 30% could be obtained. By products of this anaerobic digestation in the form of containing
nutrients could be used as compost.
Keywords: biological sludge, anaerobic digestion, thermophilic acidification, metanogenic, biogas

PENDAHULUAN
Penerapan teknologi produksi bersih pada
sistem daur ulang serat dan air proses di
industri kertas akan mengakibatkan
terjadinya perubahan karakteristik air limbah
dan sistem pengolahannya. Karakteristik air
limbah cenderung menjadi lebih banyak
mengandung polutan organik terlarut
dibandingkan polutan tersuspensi, sehingga
sistem pengolahan air limbah yang paling

tepat adalah cara biologi. Permasalah yang
dihadapi adalah terbentuknya hasil samping
pengolahan air limbah berupa lumpur
(sludge) Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) yang kandungan utamanya terdiri
dari biomasa mikroba yang bersifat
voluminus dengan kadar padatan rendah ±
1 - 2 %. Sifat lumpur tersebut, sulit
dihilangkan airnya dan tidak efektif diolah
dengan cara dipekatkan dan dipress,
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sehingga dapat menimbulkan masalah pada
penanganannya.
Dalam upaya perlindungan lingkungan yang
penerapannya mengacu UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan” yang makin ketat,
diperlukan suatu metoda pengolahan limbah
yang
dapat
memberikan
alternatif
pemecahan penanganan lumpur yang juga
dapat memberikan nilai tambah. Industri
kertas menghasilkan lumpur IPAL dalam
jumlah besar yaitu sekitar 0,3 - 1,0 m3/ton
produk dengan dasar kadar padatan 1 - 3 %.
Lumpur ini umumnya mengandung senyawa
organik 60 – 85 % yang terdiri dari karbon total
20,3 %, nitrogen total 0,95 %, dengan C/N ratio
21,36 (Purwati, 2006). Berdasarkan sifat fisik
dan komposisinya, maka pengolahan limbah
lumpur IPAL proses biologi dengan teknologi
proses digestasi anaerobik merupakan salah
satu solusi.
Proses digestasi anaerobik merupakan
proses fermentasi bahan organik oleh
aktivitas bakteri anaerob pada kondisi tanpa
oksigen bebas dan merubahnya dari bentuk
tersuspensi menjadi terlarut dan biogas
(Siddharth, 2006). Komposisi biogas yang
dihasilkan didominasi gas metan ± 65% 75% (Kharistya, 2004), sehingga dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
Selain dihasilkan biogas, dihasilkan pula
endapan lumpur berupa slurry yang dapat
dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk
tanaman. Efluen dari proses digestasi
anaerobik, umumnya sudah lebih mudah
diolah.
Tulisan ini melaporkan hasil penelitian
proses pengolahan lumpur IPAL industri
kertas digestasi anaerobik dua tahap sistem
kontinyu yang merupakan pengembangan
dari penelitian sistem batch (Rina et.al.,
2010). . Pada sistem kontinyu ini mengaplikasikan kondisi optimum yang diperoleh
dari proses batch sebagai dasar rancangan
peralatan dan kondisi operasi pada penelitian proses kontinyu. Dari hasil Evaluasi
efektifitas proses kontinyu digestasi
anaerobik dua tahap termofilik – mesofilik
dan inventarisasi faktor-faktor teknis yang
berperan dalam proses, maka dapat
digunakan sebagai dasar pengoperasian
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digestasi anaerobik lumpur IPAL skala
pabrik. Banyak manfaat yang dapat
diperoleh dari penelitian digestasi anaerobik
ini, baik ditinjau dari aspek teknis maupun
lingkungan yaitu dapat membantu industri
kertas dalam mengatasi permasalahan
pengelolaan lumpur IPAL biologi
serta
dapat mengurangi efek pemanasan global
(global warming). Ditinjau dari aspek
ekonomi, teknologi proses ini dapat
diterapkan pada industri kertas di Indonesia
dengan memanfaatkan potensi lumpur IPAL
sebagai sumber energi terbarukan dan
produk kompos.
METODA PENELITIAN
Bahan dan Peralatan
Bahan penelitian adalah lumpur IPAL proses
biologi lumpur aktif dari industri kertas
berbahan baku campuran kertas bekas dan
pulp. Lumpur diambil dari bak penampung
endapan lumpur aktif yang akan dibuang
(Waste Activated Sludge/WAS). Enzim yang
digunakan adalah proteinase dari papain
dengan aktivitas 1200 U/g diperoleh dari LKT
LIPI Serpong. Inokulum bakteri diperoleh dari
reaktor anaerobik kotoran ternak di LembangBandung.
Peralatan yang digunakan terdiri dari dua
reaktor yaitu reaktor asidogenik volume 75 L
dengan konfigurasi reaktor continously
stirred tank with solid recycle (CSTR/SR)
dilengkapi tanki pengendap lumpur dan
reaktor metanogenik volume 200 L dengan
konfigurasi reaktor Upflow Anaerobic Sludge
blanket (UASB). Peralatan tersebut
dilengkapi pompa, stirer, tanki umpan, tanki
penampung biogas dan tanki penampung
efluen. Peralatan pendukung lain yang
digunakan adalah peralatan uji biodegradasi
dan alat ukur suhu dan pH serta botol-botol
sampling biogas.
Metoda
Penelitian dilakukan di Laboratorium
pengolahan air limbah Balai Besar Pulp dan
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Kertas (BBPK) Tahun 2010. Lingkup kegiatan
penelitian meliputi (1) karakterisasi lumpur;
(2) penyediaan biomassa bakteri; (3)
percobaan digestasi anaerobik dua tahap
proses kontinyu (4) evaluasi data dan
penetapan kondisi optimum. Karakterisasi
lumpur meliputi pH, kadar air, zat padat
total, kadar abu; protein, lemak, selulosa,
VFA, asiditas, kesadahan total, COD total
dan COD terlarut. Metoda analisa mengacu
pada standard Methode AWWA-APHA,
2005 dan SNI 2004.
Stok mikroba anaerobik yang digunakan pada
penelitian ini diperoleh dari reaktor anaerobik
satu tahap yang mengolah kotoran ternak di
daerah Lembang Kabupaten Bandung. Stock
mikroba tersebut dibagi dalam 2 (dua)
bagian. Satu bagian dipersiapkan untuk
stock mikroba asidogenesis, dikondisikan
pada pH = 5 dan diberi substrat campuran
tepung beras dan gula pasir. Satu bagian
lainnya dipersiapkan untuk stock mikroba
metanogenik, dikondisikan pada pH = 7 dan

diberi substrat molase. Aklimasi dari
masing-masing stock mikroba terhadap
lumpur dilakukan dengan cara menambah
substrat lumpur sedikit demi sedikit sampai
akhirnya dapat beradaptasi dengan substrat
lumpur 100%. Proses aklimatisasi dilakukan
selama 3 bulan. Biomassa mikroba
asidogenesis yang telah teradaptasi memiliki
kemampuan merubah partikel tersuspensi
menjadi terlarut dengan meningkatkan COD
terlarut sebesar 12,3 g/kg VS. hari dan
meningkatkan kadar Volatile Fatic Acid (VFA)
sebesar 2,66 g/kg VS.hari. Sedangkan
biomassa mikroba metanogenik memiliki
kemampuan memproduksi biogas sebesar
0,33 – 0,35 ml/g VS. hari atau 0,004 L/g
CODred.
Percobaan digestasi anaerobik dilakukan
dengan sistem kontinyu. Diagram alir
reaktor digestasi anaerobik dua tahap yang
digunakan pada percobaan ini dapat dilihat
pada Gambar 1.

A : Digester asidogenesis
B : Tanki pengendap
C : reaktor metanogenesis
D : Tanki penampung biogas

Gambar 1. Diagram alir Reaktor Digestasi Anaerobik Dua tahap Proses kontinyu
Tahap pertama adalah percobaan proses
asidogenesis dengan keluaran berupa
cairan yang dapat dipisahkan dari endapannya. Cairannya digunakan sebagai umpan
pada tahap kedua yaitu percobaan proses

metanogenesis,
sedangkan sebagian
endapannya disirkulasi kembali pada reaktor
asidogenik dan sebagian lagi ditampung
untuk dianalisa potensinya sebagai pupuk
organik.
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Tabel 1. Rancangan Penelitian Digestasi Anaerobik Dua Tahap
Tahapan Percobaan
Asidogenesis
Metanogenesis
Umpan
enzim
Waktu tinggal (hari)

lumpur
protease
4;3;2;1

Supernatan efluen asidogenesis
20;10;5;1

Tabel 2. Kondisi Operasi pada Percobaan Digestasi Anaerobik
Tahapan

I.

Asidogenesis

II. Metanogenesis

Parameter
Kadar padatan lumpur
Jumlah inokulum (TS 0,5%)
Waktu retensi volumetrik awal
Suhu termofilik
Penambahan protease
Laju pembebanan :
Beban organik lumpur
Beban organik volumetrik
Jumlah inokulum (TS 0,5 %)
Waktu retensi volumetrik awal
Suhu mesofilik
Laju pembebanan :
Beban organik lumpur
Beban organik volumetrik

Satuan

Nilai

%
ml/L lumpur
Hari
o
C
mg/g.VS lumpur

2
300
4
50 - 55
5

g VS lumpur/g VS mikroba.hari
g VS lumpur/L.hari
ml/L supernatan asidogenesis
Hari
o
C

2,25
3,76
150
20
25 - 30

g COD/g VS mikroba.hari
g COD/L.hari

0,32
0,81

(Sumber : Rina et al, 2010)

Analisa pupuk organik dilakukan di Balai
Penelitian Hortikultur Lembang, yang terdiri dari
C-total, N-total, P2O5, K2O, CaO, MgO, Zn, dan
Cu. Keluaran dari proses metanogenesis
adalah biogas dan efluen. Perlakuan
percobaan digestasi anaerobik dua tahap
proses kontinyu dapat dilihat pada Tabel 1 di
atas. Kondisi operasi masing-masing tahap ditentukan sesuai kondisi optimum yang
diperoleh dari percobaan proses sistem batch
pada Tabel 2 di atas (Rina et.al., 2010)
Parameter Pengamatan dan Pengolahan
data
Parameter pengamatan proses asidogenesis
meliputi VFA. COD terlarut, pH, TS, sedangkan
parameter pengamatan proses metanogenesis
meliputi laju produksi dan analisa komposisi
biogas (CH4,CO2,H2). Selain itu, juga
dilakukan analisa potensi endapan (slurry)
hasil digestasi asidogenesis sebagai
kompos yang meliputi sifat fisika-kimia
(kadar air, ratio C/N, dan kadar unsur hara
makro dan mikro) dan juga dilakukan
analisa efluen dari proses metanogenesis
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yang meliputi parameter COD, BOD, TSS,
dan pH.
Pelaksanaan analisa parameter pengamatan
percobaan dilakukan di Balai Besar Pulp dan
Kertas, kecuali analisa komposisi biogas
dengan metoda GC di lakukan di ITB jurusan
Teknik Kimia. Analisa potensi endapan hasil
digestasi asidogenesis sebagai kompos
dilakukan di BALITSA Departemen Pertanian
Lembang-Bandung. Metoda uji masing-masing
parameter pengamatan, mengacu pada
standard methode AWWA-APHA, 2005 dan
SNI 2004-2005.
Pengolahan data proses asidogenesis dan
proses metanogenesis dilakukan dengan
cara menganalisis korelasi antara parameter
yang diamati terhadap variasi perlakuan dari
masing-masing tahap percobaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lumpur Biologi IPAL
Lumpur biologi IPAL yang diperoleh dari
pabrik kertas masih encer dengan kadar
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padatan total (Total Solids) sekitar 4,3 %.
Lumpur ini merupakan biomasa mikroba
yang komponennya terdiri dari bahan
organik dan anorganik dan memiliki pH
netral. (Tabel 3).
Tabel 3. Karakteristik Lumpur Biologi
IPAL
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Parameter
pH
Kadar air
Zat padat total
Kadar Abu
Bahan organik
Protein
Lemak
Selulosa
VFA
Asiditas
Kesadahan total:
Sebagai Ca
Sebagai Mg
COD :
Total
Terlarut

Satuan
%
%
%
%
%
%
%
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
g/L
g/L

Nilai Uji
6,5
95,7
4,3
47,9
52,1
19,7
0,4
0,23
28,1
832
584
376
208
31,7
0,84

Berdasarkan hasil analisa karakteristik
lumpur pada Tabel 3 menunjukkan bahwa
kadar padatan total lumpur biologi dari IPAL
industri kertas rendah yaitu berkisar 4,3%,
dan secara visual lumpur ini sulit mengendap. Hal tersebut disebabkan oleh
karakteristiknya yang bersifat voluminous.
Ditinjau dari kadar abu, menunjukkan nilai
yang cukup tinggi yaitu sekitar 47, 9%.
Tingginya kadar abu ini, kemungkinan
berasal dari bahan baku kertas bekas yang
banyak mengandung kalsium karbonat dan
lain-lain.
Ditinjau dari komponen utama dari lumpur
biologi IPAL adalah bahan organik sebesar
52,1% yang banyak mengandung protein
yaitu sekitar 19,7%, sedangkan lemak 0,4%
dan selulosa 0,23% sangat rendah.
Karakteristik lumpur biologi pabrik kertas
tersebut, berbeda dengan yang digunakan
oleh Wood, 2008 yang menunjukkan
komponen bahan organik protein lebih tinggi
yaitu kadar protein 22 – 52%, kadar lemak
2-10% dan selulosa 2 – 8%. Perbedaan
tersebut terjadi karena Wood, 2008

menggunakan lumpur biologi dari industri
pulp dan kertas sedangkan penelitian ini dari
industri kertas berbahan baku kertas bekas.
Ditinjau dari nilai COD total dan terlarut,
menunjukkan bahwa lumpur ini lebih didominasi oleh bahan organik kompleks yang
sifatnya tidak larut dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa untuk proses asidogenesis
anaerobik, perlu dilakukan penyederhanaan
dari pelarutan bahan organik tersebut, yaitu
melalui proses hidrolisis. Lumpur biologi
IPAL ini mengandung VFA ( 28,1 mg/L), hal
ini menunjukkan bahwa limbah tersebut
selama berada dalam tanki penampungannya
di pabrik mengalami penguraian secara
biologis.
Proses Kontinyu Digestasi Anaerobik
Dua Tahap Termofilik-Mesofilik
A. Proses Kontinyu Asidogenesis
Proses kontinyu digestasi anaerobik lumpur
biologi IPAL pabrik kertas dalam penelitian
ini diawali dengan proses asidogenesis.
Lumpur biologi sebagai umpan dengan
kadar padatan sekitar 2% dipersiapkan
dengan cara menambahkan protease 10
unit/g. VS lumpur atau 5 mg/g. VS dan
pengaturan pH pada pH 5. Tanki umpan
dilengkapi dengan agitator putaran 40 rpm
yang dioperasikan secara kontinyu untuk
pencampuran protease dan menjaga
homogenitas umpan lumpur. Lumpur
dialirkan kontinyu ke dalam reaktor digestasi
termofilik suhu 55oC dengan pompa. Aliran
pompa diatur sesuai dengan perlakuan
waktu retensi yang ditetapkan mulai dari
awal 4 hari kemudian diturunkan bertahap 3
hari, 2 hari sampai mencapai 1 hari. Jumlah
biomassa mikroba yang ditambahkan dalam
tanki asidogenesis adalah 300 ml/L dengan
kadar VS sekitar 2%. Proses asidogenesis
merupakan proses penguraian bahan
kompleks organik tersuspensi menjadi
monomer organik terlarut yang kemudian
diurai menjadi asam-asam organik volatile
sebagai asam asetat (CH3COOH), hidrogen
(H2) dan karbon dioksida (CO2) oleh bakteri
anaerobik fakultatif. Selain asam asetat,
dapat pula dihasilkan asam butirat, asam
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propionat yang keseluruhannya dapat
terdeteksi di parameter analisa Volatile Fatic
Acid (VFA). Parameter VFA tersebut dapat
dijadikan salah satu indikator terjadinya
proses asidogenesis.
Proses asidogenesis merupakan penguraian
bahan organik melalui pemecahan sel mikroba
yang merupakan komponen terbesar dalam
lumpur. Pecahnya sel mikroba tersebut menyebabkan lepasnya bahan organik dari sel
dan terurai menjadi lebih sederhana yang
merupakan
substrat
bagi
mikroba
asidogenesis (Thompson, 2008). Terurainya
bahan organik tersebut dapat tampak dari
meningkatnya parameter VFA, COD terlarut
dan menurunnya kadar TS yang terkandung
dalam supernatan, serta ditunjukkan pula
dari parameter pH yang menurun. Hal
tersebut, sejalan dengan Paramsothy et al,
2004 yang menjelaskan bahwa proses
hidrolisis - asidogenesis sangat dipengaruhi
oleh banyak faktor yang antara lain pH,
temperatur, komposisi dan ukuran partikel
dari substrat

retensi 2 hari. Namun dengan berjalannya
waktu sampai hari ke 53, secara perlahan
menunjukkan adanya peningkatan kadar
VFA sampai hari ke 84 dengan waktu
retensi 1 hari. Keunggulan dari reaktor
kontinyu dibandingkan reaktor batch adalah
bahwa makin lama perioda pengoperasian
reaktor, maka akan makin teraklimatisasi
kehidupan mikroba yang akhirnya berpengaruh kepada aktivitas dan stabilitas
proses. Kinerja reaktor asidifikasi yang
dioperasikan dengan padatan organik lumpur
yang makin tinggi, secara bertahap dari 1,3
sampai 8,2 g. VS lumpur/g.VS mikroba. hari
dapat meningkatkan kemampuan metabolisme
mikroba sehingga menghasilkan kinerja proses
lebih stabil. Hal ini dapat dilihat dari data
peningkatan
beban
terhadap
laju
pembentukan VFA yang berlangsung selama perioda operasi 84 hari (Gambar 2).

1. Parameter VFA
VFA merupakan hasil biokonversi senyawa
organik polimer menjadi monomer pada
proses asidogenesis. Pada Gambar 1
terlihat adanya peningkatan kadar VFA yang
cukup tinggi pada semua perlakuan waktu
retensi Di awal pengoperasian reaktor dengan
waktu retensi 4 hari yang berlangsung pada
beban organik antara 1,3 - 2,0 g VS lumpur/g
VS mikroba, hari menunjukkan peningkatan
kadar VFA rata-rata dalam supernatant 693
(583 - 792) %. Berdasarkan kadar padatan
organik lumpur yang diumpankan ke dalam
reaktor, laju pembentukan VFA rata-rata
adalah sebesar 4,04 (3,19 - 5,74) g. VFA /
kg VS lumpur, hari. Nilai tersebut lebih tinggi
dari hasil uji biodegradasi 3,28 g.VFA/kg VS
lumpur.hari., yang artinya kinerja asidogenesis
proses kontinyu berlangsung baik.
Sejalan dengan perlakuan mempersingkat
waktu retensi atau memperbesar laju beban
organik, menunjukkan adanya penurunan
efisiensi. Hal tersebut tampak pada waktu
retensi 3 hari dan makin menurun pada waktu
136

Gambar 2. Produksi VFA pada Proses
Kontinyu Asidogenesis
Pada gambar tersebut terlihat bahwa
kenaikan beban per g. VS mikroba.hari dari
1,3 – 2,0 g. VS lumpur ke 3,2 – 3,8 g. VS
lumpur telah menurunkan laju pembentukan
VFA rata-rata dari 4,04 g VFA/kg. VS, hari
menjadi 2,79 g VFA/kg VS, hari. Namun
kemudian sejalan dengan makin lama
proses asidogenesis dan teraklimatisasinya
mikroba, menunjukkan laju pembentukan
VFA menjadi stabil bahkan meningkat cukup
nyata. Pada pengoperasian reaktor dengan
waktu retensi 1 hari yang berlangsung pada
beban 7,2 – 8,2 g. VS lumpur/g. VS
mikroba, hari dapat meningkatkan kadar
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VFA rata-rata 144 % selama 16 hari dengan
laju pembentukan VFA rata-rata 7,7 g
VFA/kg VS, hari. Peningkatan laju
pembentukan VFA tersebut sejalan dengan
peningkatan beban organik, didukung oleh
penelitian Wijekoon, 2011. Dengan demikian
pengoperasian reaktor asidifikasi pada
waktu retensi 1 hari mampu memberikan
kinerja dan stabilitas proses cukup tinggi.
2. Parameter pH
Salah
satu
indikator
keberhasilan
pembentukan VFA pada proses asidogenesis
ditunjukkan dengan menurunnya nilai pH.
Untuk mengoptimalkan laju proses telah
dilakukan pengaturan terhadap pH lumpur
sebelum diumpankan pada reaktor.
Perubahan pH selama 84 hari proses
asidogenesis dapat dilihat pada Gambar 3.
Pada gambar tersebut tampak adanya
perbedaan antara pH inlet dengan pH outlet
yang terjadi pada seluruh perlakuan waktu
retensi dari 4 hari hingga 1 hari. Data pH
menunjukkan
bahwa
semakin
tinggi
peningkatan kadar VFA, maka penurunan
nilai pH relative makin besar pula.
Hasil ini didukung oleh hasil monitoring
loganholme dalam Munch, 1998 yang
menunjukkan terjadinya peningkatan nilai
VFA (sebagai asam asetat) seiring dengan
penurunan nilai pH pada different plant flow
yang digunakan. Selain itu hasil penelitian
Bengtsson, 2008 .juga menunjukkan bahwa
produksi VFA
akan menurun seiring
dengan makin rendahnya nilai pH dengan
pH optimum berada pada kisaran 5,5 – 6.

Gambar 3. pH Influen – Efluen pada Proses
Kontinyu Asidogenesis 3. Parameter COD
dan Padatan Total (TS)
Proses hidrolisis yang terjadi dalam digester
asidifikasi dapat meningkatkan biokonversi
organik kompleks polisakarida dalam fraksi
tersuspensi menjadi organik monosakarida
sebagai fraksi larut. Fraksi larut tersebut
selanjutnya dimetabolisme oleh mikroba
asidogenesis menjadi VFA. Salah satu
indikator terjadinya proses asidifikasi adalah
meningkatnya COD larut dalam supernatan
yang selanjutnya sebagai umpan reaktor
metanasi atau reaktor tahap 2.
Peningkatan COD larut dapat dilihat dari
perbedaan nilai COD larut dalam lumpur
sebagai umpan reaktor asidifikasi dan COD
larut (influen) dalam supernatan sebagai
olahan asidifikasi (efluen) dapat dilihat pada
Gambar. 4.

137

Efektivitas Proses Kontinyu Digestasi……….( Rina. S. Soetopo dkk)

Gambar 4. COD Terlarut pada Proses
Kontinyu Asidogenesis

Gambar 5. Persen Reduksi Padatan pada
Proses Kontinyu Asidogenesis

Percobaan proses asidifikasi dengan perlakuan
waktu retensi makin singkat dari 4 hari hingga 1
hari, secara keseluruhan menunjukkan adanya
peningkatan kadar COD larut. Hal ini
mengindikasikan terjadinya biokonversi
fraksi tersuspensi menjadi fraksi terlarut
yang didominasi oleh terbentuknya senyawa
asam-asam organik volatil (VFA). Nilai VFA
dan COD terlarut maksimal yang didapat
dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan
hasil penelitian Yuan, 2010 .yang dapat
menghasilkan nilai VFA-COD maksimal
2154 mg/L dari mixed reactor, hanya saja
dilakukan pada suhu 24,6 dengan waktu
retensi 6 hari.
Meningkatnya kadar COD larut, sejalan
dengan menurunnya kadar padatan total (TS)
seperti terlihat pada Gambar 5. Dibandingkan
kadar padatan lumpur 43200 mg/L (4,3%),
kadar padatan dalam supernatan berkisar
antara 5200 – 7600 mg/l, yang berarti
efektifitas proses asidogenesis dalam
mereduksi TS antara 45 – 68% (Gambar 5).

Menurunnya kadar TS tersebut merupakan
indikator terjadinya biokonversi secara
enzimatis dan aktivitas asidogenesis yang
merubah fraksi tersuspensi menjadi fraksi
larut sebagai supernatan yang terpisahkan
dari sisa-sisa fraksi tersuspensi yang berupa
lumpur yang terendapkan dalam tanki
pengendap. Sebagian padatan tersuspensi
yang tidak dapat mengendap sebagai lumpur,
akan terbawa dalam aliran supernatan yang
merupakan umpan reaktor metanasi. Endapan
lumpur yang sebagian disirkulasi kembali ke
reaktor (70% V/V) dan sisanya sebanyak
30% V/V memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai kompos atau pupuk organik.
Kadar
padatan
lumpur
tersebut
menunjukkan peningkatan dibandingkan
kondisi lumpur sebelum mengalami proses
digestasi. Kadar TS endapan lumpur proses
asidogenesis meningkat sampai sekitar
200% yaitu dari TS ± 2% menjadi ± 6%.
Berdasarkan hasil analisa, endapan lumpur
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai
kompos dengan kualitas yang telah
memenuhi syarat standar kompos menurut
SNI 19-7030-2004 ( Tabel 4.).
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Tabel 4. Kualitas Kompos sebagai Hasil
Samping Proses Asidogenesis
Persyaratan
Kompos
Perhut
*SNI
ani

unit

Ha
sil

Kadar
padatan
pH

%

6

-

-

-

8,1

6.8 - 7.49

6.6 - 8.2

Organik C

%

9,18

9.8 - 32

N- total

%

0,84

0.4

14.5 27.1
0.6 - 2.1

Parameter

C/N ratio

-

11

10 - 20

10 – 20

P2O5

%

1,12

0.1

0.3 - 1.8

K2O

%

0,02

0.2

0.2 - 1.4

CaO

%

4,77

-

2.7 - 6.2

MgO

%

0,95

-

0.3 - 1.6

Zn

mg/kg

77

500

513 - 2015

Cu

mg/kg

28

100

-

* SNI 19-7030-2004 ; Spesifikasi kompos dari
sampah organik domestik

B. Proses Kontinyu Metanogenesis
Proses metanogenesis merupakan proses lanjutan dari proses asidogenesis. Percobaan
proses metanogenesis dilakukan di dalam
reaktor UASB kapasitas 200L. Pada start-up
percobaan, ke dalam reaktor UASB
dimasukkan biomassa mikroba metanogenik
sebanyak 15% V/V atau 30 L. Umpan yang
digunakan adalah supernatan dari hasil proses
asidogenesis yang telah ditampung terlebih
dahulu di dalam tangki umpan reaktor UASB
dan dinetralkan pH nya. Karakteristik umpan
proses metanogenesis dapat dilihat pada Tabel
5.
Tabel 5. Karakteristik umpan
metanogenesis
No.

Para
meter

unit

Nilai rata-rata

1
2

pH
COD
terlarut
TSS

mg/L

6,53 ( 5,84 – 7,52)
1.757 ( 1.242 – 2.579)

mg/L

268 ( 77 – 480)

3

Ke dalam umpan tersebut ditambahkan
NaHCO3 sebanyak 2.500 mg/ L yang berfungsi
sebagai buffer untuk mencegah terjadinya
perubahan pH yang rendah. Makronutrisi dari
urea sebagai sumber N dan H3PO4 sebagai
sumber P ditambahkan juga ke dalam
umpan dengan perbadingan COD : N : P =
350 : 7 : 1.
Pada proses metanogenesis ini, VFA yang
terbentuk pada tahap asidogenesis akan diurai
menjadi gas metan (CH4) dan CO2 oleh bakteri
metanogenik pada kondisi anaerobik obligat.
Keberhasilan proses metanogenesis dapat
diketahui dari tereduksinya COD terlarut dan
TSS serta tingginya gas metan yang
dihasilkan. Pengoperasian reaktor UASB
pada tahap awal dilakukan berdasarkan
data kondisi optimum dari hasil percobaan
proses batch yang telah dilakukan pada
tahun 2009 yaitu dengan waktu retensi 20
hari. Pada waktu retensi tersebut debit
umpan reaktor UASB dialirkan dengan
pompa sebesar 7 ml/ menit. Pengoperasian
reaktor UASB dilakukan dengan waktu
retensi awal 20 hari yang kemudian
dipersingkat secara bertahap menjadi 10
hari, 5 hari sampai 1 hari.
Percobaan metanogenesis berlangsung
pada beban organik rendah ke beban tinggi
0,1 – 0,5 kg CODf/m3.hari dengan waktu
retensi 20 hari dipersingkat sampai 1 hari,
dengan lama percobaan selama 3 bulan.
Selama perioda waktu tersebut, proses
metanogenesis pada reaktor UASB secaraberangsur-angsur dapat meningkatkan kinerja
menjadi lebih baik. Peningkatan tersebut
dapat diketahui dari menurunnya COD
terlarut. Penurunan COD terlarut dapat
dilihat pada Gambar 6, yaitu sebesar 1,9 –
90 % dengan konsentrasi efluen CODf 160 –
1.240 mg/L. Selain menurunkan COD larut,
proses metanogenesis juga menurunkan TSS
sebesar 8 - 92% dengan konsentrasi TSS
efluen 18 - 330 mg/L (Gambar 7) dan juga
menghasilkan biogas sebesar 3,1 – 15,8 L/hari
atau 0,01 – 2,08 L/gr CODf reduksi (Gambar 8)
yang mengandung CH4 = 12 - 64% dan CO2 =
1,3 – 45% (Gambar 9).
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Gambar 8. Biogas yang Terbentuk pada
Metanogenesis pada berbagai Waktu
Retensi

Gambar 6. Efisiensi Reduksi CODf Proses
Metanogenesis pada berbagai Waktu
Retensi

Gambar 9. Biogas yang Terbentuk dan
Komposisi Hasil Proses Metanogesis

Gambar 7. Efisiensi Reduksi TSS Proses
Metanogenesis pada berbagai Waktu
Retensi
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Pada hari ke 26 sampai ke 55, waktu retensi
pengoperasian reaktor UASB dipersingkat
menjadi 10 hari dengan debit 14 ml/menit dan
beban organik 0,141 – 0,187 kg CODf/m3.hari.
Karakteristik air limbah yang diolah pada beban
tersebut yaitu COD terlarut = 1.639 – 1.868
mg/L dan TSS = 210 – 1.120 mg/L. Pada
kisaran beban tersebut proses metanasi dapat
menurunkan COD terlarut sebesar 25,25 –
83,90% dengan konsentrasi efluen CODf =
283 – 1.052 mg/L, menurunkan TSS = 14 -
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75% dengan konsentrasi TSS effluen = 175 330 mg/L (Gambar 7) dan dapat menghasilkan
biogas sebesar 0,76 – 6,81 L/hari atau 0,03 –
0,94/gr CODf removed (Gambar 8) yang
mengandung CH4 = 29,5 – 62,6% dan CO2
= 19 – 45% (Gambar 9.).
Pada hari ke 56 sampai ke 86, waktu retensi
pengoperasian reaktor UASB dipersingkat
lagi menjadi 5 hari dengan debit 28 ml/menit
dan beban organik 0,052 – 0,136 kg
CODf/m3.hari (Gambar 6). Karakteristik air
limbah yang diolah pada beban tersebut
adalah COD terlarut = 261 – 678 mg/L dan
TSS 80 – 410 mg/L. Pada kisaran beban
tersebut di atas proses metanasi dapat
menurunkan COD terlarut sebesar 15,12 –
52,21% dengan konsentrasi efluen CODf =
160 – 402 mg/L dan menurunkan TSS = 32 82% dengan konsentrasi TSS = 18 - 175
mg/L (Gambar 7) serta menghasilkan biogas
sebesar 4,07 – 15,82 L/hari atau 0,66 –
2,38/gr CODf removed (Gambar 8) dengan
kandungan CH4 = 50,4 – 64,1% dan CO2 =
18 – 30% (Gambar 9). Efisiensi reduksi
COD terlarut pada waktu retensi 5 hari lebih
rendah daripada yang dihasilkan dengan
waktu retensi 10 hari, akan tetapi jumlah
biogas yang dihasilkannya lebih tinggi
dengan kadar CH4 = 50 – 64%. Kandungan
CH 4 dalam biogas yang dihasilkan
nampaknya sudah optimal mengingat
digestasi lumpur hasil penelitian yang
dilaporkan oleh Polprasert (1989) dan Ros
et. al.(2003) menghasilkan kadar CH4
berkisar antara 55 – 70%. Demikian juga
Siddharth, 2006 menjelaskan bahwa kadar
CH4 yang dihasilkan dari proses anaerobik
umumnya berkisar antara 50 – 60%.
Sedangkan Kharistya, 2004 menjelaskan
bahwa komponen biogas yang dihasilkan
dari proses digestasi anaerobik didominasi
gas metan (65% - 75%). karbondioksida
(25% - 30%) dan beberapa gas lain
(nitrogen, hydrogen, hydrogen sulfide dan
oksigen) dalam jumlah lebih kecil dari 1%.
Berdasarkan data-data hasil percobaan
tersebut menunjukkan bahwa waktu retensi
5 hari masih menunjukkan hasil terbaik.

KESIMPULAN
Lumpur biologi IPAL industri kertas memiliki
karakteristik sebagai berikut : kadar padatan
total = 4,3%, bahan organik = 52,1%,
kadar abu = 47,9%, kadar protein =19,7%,
lemak = 0,4% dan kadar selulosa = 0,23%.
Karakteristik lumpur demikian berpotensi
untuk diolah dengan proses digestasi
anaerobik.
Pengolahan lumpur dengan digestasi
anaerobik dua tahap mampu mengubah
senyawa organik tersuspensi menjadi
senyawa terlarut yang berubah menjadi
biogas yang mengandung gas metan
cukup tinggi dan endapan lumpur yang
mengandung unsur-unsur hara yang
memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai
produk kompos.
Kondisi optimum proses asidogenesis adalah pH sekitar 5, suhu termofilik (55°C),
dengan dosis optimum protease adalah 5
mg/ g VS lumpur.
Kondisi pengoperasian digester asidogenesis
terbaik adalah : waktu retensi 1 hari dan
beban organik 7,2 – 8,2 g. VS lumpur/g.
VS mikroba, hari. Efisiensi peningkatan
kadar VFA rata-rata dalam supernatan 144
% atau laju pembentukan VFA rata-rata
7,7 g VFA/kg VS, hari.
Kondisi pengoperasian proses metanasi
dengan reaktor UASB yang terbaik adalah
pH sekitar 7, suhu mesofilik, dan waktu
retensi 5 hari. Efisiensi penurunan COD
terlarut 15,12 – 52,21% dan menghasilkan
biogas sebesar 4,07 – 15,82 L/hari atau
0,66 – 2,38/gr CODf reduksi dengan
konsentrasi CH4 = 50,4 – 64,1% dan CO2
= 18 – 30%.
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KUALITAS KOMPOSIT SERBUK SABUT KELAPA DENGAN MATRIK SAMPAH
STYROFOAM PADA BERBAGAI JENIS COMPATIBILIZER
QUALITY OF COMPOSITES MADE FROM COCODUST WITH STYROFOAM WASTE AS A
MATRIX ON THE VARIOUS COMPATIBILIZER

Dwi Wahini Nurhajati, dan Ihda Novia Indrajati
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
dwiwahini@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis compatibilizer terhadap kualitas komposit serbuk sabut
kelapa dengan matrik sampah styrofoam. Compatibilizer yang digunakan adalah maleat anhidrida, asam stearat
dan asam akrilat. Komposit dibuat menggunakan mesin Laboplastomill. Komposit yang dihasilkan dilakukan
pengujian terhadap kondisi morfologi komposit, karakterisasi gugus fungsi, dan sifat fisis. Hasil uji morfologi
komposit dengan scanning electron microscopy (SEM) menunjukkan telah terbentuk campuran yang homogen
antara serbuk sabut kelapa dan sampah styrofoam, dan hasil terbaik ditunjukkan oleh komposit dengan
compatibilizer maleat anhidrida. Karakterisasi gugus fungsi melalui FTIR menunjukkan munculnya puncak baru
-1
pada transmitansi 1728 cm yang dibentuk dari reaksi esterifikasi dari gugus OH dalam serbuk sabut kelapa.
Komposit dengan compatibilizer maleat anhidrid menunjukkan sifat fisis terbaik yaitu berat jenis1,2 g/cm3,
kekerasan 88 Shore D, kuat tarik 97,27 kg/cm2, perpanjangan putus 6,37%, stabilitas dimensi untuk panjang
0,08%, dan lebar 0,1%.
Kata kunci: Komposit, serbuk sabut kelapa, sampah styrofoam, jenis compatibilizer

ABSTRACT
The objective of this reaseach is to study the influence of the compatibilizer types on the quality of the composite
made from cocodust blend with styrofoam waste as a matrix. Compatibilizer used are maleic anhydride, stearic
acid and acrylic acid. The composites were prepared on a Laboplastomill machine. Test result of the composite
morphology with scanning electron microscopy (SEM) showed a homogeneous mixture has formed between
cocodust and styrofoam waste, and the best results shown by the composites was compatibilized by addition
maleic anhydride. Characterization of functional groups by FTIR showed a new peak transmittance at 1728 cm-1
which is formed from the esterification reaction of the OH group in cocodust. The best physical properties of the
3
composites was compatibilized by addition maleic anhydride performed with 1.2 g/cm density, 88 Shore D
hardness, 97.27 kg/cm2 tensile strength, 6.37% elongation at break, and 0.08% change of length and 0.1 %
change of width respectively.
Keywords: composite, cocodust, styrofoam waste, type of compatibilizer.

PENDAHULUAN
Serbuk sabut kelapa (cocodust) merupakan
limbah pertanian yang potensinya di
Indonesia cukup besar. Menurut data Ditjen
Perkebunan tahun 2009, luas areal kebun
kelapa di Indonesia sekitar 3,789 juta ha yang
tersebar di 33 daerah tanam di Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, sulawesi,
Maluku, Irian dan diperkirakan mampu
menghasilkan serbuk sabut kelapa sekitar 3,3
juta ton/ th. Dengan potensi yang sebesar itu
maka
dapat
diperkirakan
bahwa
memanfaatkan serbuk sabut kelapa sebagai
salah satu komoditi yang memiliki potensi
bisnis yang cukup menjanjikan. Sabut
kelapa sendiri terdiri dari bagian sel serat
sekitar 40% dan bagian sel non-serat atau

serbuk yang jumlahnya sekitar 60%.
Komponen utama serbuk sabut kelapa
adalah lignin dan selulose dimana secara
alami senyawa lignin sellulose bersama
hemi sellulose dan pektin dapat mengalami
penguraian dalam waktu relatif lama oleh
mikrobia.
Cocodust mempunyai kandungan air antara
antara 16-23%, bahan organik berkisar
86,87-96,43%, abu 3,57-13,13% dan
bersifat dapat terdekomposisi dalam tanah
sebagai pentosan lignin (Penny Setyowati,
dkk., 2004). Pada saat ini pengolahan lanjut
terhadap serbuk sabut kelapa yang sudah
dipasarkan masih terbatas pada penggunaan
sebagai media tanam (cocopeat), maupun
kompos. Menurut penelitian yang telah
dilakukan oleh Bambang Subiyanto (2003)
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serbuk sabut kelapa dapat dibuat panel
papan partikel untuk penyerap air dan oli.
Selain itu tim peneliti di Balai Besar Kulit,
Karet
dan
Plastik
(BBKKP)
telah
memanfaatkan cocodust sebagai bahan
pengisi organik untuk pembuatan karpet
karet mobil yang mempunyai sifat tahan
terhadap pampatan dan dapat meredam
suara (Penny Setyowati, dkk 2004).
Penelitian penggunaan cocodust untuk
komposit plastik polyethylene telah
dilaporkan oleh Dwi Wahini Nurhajati, dkk
(2008). Oleh karena itu pemanfaatan serbuk
sabut
kelapa
menjadi
komposit
menggunakan matrik sampah styrofoam
masih berpeluang untuk dikembangkan
lebih lanjut.
Penggunaan komposit polimer thermoplastik
dengan bahan pengisi lignoselulose telah
berkembang pesat dibidang konstruksi (meja
kayu, frame jendela, interior kamar mandi, dan
sebagainya) dan industri otomotif (dashboard).
Dalam sistim komposit ini sifat termal seperti
stabilitas panas, dan ekspansi panas
merupakan
faktor
penting
yang
mempengaruhi kualitas produk akhir
(Bodirlau, R, et al, 2009).
Kemasan plastik jenis polistirena foam atau
yang dikenal dengan nama styrofoam
banyak dipilih masyarakat untuk mengemas
pangan siap saji, segar, maupun yang
memerlukan proses lebih lanjut. Hal ini
dikarenakan
styrofoam
mampu
mempertahankan pangan yang panas/ dingin, tetap
nyaman
dipegang,
mempertahankan
kesegaran dan keutuhan pangan yang
dikemas, ringan, dan inert terhadap keasaman
pangan (Anonim, 2008). Styrofoam sendiri
dibuat dari expanded poly styrene (EPS).
Menurut data dari Badan Pusat Statistik,
impor styrofoam tahun 2006 mencapai
3.472,667 ton dengan nilai US$ 7.938.106.
Akibat dari itu sampah yang ditimbulkan
juga meningkat. Kemasan plastik jenis
polistirena sering menimbulkan masalah
pada lingkungan karena bahan ini sulit
mengalami peruraian biologik dan sulit
didaur ulang sehingga tidak diminati oleh
pemulung. Padahal styrofoam termasuk
jenis termoplast sehingga dapat di daur
ulang dengan pemanasan seperti plastik
termoplast lainnya.
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Penggabungan serbuk sabut kelapa dengan
plastik yang sifatnya berbeda tentunya
membutuhkan bantuan compatibilizer agar
diperoleh komposit yang homogen. Hal ini
dikarenakan permukaan permukaan serbuk
sabut kelapa bersifat hidrofilik sedangkan
plastik termoplast bersifat
hidrofobik.
Compatibilizer merupakan senyawa spesifik
yang dapat digunakan untuk memadukan
polimer yang tidak kompatibel menjadi
campuran yang stabil melalui ikatan
intermolekuler (Mehta & Jain, 2007).
Compatibilizer jenis anhidrida seperti asetat
anhidrida (AA), maleat anhidrida (MA), suksinat
anhidrida (SA), dan phthalat anhidrida (PA)
banyak digunakan dalam pencampuran plastik
dengan serat. Penambahan MA banyak
diaplikasikan secara luas karena harga yang
lebih murah, toksisitas rendah dan
kemudahan anhidrida dicangkok pada
polimer dengan suhu pencairan normal
tanpa homopolimerisasi yang signifikan.
Penambahan MA bisa dilakukan pada
larutan atau saat kondisi pencairan. Reaksi
diawali dengan inisiator seperti benzoyl
peroxide (BPO) atau dikumil peroksida
(DCP). Menurut Apri Heri lswantol and Fauzi
Febrianto
(2005)
konsentrasi
maleat
anhidrida pada pembuatan komposit recycle
poly propylene (RPP) sekitar 6% dari berat
RPP dan DCP divariasi 15% (berdasar
berat MAH) memberikan hasil terbaik.
Kosonen dkk (2000) telah menggunakan asam
akrilat sebagai coupling agent pada penelitian
pembuatan komposit dari polistirena dengan
serbuk kayu. Compatibilizer yang digunakan
pada pencampuran polistirena daur ulang
dengan serbuk kayu adalah asam akrilat
(Neng Sri Suharty dan Maulidan Firdaus,
2007). Bodirlau, et al (2009) menggunakan
maleat anhydride sebagai compatibilizer
untuk membuat komposit dari PVC dengan
serbuk gergaji.
Mengingat styrofoam yang berbahan baku
polistirena merupakan plastik yang bersifat
getas, maka agar dapat diperoleh komposit
yang tidak rapuh perlu penambahan bahan
pemlastis (plasticizer). Menurut penelitian
Dwi Wahini Nurhajati, dkk (2003) telah
berhasil membuat styrofoam yang semula
bersifat rapuh menjadi lebih plastis dengan
penambahan pemlastis dioctyl phthalate
(DOP), dimana yang terbaik sifatnya adalah
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dengan penambahan DOP 20 bagian per
100 bagian styrofoam.
Tujuan penelitian ini adalah mempelajari
pengaruh jenis compatibilizer terhadap sifat
fisis komposit serbuk sabut kelapa dengan
matrik sampah styrofoam.
BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Bahan
Bahan penelitian terdiri atas serbuk sabut
kelapa (lolos saringan 50 mesh) hasil
pengolahan masyarakat Kulon Progo,
sampah styrofoam (EPS), compatibilizer
(maleat anhidrid, asam stearat, dan asam
akrilat), dikumil peroksida (DCP) sebagai
inisiator, dioctyl phthalate (DOP) sebagai
plasticizer, heat stabilizer, antioksidan, dan
pelumas.
Alat
Alat yang digunakan meliputi laboplastomil
merk Toyoseiki, alat tekan hidrolik merk
Gonno, Scanning Electron Microscopy (SEM)
merk Toyoseiki, Fourier Transform Infra Red
(FTIR) merk Shimadzu, tensile strength tester
Merek Kao Tieh, model KT 7010A, seri
70287dan hardness tester merek Toyoseiki
(Durometer D).
Metode
Penelitian terdiri atas 3 tahap yaitu:
Perlakuan pendahuluan (pre-treatment)
serbuk sabut kelapa
Serbuk sabut kelapa terlebih dahulu dikeringkan dengan sinar matahari dan
dipisahkan dari serat yang terbawa. Kemudian

setelah kering, cocodust dihaluskan dengan
mesin grinder dan diayak dengan saringan 50
mesh.
Perlakuan
styrofoam

pendahuluan

sampah

Sampah
styrofoam
perlu
dilakukan
perlakuan awal sebelum dicampur dengan
cocodust dan bahan aditif lainnya.
Perlakuan
awal
terhadap
sampah
styrofoam dilakukan dengan pemanasan
dan penekanan menggunakan alat tekan
hidrolik (hydraulic press) pada suhu
170 oC dan tekanan 170 kg/cm 2, selama
13 menit. Tujuan dari perlakuan ini adalah
untuk
menghilangkan
pori-pori
pada
styrofoam. Setelah proses penekanan,
dilanjutkan dengan pencacahan agar
styrofoam dapat diproses lebih lanjut
dengan mudah.
Pembuatan komposit
Serbuk sabut kelapa dan sampah styrofoam
yang telah melewati perlakuan pendahuluan
dicampur dengan bahan aditif lainnya sesuai
formula menggunakan mesin laboplastomil.
Perbandingan Serbuk sabut kelapa/sampah
styrofoam yang dipakai pada penelitian ini
adalah 50/50
bagian.
Bahan aditif
ditambahkan dalam jumlah tetap. Bahan
aditif yang digunakan adalah dioctyl
phthalate (DOP) sebanyak 10%, antioksidan
1%, asam stearat sebagai pelumas 0,4%,
inisiator DCP 0,1%, dan heat stabilizer 1%
berat bahan baku. Pada kegiatan ini
digunakan tiga jenis compatibilizer, yaitu
maleat anhidrida, asam stearat dan asam
akrilat, dengan jumlah masing-masing 5%
berat bahan baku. Proses pembuatan
komposit disajikan pada Gambar 1.
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Sampah Styrofoam

serbuk sabut kelapa

Penghilangan pori
P = 170 kg/cm 2
o
T = 170 C
T = 13 menit

Penggilingan
(Grinding)

Pengayakan
( 50 mesh)

Pencacahan

Compatibilizer, DOP, Asam
stearat, DCP , antioksidan,
heat stabilizer

Pencampuran
T = 175oC

Pembuatan slab
T = 175oC
P = 50 kg/cm2

Pengujian

Pembuatan pelet
T = 175oC

Pelet (granul)

Hasil uji
Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan komposit
Pengujian
Pengujian terdiri pengujian morfologi dan
pengujian sifat fisis
a. Pengujian Morfologi
Uji morfologi dilakukan dengan tujuan
mengetahui distribusi serbuk sabut kelapa
di dalam matriks polimer (sampah
styrofoam), juga untuk melihat efek
compatibilizer pada komposit serbuk
sabut kelapa/sampah styrofoam. Uji
morfologi dilakukan menggunakan alat
SEM. Selain itu dilakukan pula
karakterisasi gugus fungsi pada
komposit dengan menggunakan alat
FTIR.
b. Pengujian sifat fisis
Pengujian sifat fisis komposit terdiri dari
kuat tarik dan kemuluran, kekerasan,
dan kestabilan ukuran. Uji kuat tarik dan
kemuluran dilakukan berdasar SNI. 19146

14059-1996: Kantong plastik untuk
pembibitan tanaman. Uji stabilitas
dimensi atau pengerutan karena panas
berdasar SNI. 06-4902-1998: Lembaran
PVC rigid dan SNI. 03-4060-1996:
Tegel plastik PVC, sedangkan uji
kekerasan mengacu pada ASTM D
2240: Durometer hardness.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas komposit serbuk sabut kelapa dengan
matrik sampah styrofoam menggunakan
variasi jenis compatibilizer disajikan pada
Gambar 2, Gambar 3, dan Tabel 1
Uji morfologi permukaan melintang
komposit styrofoam-cocodust
Pengamatan melalui SEM dilakukan untuk
melihat
kondisi permukaan
(morfologi)
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komposit. Pengamatan morfologi komposit
melalui SEM dilakukan menggunakan metode
secondary electron image dengan perbesaran
750x. Hasil foto SEM komposit hasil
penelitian disajikan pada Gambar 2.
Hasil uji morfologi pada Gambar 2 a dan 2b
menunjukkan komposit lebih homogen dan
sulit untuk membedakan antara serbuk sabut
kelapa dan sampah styrofoam. Kondisi ini
menunjukkan ikatan antara serbuk sabut
kelapa dan sampah styrofoam pada komposit
yang menggunakan compatibilizer maleat
anhidrid dan asam stearat relatif lebih baik
daripada komposit yang menggunakan asam
akrilat (Gambar 2c). Sebagai pembanding
ditampilkan SEM dari styrofoam (Gambar
2d)

a

b

c

d

Gambar 1. Hasil uji SEM penampang
komposit dengan berbagai jenis
compatibilizer:
a. Maleat anhidrida, b. Asam stearat, c.
Asam akrilat, d. Styrofoam sebagai
pembanding
Hal ini sesuai dengan penjelasan Febrianto
dkk (1999) bahwa penambahan MA sebagai
compatibilizer pada komposit plastik dengan
serbuk kayu mencegah terbentuknya ikatan
hidrogen diantara serbuk kayu dan
menyebabkan sifat permukaan serbuk dan

matrik
menjadi
lebih
homogen.
Penambahan maleat anhidrida sebagai
compatibilizer
memudahkan
kontak
langsung antara serbuk kayu dan matrik
polistirena, serta meningkatkan penyebaran
dalam fase matriks ketika seluruh serat telah
tertutupi oleh lapisan bahan matriks.
Distribusi cocodust dalam komposit yang
menggunakan
compatibilizer
maleat
anhidrida lebih homogen dibanding
komposit yang menggunakan compatibilizer
asam stearat seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 2a dan Gambar 2b.
Gambar 2c memperlihatkan serbuk sabut
kelapa terlihat utuh dan terpisah dari
sampah styrofoam. Hal ini disebabkan oleh
terbentuknya ikatan hidrogen diantara
permukaan serbuk sabut kelapa dan adanya
perbedaan sifat polaritas antara serbuk
sabut kelapa dengan matriksnya yang
menyebabkan serbuk sabut kelapa cenderung
mengelompok/ menggumpal terpisah dari
styrofoam dengan adanya rongga disepanjang
serbuk sabut kelapa. Akhirnya terjadilah
distribusi yang tidak sama rata disepanjang
matrik menyebabkan terbentuknya ruang
disepanjang serat serbuk sabut kelapa,
sehinnga serat menjadi terbuka. Hal ini
menunjukkan penambahan asam akrilat
sebagai compatibilizer masih belum dapat
menaikkan ikatan kompatibilitas dan kontak
antara serbuk sabut kelapa dan sampah
styrofoam sebagai matriksnya.
Hasil Spektrum FTIR
Spektrum FTIR komposit hasil penelitian
relatif sama seperti yang tersaji pada
Gambar 3. Karakteristik pita serapan
komposit dengan compatibilizer maleat
anhidrid, asam stearat, dan asam akrilat
dapat diklasifikasikan menjadi beberapa
daerah seperti disajikan pada Tabel 1, Tabel
2, dan Tabel 3.
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a

Compatibilizer MA

C=O
1728

b

Compatibilizer AS

C=O
1728

OH
phenolic
1271

OH
phenolic
1271

c

Compatibilizer AA

C=O
1728

OH
phenolic
1271

Gambar 3 Spektra FTIR komposit denganberbagai compatibilizer :
a. Maleat anhidrida, b. Asam stearat, c. Asam akrilat
Dari Gambar 3, untuk semua spektra FTIR
komposit hasil penelitian terlihat puncak
serapan sekitar 3400 cm-1 (lebar). Puncak
ini utamanya ditandai adanya ikatan
intermolekuler dan hydrogen bebas dari O-H
stretching vibrasi dari serbuk sabut kelapa.
Ada dua puncak yang juga menonjol di
daerah 2850-3103 cm-1 yang diduga adalah
C-H stretching dari kelompok methyl dan
methylene dari lignin serbuk sabut kelapa
tetapi juga tumpang tindih dengan pita
serapan styrofoam (H-C-H Stretches of
alkanes). Puncak 1728-1726 cm-1 diduga
C=O stretching dari karbonil (Kuo et al.,
1988; Anderson et al., 1991) merupakan
puncak baru yang dibentuk dari reaksi
esterifikasi dari grup OH dalam serbuk sabut
kelapa.
Untuk
komposit
yang
menggunakan
compatibilizer asam akrilat puncak 1726 cm148

1

terlihat pendek dan kecil, namun untuk
komposit yang menggunakan compatibilizer
maleat anhidrid dan asam stearat puncak
serapan 1728 cm-1 yang merupakan puncak
baru yang dibentuk dari reaksi esterifikasi
dari grup OH dalam serbuk sabut kelapa
terlihat lebih panjang dan sangat jelas ini
berarti maleat anhidrid dan asam stearat
berfungsi lebih baik dibanding asam akrilat.
Hasil uji sifat Fisis
Data pengujian sifat fisis terhadap komposit
hasil penelitian
yaitu komposit yang
menggunakan compatibilizer maleat anhidrid
(KMA), asam stearat (KAS), dan asam
akrilat (KAA) dibandingkan dengan data
kompon sampah styrofoam (KS) dan
komposit komersial yang dijual dipasaran
(FP). Secara lengkap hasil uji sifat fisis
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komposit berupa berat jenis, kekerasan,
stabilitas dimensi, kuat tarik, dan
perpanjangan putus disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 memperlihatkan bahwa berat jenis
komposit hasil penelitian lebih besar
dibanding dengan komposit komersial, ini
berarti komposit komersial yang dijual
dipasaran lebih berongga dibanding
komposit hasil penelitian. Komposit pasaran
dibuat dari bahan polietilen dan serbuk
kayu, secara teori bila komposisinya terdiri
dari 50% plastik dan 50% serbuk kayu

tentunya berat jenis lebih dari 1 karena
serbuk kayu mempunyai berat jenis 1,30
g/cm3. Kekerasan komposit hasil penelitian
lebih keras dari komposit komersial yang
ada dipasaran. Untuk stabilitas dimensi
maka komposit dengan compatibilizer asam
akrilat mempunyai kestabilan yang sangat
bagus, dan dibanding dengan komposit
komersial yang beredar di pasaran, maka
komposit hasil penelitian lebih stabil.

Tabel 4. Hasil pengujian sifat fisis komposit hasil penelitian

No

Macam Uji

1
2
3

Densiti, g/cm3
Kekerasan, Shore D
Stabilitas Dimensi, mm
3.1. Panjang, %
3.2. Lebar, %
Kuat Tarik, kg/cm2
Perpanjangan putus, %

4.
5

Hasil Uji/Kode
KMA KAS KAA KS
1,2
88

1,19
87

KP

1,17
88

0,92
89,4

0,95
85

0,08
0,05
0
0,1
0,03
0
97,27 89,99 67,36
6,37
4,55
3,50

0,1
0,1
0,75
8,33

0,17
2,3
60,04
9,82

Keterangan:
KMA : Komposit hasil penelitian dengan compatibilizer maleat anhidrid
KAS : Komposit hasil penelitian dengan compatibilizer asam stearat
KAA : Komposit hasil penelitian dengan compatibilizer asam akrilat
KS : Kompon sampah styrofoam
KP : Komposit komersial yang dijual dipasaran dengan bahan baku polietilena dan serbuk
kayu
Kekuatan tarik komposit hasil penelitian
yang menggunakan compatibilizer maleat
anhidrid, asam stearat dan asam akrilat
lebih bagus dibanding komposit komersial
yang ada di pasaran. Dengan demikian
compatibilizer maleat anhidrid dan asam
stearat lebih bagus dibanding asam akrilat.
Kekuatan tarik dan perpanjangan putus
komposit
hasil
penelitian
yang
menggunakan
compatibilizer
maleat
anhidrid lebih tinggi dibanding yang
menggunakan asam stearat dan asam

akrilat. Hal ini dikarenakan ikatan interfacial
antara serbuk sabut kelapa dan sampah
styrofoam pada komposit yang menggunakan
compatibilizer maleat anhidrid relatif lebih baik
daripada komposit yang menggunakan asam
stearat dan asam akrilat seperti ditunjukkan
pada Gambar 2. Hasil uji kekuatan tarik ini
juga membuktikan bahwa penambahan
serbuk sabut kelapa dapat menaikkan sifat
kuat tarik dibandingkan dengan kompon
styrofoam (Fs). Produk komposit bentuk
slab dan pelet disajikan pada Gambar 4.
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(a)

(b)

(c)

Gambar 4. Produk komposit (a) & (b) bentuk slab, (c) bentuk pelet
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Dari hasil SEM terlihat bahwa
compatibilizer maleat anhidrid (MA)
memberikan homogenitas pencampuran
yang paling baik.
2. Komposit dari serbuk sabut kelapa dengan
matrik sampah styrofoam menggunakan
perbandingan 50/50
hasil penelitian
mempunyai kualitas yang lebih baik dari
pada komposit komersial yang dijual di
pasaran yang terbuat dari plastik
polietilena dan serbuk kayu.
3. Kualitas komposit hasil penelitian
terbaik dengan compatibilizer maleat
anhidrida sebagai berikut : densiti 1,2
g/cm3, kekerasan 88 Shore D, kuat tarik
97,27 kg/cm2, perpanjangan putus
6,37%, stabilitas dimensi untuk panjang,
0,08%, dan lebar, 0,1%.
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Daftar Pertanyaan:
1. Pada pendahaluan istilah “cocodust” cukup disebut 1 kali.
2. Gambar 1 s/d 3 sebaiknya dijadikan Gambar 1 a,b,c dan kemudian dibandingkan dengan
foto SEM styrofoam murni.
3. Tabel yang sama hendaknya dijadikan satu.
4. SNI tidak perlu dicantumkan pada daftar pustaka, demikian pula pada tabel hasil
pengujian.
5. Pada kesimpulan poin 2 perlu dijelaskan komposit pasaran terbuat dari bahan baku apa.
6. Pustaka sebaiknya terbitan tahun 2000 keatas
7. Pada gambar spektrum FTIR perlu dicantumkan angka panjang gelombang pada peak
yang menonjol.
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MEMBRAN ALGINAT SEBAGAI PEMBALUT LUKA PRIMER DAN MEDIA
PENYAMPAIAN OBAT TOPIKAL UNTUK LUKA YANG TERINFEKSI
ALGINATES MEMBRANE AS PRIMARY WOUND DRESSING AND TOPICAL DRUG DELIVERY
SYSTEM FOR INFECTED WOUND
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ABSTRAK
Alginat sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk tekstil medis, terutama sebagai produk alternatif pembalut luka
primer. Dari penelitian terdahulu diperoleh membran alginat berdaya serap tinggi, bersifat anti bakteri dan dapat
mempercepat penyembuhan luka, namun bukan antibiotik. Penelitian ini adalah penelitian lanjutan yang
bertujuan untuk membuat membran alginat yang mengandung obat (Basitrasin dan Neomisin), agar dihasilkan
membran dengan kualitas lebih baik, karena dapat menyembuhkan luka yang terinfeksi. Oleh karenanya
diperlukan penelitian lanjutan. Pengujian yang dilakukan meliputi uji fisika, analisa gugus fungsi dan struktur
mikro serta uji pre klinis.
Penelitian ini berhasil mendapatkan membran yang dapat mempercepat penyembuhan luka yang terinfeksi.
Diharapkan, produk ini dapat digunakan untuk mensubstitusi kebutuhan pembalut luka impor. Dengan demikian,
apabila bahan bakunya berasal dari sumber daya alam yang ada, maka selain akan lebih ekonomis lagi,
diharapkan terciptanya diversifikasi produk yang mempunyai nilai tambah.
Dari hasil uji ternyata kualitas produk dipengaruhi oleh kondisi proses. Semakin besar konsentrasi alginat,
membran semakin kuat, berat dan tebal, namun mulurnya berkurang. Membran memenuhi beberapa kriteria
sebagai pembalut luka dan media penyampaian obat topikal, yaitu berdaya absorpsi tinggi, berpori, memiliki sifat
fisik yang memadai, dan dapat mempercepat penyembuhan luka yang terinfeksi.
Kata kunci: tekstil medis, pembalut luka primer, media penyampaian obat topikal, alginat, Sargassum Sp

ABSTRACT
Alginates have not been utilized optimally as alternative medical textile products, especially for primary wound
dressing. From previous studies is resulted alginates membrane with high absorption, antibacterial properties and
able to increase wound healing, yet it is not an antibiotic substance. This research is an extension from previous
research that attempted to make alginates membrane which contains antibiotic substances (Bacitracin and
Neomycin), in order to produce a higher quality membrane, because can accelerate infected wound healing.
Therefore is required further research. Testing of the membrane include of physical properties, functional group
and micro structure analysis and pre clinical test.
This study has been successfully made membrane that can increase infected wound healing. Hopefully, this
product can be used for medical purposes as primary wound dressings and substitute products import. Besides
using natural resources material is more economical and also improving added value.
Product quality is affected by process conditions. Higher alginates concentration produces stronger, heavier and
thicker membrane, but decrease the elasticity. Besides, the product meets some criterion for primary wound
dressing and as topical drug delivery system which has a high absorption capacity, porous, adequate physical
properties and can accelerate infected wound healing.
Keywords: medical textile, primary wound dressing, topical drug delivery system, alginates, Sargassum Sp

PENDAHULUAN
Kombinasi antara teknologi tekstil dan
pengetahuan di bidang medis telah
menghasilkan suatu hal baru yang disebut
tekstil medis. Perkembangannya rata-rata
pertahun adalah sekitarr 36%, dan hal
tersebut ditujukan untuk memenuhi tuntutan
konsumen yang semakin tinggi terhadap
kualitas produk. Pangsa pasar khusus,
termasuk tekstil medis diperkirakan akan

berkembang lebih pesat lagi, diantaranya
pembalut luka [1,2,3]. Pembalut luka selain
berfungsi untuk menutupi/ melindungi
jaringan baru, juga diharapkan dapat
mempercepat proses penyembuhan luka.
Berdasarkan cara pembuatan, pembalut
luka dibagi menjadi produk tenun (kain kasa,
perban) dan produk non-woven (lembaran,
lapisan tipis/ membran dan
komposit),
sedangkan
berdasarkan
cara
penggunaannya dibagi menjadi primary dressing
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(yang kontak dengan luka) dan secondary
dressing (digunakan setelah pembalut
utama). Primary dressing harus menyerap
cairan luka, menjaga suhu/ kelembaban
sekitar luka, mampu mengatur uap air dan
gas yang keluar dari luka, sehingga luka
menjadi lembab dan penyembuhan menjadi
lebih cepat [1,4,5,6,7]. Persyaratan utama
primary dressing yaitu nontoksik, tidak
menyebabkan alergi, mudah disterilkan,
mempunyai sifat mekanik memadai (kuat,
elastis), biodegradable dan biocompatibility
(kesesuaian alami) [8].
Pembalut luka primer umumnya merupakan
produk komposit yang dilapisi oleh lapisan
tipis yang berfungsi sebagai pelindung luka
agar mudah dilepaskan, sehingga tidak
merusak jaringan baru (Tabel 1). Produk
yang sesuai dengan persyaratan tersebut
antara lain alginat, karena mempunyai daya
absorpsi yang tinggi, dapat menutup luka
dan menjaga keseimbangan lembab di
sekitar luka, mudah digunakan/dihilangkan,

elastis, antibakteri dan nontoksik, tidak
menyebabkan alergi, bersifat non-carcinogenic,
biodegradable dan biocompatible, karena
dapat terurai menjadi gula sederhana dan
dapat diabsorpsi oleh tubuh. Diketahui pula
bahwa penyembuhan luka 30% - 50% lebih
cepat apabila digunakan pembalut luka
alginat [4, 5, 6, 7, 8,9].
Alginat (Gambar 1) yang terkandung dalam
rumput laut coklat banyak digunakan di
berbagai bidang, termasuk tekstil medis [5].
Secara ekonomis penggunaan alginat
produksi dalam negeri akan lebih murah dan
mengurangi ketergantungan pada produk
impor. Di Indonesia rumput laut tersebar di
seluruh pantai dan merupakan sumber
pendapatan bagi masyarakat pesisir dan
mulai dibudidayakan dalam areal yang tidak
terlau luas di daerah Nusa Tenggara, Bali,
pantai utara Laut Jawa, perairan maluku dan
Irian Jaya [10]. Namun potensi alam ini
belum digunakan secara optimal, guna
meningkatkan perekonomian.

Tabel 1. Pembalut Luka Alginat Komersial
Merk dagang
Sorbsan SA
(9 x 11 cm)
(Maersk Medical)
Sorbagolon
( 5 x 5 cm)
(Hartmann)
Tegagel ( = Sorbsan)
Curasorb
(Kendall Healthcare)

Keterangan
A flat non-woven pad/Layer
alginate fiber bonded centrally
onto polyurethane foam, coated
with acrylic adhesive
Nonwoven calcium
alginate fiber
Nonwoven dressing
(pressuring the carded wed
with pressure roller)
Made by needle punching
nonwoven felt

Pada penelitian terdahulu, telah berhasil
dibuat benang dan membran alginat dengan
menggunakan bahan baku rumput laut lokal
[9,11,12].
Produk
tersebut,
terutama
membran diharapkan dapat digunakan
sebagai produk alternatif tekstil medis,
karena sesuai dengan persyaratan yang
berlaku dan mempercepat penyembuhan
luka serta tidak menyebabkan iritasi kulit
[9,12]. Produk serupa umumnya berupa
komposit
yang memerlukan beberapa
peralatan untuk fabrikasinya (antara lain
Wet Spinning Machine, Needle Punch atau
Carding Machine dan Pressure Roller serta
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Gambar 1. Asam Alginat [5]

zat kimia sebagai zat aditif), sedangkan
membran prosesnya lebih sederhana dan
tidak memerlukan peralatan tersebut,
sehingga lebih ekonomis dan menghemat
waktu. Selain itu, tidak diperlukan proses
pemutihan untuk proses ekstraksinya.
Dengan demikian, apabila bahan bakunya
berasal dari sumber daya alam yang ada,
maka selain akan lebih ekonomis lagi,
diharapkan terciptanya diversifikasi produk
yang mempunyai nilai tambah. Penelitian
lanjutan ini bertujuan untuk mendapatkan
membran dengan kualitas yang lebih baik,
karena berfungsi juga sebagai
media
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penyampaian obat topikal untuk luka yang
terinfeksi.
Hal ini diperlukan, karena luka yang kronis
akan mengeluarkan cairan dan seringkali
terkontaminasi oleh bakteri, sehingga
mengganggu proses penyembuhan luka.
Khususnya penderita yang terlalu lama
berbaring, terutama pada lansia/penderita
tulang belakang/ penderita diabetes [1].
Penelitian yang serupapun telah dilakukan,
namun dengan menggunakan alginat impor
dan masih berkisar antara karakterisasi
sifat-sifatnya, sedangkan uji pre klinis
lengkap yang sangat diperlukan berupa uji
sterilisasi, uji iritasi, uji khasiat dan efeknya
terhadap
penyembuhan
luka
belum
mendapat perhatian khusus [13, 14]. Oleh
karenanya diperlukan serangkaian percobaan
dan pengujian, untuk mengakomodasi strategi
dalam optimasi teknologi pembuatan produk di
atas, dengan menggunakan bahan baku
sumber daya alam lokal.
Dari uraian di atas, maka dilakukan
penelitian pembuatan membran alginat yang
mengandung senyawa yang aktif terhadap
bakteri gram positif (Basitrasin) dan gram
negatif (Neomisin), yang berfungsi sebagai
pembalut luka primer dan media penyampaian
obat topikal guna mengobati luka yang
terinfeksi oleh
bakteri gram positif
(Staphylococcus aureus) dan gram negatif
(Escherichia coli).
Penelitian ini dilakukan bersama dengan
tenaga ahli di bidangnya, yaitu peneliti yang
berpengalaman di bidang Farmakologi dan
Toksikologi dari ITB dan Mikrobiologi dari
UNPAD. Adapun bahan baku yang digunakan
adalah rumput laut jenis Sargassum Sp dari
Pameungpeuk - Garut dan dibuat tanpa melalui
proses pemutihan (relatif lebih ekonomis).
Selain itu, dilengkapi pula dengan uji kimia
dan fisika {analisa gugus fungsi (FTIR),
analisa struktur permukaan (SEM), sifat
fisika (kekuatan, mulur, daya basah,
ketebalan)} dan uji pre klinis (uji resistensi
terhadap bakteri dan uji khasiat).
Uji resistensi diperlukan untuk mengetahui
daya tahannya terhadap bakteri, sedangkan
uji khasiat diperlukan untuk mengetahui
kemampuan produk untuk berfungsi sebagai
media penyampaian obat topikal, dan

efeknya terhadap penyembuhan luka
dengan melihat pertumbuhan jaringan baru.
Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah
membran alginat yang mengandung obat
dapat berfungsi pembalut luka dan media
penyampaian obat topikal, yang mampu
meningkatkan
efek penyembuhan luka,
terutama luka yang terinfeksi
Diharapkan dari hasil penelitian yang
sederhana ini dapat diperoleh suatu produk
yang dapat memenuhi syarat sebagai tekstil
medis, sehingga di masa yang akan datang
dapat diaplikasikan ke industri untuk
mensubstitusi pembalut luka import yang
dapat memberikan nilai tambah karena
adanya diversifikasi produk.
METODE PENELITIAN
Bahan
Rumput laut coklat (dari Pameungpeuk –
Garut), soda kostik, soda abu, soda kue,
hidrogen
peroksida,
asam
klorida,
alkohol, kalsium
klorida, Basitrasin dan
Neomisin (p.a.grade), sedian bakteri E. Coli
dan S. Aureus, 6 ekor kelinci albino jantan
(3 ekor/kelompok dosis).
Peralatan
Peralatan gelas lengkap, cawan petri,
neraca analitis, Hot plate, Magnetic stirrer,
saringan (No. 140 = 0,106 mm), kertas
saring, dan oven, Ionizer, , , jarum suntik
biasa dari syringe 5 ml, Laminar Airflow
(ruang kerja untuk melakukan tindakan pada
kelinci) dan kandang restrainer untuk kelinci.
Metode
Pembuatan membran dilakukan sesuai
dengan diagram alir (Gambar 2), yaitu
ekstraksi alginat dari rumput laut coklat,
dilanjutkan dengan pembuatan membran.
Penelitian ini diawali dengan oleh percobaan
pendahuluan
dengan
memvariasikan
beberapa parameter yang berpengaruh
terhadap hasil uji, sehingga diperoleh data
untuk
menentukan
arah
penelitian
berikutnya.
163

Membran Alginat Sebagai Pembalut……….( Theresia Mutia dkk)

Pengujian
Pengujian yang dilakukan, yaitu iIdentifikasi
natrium alginat, menurut DEPKES‟74 dan
Chemical Codex ‟81[15], rendemen alginat,
viskositas (Viscometer Brookfield), analisa
gugus fungsi (Perkin Elmer Spectrum one
FTIR – Spectrometer ) [16], daya
serap/absorpsi terhadap air [17], analisa
struktur
mikro
(Scanning
Electron
Microscope - JEOL JSM-6360LA), kekuatan
tarik dan mulur serat (SNI 08-0276-1989,
dengan alat Fafegraph M Test), ketebalan
(Thickness Gauge), uji pre klinis {Uji
resistensi terhadap bakteri [18] dan Uji
khasiat [19,20] }
Adapun cara uji resistensi terhadap bakteri
dan uji khasiat, diuraikan di bawah ini.
Uji resistensi terhadap bakteri [18]
Metode yang digunakan adalah metode
difusi, dan bakteri yang digunakan
bersifat patogen, yaitu E. coli dan S
aureus (Gambar 12a.). Munculnya zona
hambat/ zona bening mengelilingi contoh
uji mengindikasikan kesensitivitasan
organisme terhadap sampel tersebut.
Dengan membandingkan diameter dari
zona bening dengan standar, maka dapat
ditentukan organisme apa yang rentan
atau yang resisten (Tabel 2) [18].
Tabel 2. Tingkat Kekuatan Antibakteri [18]

Diameter Zona
Bening (DZB)

Resistensi
Mikroorganisme

> 20 mm

Sangat sensitif

10 – 20 mm

Sensitif

5 – 10 mm

Kurang sensitif

< 5 mm

Resisten
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Uji khasiat [19,20]
Pada pengujian ini digunakan 6 ekor
kelinci albino jantan (3 ekor/ kelompok
dosis), yang diletakkan pada ruang
pemeliharaan hewan, pada suhu (24
2) C dengan kelembaban relatif (70-80)
%. Pencahayaan adalah 12 jam terang/
12 jam gelap. Pakan konvensional dan
air minum diberikan secara ad libitum
(secukupnya). Adapun pengujiannya
adalah sebagai berikut :
Dalam
Laminar
Airflow,
kelinci
percobaan dicukur rambutnya pada
bagian punggung, kemudian dipilih
dua bagian pada punggung kiri, dan
disuntik bakteri E. coli 0,05 ml dengan
kekeruhan 25%T. Perlakuan yang
sama untuk bagian kanan yang
disuntik dengan bakteri S. aureus 0,1
ml dengan kekeruhan 25%T. Satu
bagian kiri diobati dengan membran
dan satu bagian lain digunakan
sebagai kontrol. Hal yang sama
dilakukan untuk punggung bagian
kanan.
Selanjutnya membran ditutupi kain
kasa, dan kain kasa diberi plester
untuk mencegah terlepasnya kain
kasa dari kulit, selanjutnya ditutupi
dengan plastik dan kemudian seluruh
badannya dibungkus dengan kain
kasa pembalut. Satu hari setelah
perlakuan pembalut dibuka dan
lempeng membran diangkat kemudian
dilakukan
pengamatan
terhadap
adanya eritema (pemerahan), edema
(pembengkakan) dan nanah. Selanjutnya
membran ditempelkan kembali seperti
prosedur diatas. Pengamatan diulangi
setiap hari sampai sembuh.
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Rumput laut coklat

Na 2CO3

Larutan Alginat dan obat

Ekstraksi

Tuangkan
ke cawan petri

Filtrat

CaCl2

Gel
Aduk, saring, bilas

HCl
NaHCO3

Alkohol

Imersi dalam
kalsium klorida

Gel
Aduk, saring, bilas

Membran

Aduk, saring, dioven, haluskan, saring
(mess tertentu)

Pengujian
(untuk uji pre klinis,

B ubuk N a- al gi nat

disterilkan dahulu
dengan alat Ionizer)

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Membran
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bubuk Alginat
Dari hasil penelitian terdahulu [9], diketahui
hasil ekstraksi setelah diidentifikasi adalah
positif alginat dan rendemennya berkisar
antara 24 - 27%. Selain itu, melalui analisa
gugus fungsi dengan alat FTIR (Gambar 3),
produk tersebut mengandung senyawa
organik yang setelah dianalisa ternyata
menunjuk kepada struktur kimia alginat [16].
Dari Gambar tersebut diketahui produk yang
diuji mempunyai serapan pada panjang
gelombang tertentu, yaitu pada 3100-3000
cm-1 (pita uluran C – H aromatik), 1400 –

1600 cm-1 dan 1000 - 1100 cm-1 (gugus
aromatik), 1605 – 1466 cm-1 (gugus C – C),
2900 - 3000 cm-1 dan 900 – 675 cm-1(CH ”stretching” dan C-H ”bending” ), 3600 3200 cm-1 dan 1420
- 1330 cm-1(OH”‟streching” dan O-H ”bending” ), 1260 –
1000 cm-1 (gugus C - O) , 3500 cm-1 dan
1600 cm-1 (karbonil), 1400 cm-1 (gugus
aromatik (R - O- R). Adapun asam alginat
(Gambar 1)
merupakan polimer alam
dengan gugus aromatik (R-O-R) yang
mengandung gugus - OH, - COOH dan - CH, - C = C - dan - C = O [5]. Dengan
demikian produk hasil ekstraksi tersebut
positif menunjuk kepada struktur kimia
alginat [16].
Da t e: 9 /3 0 /2 0 1 0
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1 .8
1 .7
1 .6
1 .5
1 .4
1 .3
1 .2
A

1 .1
1 .0
0 .9
0 .8
0 .7
0 .6
0 .5
0 .4
0 .28
4 00 0.0

3 00 0

2 00 0

1 50 0

1 00 0

4 50 .0

cm-1

Gambar 3. Spektra FTIR Alginat
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Untuk mengetahui kualitas larutan alginat
dari hasil ekstraksi rumput laut coklat, maka
dilakukan uji viskositas dan hasilnya
disajikan pada Gambar 4.

kalsium klorida akan membentuk lapisan
tipis berupa membran dari gel alginat [5],
seperti terlihat pada Gambar 5. Membran
berupa garam kalsium tersebut akan
membentuk suatu gel apabila kontak
dengan luka yang basah, karena terjadinya
pertukaran ion kalsium dari dalam bahan
tersebut dengan ion natrium dari cairan luka.
[5].

Gambar 4. Pengaruh Waktu Terhadap
Viskositas (Alginat 3%)
Dari Gambar tersebut diketahui bahwa
viskositas larutan natrium alginat akan
bertambah setelah disimpan selama satu
hari, karena proses pembentukan gel
(penggelembungan) akan sempurna setelah
disimpan selama 24 jam. Hal ini terjadi
karena larutan polisakarida dalam air akan
membentuk hidrokoloid yang bersifat non
Newtonian yang pseudoplastis, sehingga
untuk mendapatkan viskositas yang tinggi
dan rata diperlukan waktu satu hari [21].
Selanjutnya viskositas akan menurun
karena terjadi degradasi secara biologi
karena adanya aktivitas mikroba, yaitu jamur
[22].
Membran Alginat
Ion kalsium dalam koagulan kalsium klorida
dapat mengubah larutan natrium alginat
menjadi kalsium alginat yang merupakan
gel. Ion tersebut berperan sebagai
pembentuk gel. Pembentukan gel tersebut
disebabkan oleh terbentuknya khelat ion
kalsium dengan rantai poliguluronat dari
alginat. Oleh karenanya, larutan alginat
apabila direndam dalam larutan koagulasi
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Gambar 5. Membran Alginat
Sifat Fisika Membran
Dari percobaan terdahulu diketahui bahwa,
parameter yang berpengaruh terhadap sifat
fisika produk antara lain konsentrasi larutan
viskosa dan koagulan serta waktu imersi,
yaitu semakin tinggi konsentrasi larutan
alginat/koagulan dan waktu imersi sampai
batas tertentu, maka kekuatan membran
akan semakin tinggi [9]. Oleh karena produk
akhirnya nantinya hanya akan digunakan
sebagai pembalut luka yang relatif tidak
memerlukan kekuatan tarik yang tinggi,
maka pemilihan kondisi optimal disesuaikan
dengan keperluan tersebut. Sehubungan
dengan itu, pada percobaan selanjutnya
digunakan larutan alginat 3%, sedangkan
kagulannya adalah 10%. Adapun hasil uji
fisikanya disajikan pada Gambar 6. Dari
gambar tersebut diketahui bahwa semakin
berat membran yang dibuat, kekuatan tarik
cenderung naik, namun kekuatannya
semakin rendah.
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Gambar 6. Kekuatan Tarik Dan Mulur Membran Vs Berat Larutan Alginat Awal
Untuk percobaan selanjutnya digunakan
membran dengan menggunakan larutan awal
7,5 gram yang dibubuhi obat berupa anti biotik
dengan dosis 2 dosis, yaitu kombinasi
Neomisin dan Basitrasin dosis rendah dan
dosis tinggi [23]. Produk akhirnya mempunyai
kekuatan tarik, mulur, tebal dan berat kering
rata-rata berturut-turut adalah 578 g, 8,84%,
0,25 mm dan 0,2 gram.
Daya Serap

sajikan pada Gambar 7. Dari Gambar
tersebut diketahui bahwa semakin lama
waktu perendaman sampai batas tertentu,
maka air yang terserap semakin banyak
pula.
Selain itu terlihat bahwa setelah 5 menit
dalam keadaan basah, membran akan
mengalami perbesaran ≥ 150%, sebagai
akibat terserapnya molekul air. Dari
pengujian tersebut dapat disimpulkan
bahwa membran memiliki daya serap
yang relatif besar.

Untuk mengetahui daya serapnya, maka
dilakukan pengujian
dan hasilnya di-

Membran kering

Membran basah

Gambar 7. Daya Serap Membran dan Foto Mikroskopi (Pembesaran 400 x)
Analisa gugus Fungsi
Membran alginat yang mengandung obat
merupakan kombinasi dari senyawa alginat,
Basitrasin dan Neomisin. Alginat merupakan
senyawa polisakarida, sedangkan Basitrasin
dan
Neomisin
merupakan
senyawa

polipeptida siklik dan aminoglukosida
(Gambar 8). Untuk mengetahui karakteristik
zat-zat yang digunakan dan produk akhirnya
yang berupa membran, maka dilakukan
analisa gugus fungsi dengan alat FTIR dan
hasilnya disajikan pada Gambar 3, 9 dan 10.
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Gambar 8. Struktur Kimia Basitrasin (kiri) dan Neomisin (kanan)
Dat e: 7/12/2011

Dat e: 7/12/2011
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Gambar 9. Spektra FTIR Basitrasin (kiri) dan Neomisin (kanan)
Dat e: 7 /1 2 /2 0 1 1
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Gambar 10. Spektra Membran Alginat yang Mengandung Obat (Bacitracin dan neomisin)
Dari spektra FTIR membran alginat yang
mengandung obat (Gambar 10) diketahui
produk yang diuji mempunyai serapan pada
panjang gelombang tertentu, yang menunjuk
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pada struktur kimia alginat, Basitrasin dan
Neomisin. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa produk akhir berupa membran tersebut
memiliki kandungan senyawa organik yang

4 50 .0
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menunjuk
pada struktur
Basitrasin dan Neomisin.

kimia

alginat,

Analisa struktur mikro
Analisa struktur mikro terhadap produk
hasil percobaan ini dilakukan dengan
menggunakan alat Scanning Electron
Microscope (SEM) dan hasilnya disajikan
pada Gambar 11.
Dari Gambar tersebut terlihat bahwa
membran memiliki pori-pori, sehingga

Dilihat dari atas

memungkinkan udara untuk keluar masuk
melalui media tersebut, sehingga apabila
digunakan oleh sebagai produk tekstil
medis misalnya sebagai pembalut luka,
maka produk ini dapat berfungsi untuk
meneruskan gas (oksigen, dan lainnya)
dari udara atau dari luka. Selain itu,
apabila ukuran porinya sekitar 1 m,
maka membran cukup untuk melindungi
luka dari penetrasi bakteri dan sangat
efisien untuk penyerapan cairan [6].

Dilihat dari samping

Gambar 11. Struktur Mikro Membran (SEM, perbesaran 2500 X)
Hasil Uji Resistensi Terhadap Bakteri
Patogen
Dari penelitian terdahulu diketahui membran
alginat bersifat anti bakteri, tapi tidak anti
jamur dan bukan merupakan antibiotik [9,
22]. Untuk itu dalam upaya memperbaiki
kualitas produk, maka ditambahkan obat
berupa antibiotik yang diharapkan dapat
mengobati luka yang terinfeksi, baik oleh
bakteri gran positif maupun negatif. Oleh
karena itu,
untuk mengetahui sifat
resistensinya terhadap bakteri, maka
dilakukan percobaan dengan menggunakan

12a . E. Coli (kiri) dan S. aureus (kanan)

bakteri patogen, yaitu E. coli dan S. aureus
(Gambar 12a). Pemilihan terhadap bakteri
tersebut antara lain adalah karena banyak
terdapat di sekeliling kita dan menyebabkan
berbagai penyakit, antara lain infeksi pada
jaringan kulit [24, 25] dan hasilnya disajikan
pada Gambar 12b.
Dari hasil uji resistensi terhadap bakteri
tersebut, diketahui bahwa bakteri tidak
dapat tumbuh pada produk tersebut dan
terlihat adanya daerah zonasi di sekitar
cakram membran alginat, sehingga dapat
disimpulkan bahwa membran bersifat anti
bakteri.

12b. E. Coli (kiri) dan S. aureus (kanan)

Gambar 12. Bakteri Yang Digunakan dan Hasil Uji Resistensi Terhadap Bakteri
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Uji khasiat Pada Kulit Kelinci Albino
Jantan
Kulit manusia dewasa merupakan sekitar
10% dari berat badan normal. Fungsi kulit
adalah sebagai pengatur suhu tubuh,
mengatur hilangnya air tubuh melalui
keringat, tempat penyimpanan nutrisi untuk
sementara, tempat sintesis vitamin, dan
fungsi utamanya adalah untuk proteksi.
Kebijakan lembaga-lembaga seperti FDA
dan EPA di Amerika Serikat, OECD dan
EEC di Eropa secara internasional
menunjukkan bahwa identifikasi bahanbahan kimia yang berbahaya bagi kulit dan
perlindungan terhadap masyarakat dari
pendedahan terhadap bahan-bahan kimia
tersebut menduduki prioritas utama [19].
Infeksi kulit dapat disebabkan oleh bakteri
gram positif, bakteri gram negatif, jamur dan
virus. Pada infeksi kulit dapat terjadi
pemerahan,
pembengkakan
dan
terbentuknya nanah. Oleh karena itu pada
uji antimikroba untuk pengobatan kulit,
reduksi pemerahan, pembengkakan dan
pembentukan nanah dapat digunakan
sebagai parameter kesembuhan infeksi kulit
[20]. Untuk mengetahui apakah membran
alginat yang mengandung obat dapat
berfungsi ganda, yaitu sebagai pembalut
luka
primer
dan
sebagai
media
penyampaian obat topikal, maka dilakukan
pengujian terhadap kelinci albino jantan
yang terinfeksi oleh bakteri gram positif dan
negatif, yang dilakukan sesuai dengan
standar yang berlaku [19,20]. Antibiotik yang
digunakan sebagai obat yaitu Basitrasin
(mengganggu sintesis dinding sel bakteri
gram positif) dan Neomisin (mengganggu
sintesis protein bakteri gram negatif) dan
hasilnya disajikan pada Tabel 3 dan 4.
Dari hasil pengujian diketahui bahwa, kulit
kelinci yang diinfeksi dengan suspensi E.
coli (25% T) sebanyak 0,05 ml dan kelinci
lain yang diinfeksi dengan 0,1 ml suspensi
S. aureus (25% T) sebanyak 0,1 ml
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menunjukkan peningkatan keparahan dari
hari pertama sampai ke 3 dan pada hari ke
5 masih menunjukkan infeksi yang ditandai
dengan adanya pemerahan, pembengkakan
dan nanah, sedangkan yang ditempeli
dengan membran yang mengandung obat
(Neomisin dan Basitrasin) menunjukkan
pengurangan pemerahan, nanah dan
pengurangan
pembengkakan.
Pada
penelitian ini digunakan dua dosis yaitu
dosis rendah dan dosis tinggi [23].
Penyembuhan terlihat pada hari ke 5 untuk
dosis rendah terhadap S. aureus, pada 2
ekor kelinci sembuh sempurna dan pada 1
ekor kelinci terlihat jaringan parut bekas
infeksi (kulit belum rata) tetapi tidak ada
nanah dan tidak ada pemerahan, pada dosis
tinggi.
Infeksi S. aureus sembuh pada hari ke 4
pada 1 ekor kelinci, sedangkan untuk kulit
yang diinfeksi dengan E.coli dengan dosis
rendah penyembuhan lebih cepat yaitu hari
ke 4 (pada 2 kelinci sebuh sempurna dan
pada 1 kelinci terlihat jaringan parut bekas
infeksi). Infeksi membaik pada setiap hari
pengamatan dibandingkan bagian kontrol
yang tidak diobati pada kelinci yang sama.
Adanya variasi kecepatan kesembuhan
dalam satu kelompok dosis yang sama
menunjukkan bahwa pertahanan tubuh
setiap kelinci berbeda. Basitrasin aktif
terhadap bakteri gram positif, sedangkan
Neomisin lebih efektif untuk bakteri gram
negatif. Sebagai bakteri gram positif dipilih
Staphylococcus aureus dan sebagai bakteri
gram negative dipilih Escherichia coli,
karena kedua bakteri tersebut dapat
menginfeksi
kulit.
Kesembuhan
menunjukkan
bahwa
Neomisin
dan
Basitrasin dilepaskan dari membran ke kulit
kelinci, berarti membran yang digunakan
berfungsi sebagai pembalut luka primer dan
sebagai media penyampaian obat topikal,
sehingga
dapat
mempercepat
penyembuhan luka.

Jurnal Riset Industri Vol. V, No.2, 2011, Hal 161-174

Tabel 3. Hasil Pengamatan Diameter Rata – Rata Kulit Kelinci
(Disuntik S. aureus 0,1 ml)
Dosis rendah
Hari
ke-

Dosis tinggi
Diameter yang
Diameter
tidak diobati
yang diobati (cm)
(cm)
0,93 ± 0,12
1,37 ±0,15

Diameter
yang diobati (cm)

Diameter yang
tidak diobati (cm)

1

0,63 ± 0,15

1,10 ± 0,17

2

0,43 ± 0,12

1,00 ± 0,44

0,87 ± 0,23

1,03 ± 0,15

3

0,37 ± 0,21

1,07 ± 0,81

0,57 ± 0,12

0,87 ± 0,15

4
5

0,2 ±
0,1 ±

0,2 ±
0,2 ±

0,4 ±
0,2 ±

1,0 ±
1,0 ±

Tabel 4. Hasil Pengamatan Diameter Rata – Rata Kulit Kelinci (Disuntik E.coli 0,05 ml)
Hari
ke1

Dosis rendah
Diameter
Diameter yang
yang diobati (cm)
tidak diobati (cm)
1,20 ± 0,17
1,90 ± 0,17

Dosis tinggi
Diameter
Diameter yang
yang diobati (cm)
tidak diobati (cm)
1,23 ± 0,25
1,73 ± 0,25

2

1,00 ± 0,00

1,90 ± 0,17

1,00 ± 0,00

1,83 ± 0,29

3

0,53 ± 0,15

1,43 ± 0,12

0,40 ± 0,17

1,53 ± 0,38

4

0,2 *)

0,87 ± 0,12

0,2 *)

1,03 ± 0,38

5

0

0,37 ± 0,15

0

0,63 ± 0,35

Catatan : *) dua ekor sudah sembuh

Aspek
Teknologi,
Ekonomis
Kemungkinan Diterapkan Di IKM

Dan

Dari hasil survei literatur diketahui bahwa
pada umumnya pembalut luka komersial
berbahan baku alginat atau serat hidrogel
lainnya, berasal dari produk nonwoven atau
komposit, seperti terlihat pada Tabel 1.
Produk tersebut umumnya berasal dari
serat/benang alginat hasil pemintalan basah
(Wet Spinning), kemudian diproses menjadi
produk nonwoven atau komposit secara
fisika (misalnya melalui proses needle
punch), kimia (dengan menggunakan
perekat)
atau fisika-kimia (perekat dan
”roller press”). Adapun pada penelitian ini
produk pembalut luka alginat dibuat
langsung menjadi suatu lapisan film tipis
(membran), tanpa harus melalui proses
fabrikasi serat/benang dan proses lainnya.
Jadi prosesnya lebih sederhana dan
ekonomis,
karena
tidak
memerlukan
peralatan lain, seperti Wet Spinning, alat
Needle Punch atau Roller Press. Selain itu
bahan bakunya berupa bubuk alginatpun
tidak perlu memalui proses pemutihan,

sehingga lebih menghemat waktu dan biaya.
Oleh karenanya hasil penelitian ini
kemungkinan masih berpeluang diterapkan
oleh IKM.
Sumber daya alam, seperti rumput laut
coklat apabila dikelola dengan baik,
memungkinkan untuk mensuplai kebutuhan
industri pengolah alginat dalam negeri.
Selanjutnya
dengan
sedikit
setuhan
teknologi dan disertai dengan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan, maka bahan
tersebut dapat diubah menjadi produk yang
mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi,
misalnya untuk keperluan medis, antara lain
sebagai pembalut luka primer. Adapun
beberapa keuntungan yang mungkin dapat
diperoleh antara lain : Meningkatkan
perekonomi rakyat di daerah asal sumber
bahan baku, terbukanya peluang usaha
baru, meningkatnya penggunaan sumber
daya alam yang terbarukan, terciptanya
diversifikasi produk, tersedianya produk
pembalut luka primer produksi dalam negeri
dengan harga yang lebih terjangkau,
menghemat devisa negara untuk substitusi
pembalut luka impor.
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Untuk itu perlu diciptakan peluang untuk
melakukan upaya substitusi pembalut luka
impor dengan produk buatan lokal, misalnya
dimulai dari pemerintah; dalam hal ini
pemerintah yang bertindak sebagai penentu
kebijakan, sebagai mitra bagi dunia usaha
dalam menyediakan sarana dan prasarana
yang diperlukan dan
juga
sebagai
konsumen produk dalam negeri.
Adapun pada Tabel A pada Lampiran 1
dipaparkan
kemungkinan
prospek
pembuatan produk tersebut dalam kaitannya
dengan ketersediaan sumber bahan baku
dan
penguasaan
teknologi
dengan
menggunakan analisa SWOT (Strength,
Opportunity, Weakness, Threaten) [26] . Dari
Tabel tersebut terlihat peta prediksi
kekuatan dan kelemahan, peluang dan
kemungkinan ancaman yang akan terjadi
dalam upaya merintis pembuatan produk ini.
Namun demikian dengan meminimalkan
kekurangan
dan
ancaman
serta
meningkatkan kekuatan dan peluang
tersebut di atas, diharapkan kemungkinan
terealisasinya pembuatan produk ini di
Indonesia menjadi cukup besar, sehingga
dapat
membantu
IKM
dalam
hal
diversivikasi produk dan menaikkan nilai
tambahnya.
KESIMPULAN

1. Karakteristik membran dipengaruhi oleh
kondisi proses, yaitu semakin besar
konsentrasi alginat, membran yang
dihasilkan semakin berat, kuat dan tebal,
namun mulurnya berkurang.
2. Membran alginat mempunyai daya
absorpsi yang tinggi, berpori dan
merupakan antibiotik yang berfungsi
sebagai pembalut luka primer dan media
penyampaian obat topikal
3. Membran
terbukti
mempercepat
penyembuhan
luka
dan
berhasil
menangani infeksi kulit yang disebabkan
oleh bakteri gram positif dan gram
4. Potensi rumput laut coklat adalah cukup
besar, dan apabila produk olahannya
dimanfaatkan sebagai produk tekstil medis,
maka selain akan menaikkan nilai
tambahnya, diharapkan dapat mensubstitusi produk impor.
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SARAN
Untuk mengetahui sampai berapa lama
efektivitas pembalut tersebut sebagai
produk yang bersifat antibiotik dan efeknya
terhadap penyembuhan luka yang terinfeksi,
maka diperlukan pengujian lanjutan. Hal ini
penting, karena untuk menetapkan batas
kadaluarsa dari produk tersebut, terutama
apabila produk tersebut akan diproduksi dan
dipasarkan.
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Lampiran 1
Tabel A. Analisa SWOT Untuk Pembuatan Membran Alginat
No.

Keterangan
Strength
(kekuatan)

Opportunity
(kesempatan)

Bahan baku tersedia
dalam jumlah yang
cukup
(melimpah
disepanjang pantai)
Merupakan sumber
daya alam yang
terbarukan
Umur tanaman 1 -3
bulan dapat dipanen

Meningkatkan kualitas
SDA yang tersedia

4

Harganya relatif
murah

Adanya koordinasi
antara produsen
alginat, petani rumput
laut dan peneliti

- Sarana dan prasarana (Modal
Kerja) belum tersedia
- Tingginya biaya inventasi dan
bunga Bank
- Adanya ”hidden cost”
SNI untuk pembalut luka
berbahan dasar alginat, belum
tersedia
- Belum optimalnya
pembudidayaan rumput laut
SDM pengelola rumput laut
masih rendah
Belum optimalnya informasi
kepada para petani rumput laut
dan produsen alginat mengenai
prospek ini

5.

Sudah ada industri
penghasil alginat

Dapat mensubstitusi
produk impor

Belum optimalnya koordinasi
diantara pengepul rumput laut

6.

Teknologinya
sederhana
(untuk produk tenun
dan nirtenun

Mengurangi cadangan
devisa negara

Belum optimalnya pelatihan
dalam hal pembudidayaan
rumput laut coklat dan
pengelolaan paska panen

7.

SDM yang memadai

Harga produk relatif
lebih murah

Rendahnya bidang pemasaran
hasil-hasil produksi SDA

8.

Riset dan literatur
tersedia

Memenuhi
kebutuhan/konsumsi
dalam negeri akan
produk tersebut

Konsumen pembalut luka yang
Memilih menggunakan produk
impor

1.

2.

3.
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Dapat meningkatkan
ekonomi kerakyatan
Peneliti dapat
mengaplikasikan hasil
penelitiannya

Weakness
(kelemahan)

Threaten
(Ancaman)
Produk impor
dengan kualitas
tinggi (sampai
yang berskala
nano)
Pasar dikuasai
oleh pedagang
tertentu
Konsumen yang
lebih menyukai
produk impor
Kualitas rumput
laut yang
heterogen
(rendemennya
variatif)
Ketergantungan
pada kondisi dan
cuaca alam
Adanya cemaran
industri yang
berpengaruh
terhadap
produktivitas budi
daya rumput laut
Belum adanya
standar harga
untuk rumput laut
dan produk
olahannya
(alginat)
Biaya-biaya tak
terduga (hidden
cost)
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OTOMATISASI INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL) SISTEM MOBILE DI
BARISTAND INDUSTRI SURABAYA
OTOMATIZATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (WWTP) MOBILE SYSTEM
OF BARISTAND INDUSTRI SURABAYA
Nurul Mahmida Ariani
Baristand Industri Surabaya
ariani_nm@yahoo.com

ABSTRAK
Berdasarkan UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap
industri maupun instansi harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari
kegiatannya. Sehubungan dengan adanya permasalahan keterbatasan lahan yang permanen, maka Baristand
berupaya membantu dalam pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi industri dengan perekayasaan
Mobil IPAL.
Permasalahan yang ada di Mobil IPAL adalah adanya fluktuasi Karakteristik & volume Air limbah yg akan
diproses, tergantung sumber limbahnya, hal tersebut menimbulkan kesulitan pada pengaturan pH serta
Penambahan pereaksi. Sehingga dengan Otomatisasi diharapkan kinerja IPAL Mobil lebih effisien.
Sistem otomatisasi di IPAL Mobil meliputi penetapan pH 7 dengan pH display dan pengaturan pemberian reagen
secara manual. Pengaturan pH : 7 dengan proses air limbah secara sinambung yang dilengkapi dengan dozing
pump menggunakan larutan H2SO4 10 %, pengontrolan pH dengan waktu respon dalam 30 detik.
Kata Kunci: Otomatisasi, IPAL Sistim Mobile, air limbah, dozing pump, pH kontrol

ABSTRACT
Under Regulation UU No.32 / 2009 on Protection and Management of the Environment, every industry and
institution shall be responsible for managing the waste generated from its activities. In relation to the problem
such as limitation of permanent land, so BARISTAND attempt to help in solutions to the problems faced by
industry with engineering of IPAL Mobile.
The problems that exist in the WWTP Mobile System is the fluctuation characteristics & volume of wastewater
that will be processed, depending on the source of waste, which creates difficulties in setting the pH and the
addition of reagents. So with the expected performance of Automation WWTP Mobile System more efficient .
Automation system in WWTP Mobile System include determination of pH 7 with a pH display and arrangement of
the reagents manually. Settings pH: 7 with a continuous process of waste water which is equipped with a dozing
pump using 10% H2SO4 solution, controlling the pH with a response time within 30 seconds.
Keywords: Otomatization, WWTP Mobile Sistem, wastewater, dozing pump, pH control

PENDAHULUAN
Berdasarkan UU RI No.32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, maka setiap industri
maupun instansi/ badan usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan
limbah yang dihasilkan dari kegiatannya.
Limbah cair dari industri berbasis organik
mempunyai potensi pencemaran yang sangat
berat terhadap lingkungan, terutama pada
produk olahan/ bahan baku industri makanan
dan minuman. Bahan bawaan yang
terkandung didalamnya merupakan bahanbahan yang sangat komplek baik yang
terlarut maupun yang tidak larut.

Beberapa industri kecil menengah mempunyai
permasalahan dalam penyediaan lahan
permanent, maka Baristand Industri Surabaya
sudah melakukan perekayasaan Mobil IPAL.
Air limbah organik umunya diolah dengan
menggunakan proses biologi aorobik maupun
anaerobik, tergantung beban organik yang
dikandungnya, untuk air limbah dengan
karakteristik orgaik ringan proses biologi
aerobik merupakan cara yang lebih cocok.
Pada proses ini perlu pengendalian kondisi
pada kolam biologi, dimana kondisi air
limbah yang masuk dan akan diolah harus
pada kondisi netral dengan pH sekitar 7.
Pengendalian pH sangat penting untuk
berbagai proses di antaranya proses-proses:
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netralisasi limbah cair, reaksi kimia dan
biologi dan lain-lain. Tujuan dari pengendalian
adalah mempertahankan nilai pH pada
suatu larutan pada harga tertentu. Hal ini
sangat penting untuk memenuhi kondisi
lingkungan yang sesuai atau yang
dipersyaratkan. Namun pengendalian pH
merupakan hal yang sulit karena sifat nonlinieritas yang tinggi dan rentan terhadap
adanya gangguan. Sifat-sifat tersebut timbul
akibat bervariasinya parameter sepanjang
proses, pengaruh yang ditimbulakan peralatan
itu sendiri dan serta kondisi lingkungan
sekitar yang selalu berubah. Pengendalian
pH dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja
serta mengatasi sifat non linier proses kimia.
Baristand Industri Surabaya dalam upaya
mendukung Industrialisasi yang berwawasan
lingkungan serta mengacu pada pemenuhan
UU No. 32/ 2009 , telah melengkapi dengan
mobil IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah)
yang dapat dioperasikan secara berpindahpindah, namun dalam pengoperasiannya
terdapat beberapa kendala yang antara lain:
Karakteristik & volume Air limbah yg
akan diproses berfluktuasi (tergantung
sumber limbahnya, hal tersebut
menimbulkan kesulitan pada

-

Pengontrolan/ pengaturan pH, karena
kondisi operasi tergantung dengan
pH.
- Penambahan pereaksi bahan kimia.
Operator IPAL :
- Tidak hanya bertugas khusus di
Mobil (IPAL)
- Keterbatasan pengetahuan operator
tentang proses Mobil.IPAL

Pada Gambar.1. menunjukkan karakteristik
dan fluktuasi debit air limbah, sehingga perlu
dilakukan upaya untuk mengatisipasi kondisi
tersebut. Salah satu alternatifnya adalah
dengan cara mendesain bak equalisasi yang
tepat serta dilengkapi dengan peralatan
Regulator flow. Sedangkan Gambar.2
menunjukkan hubungan debit limbah cair
secara kumulatif terhadap waktu.
Prinsip desain bak equalisasi yang dilengkapi
dengan regulator flow yang berfungsi
sebagai peredam fluktuasi yaitu limbah tidak
melimpah pada saat flowrate maksimum
dan tidak akan kosong pada saat flowrate
minimal. Data ini yang dipakai sebagai
referensi dalam perencanaan pembuatan
Mobil Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
serta upaya otomatisasi pengoperasiannya.
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Debit Limbah Cair ( liter )

Debit Limbah Cair ( liter )

1400

160

120
100
80
60
40

20
0

Waktu / Jam Kerja

Gambar 1. Debit Limbah Cair Terhadap
Waktu Kerja
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y = 80.45x - 63.85

1600

180

Debit rata-rata

1200
1000
800

Debit Minimum

600

400
200
0

Waktu / Jam Kerja

Gambar 2. Komulatif Volume Limbah yang
dihasilkan Pada Kondisi rata-rata
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Keberadaan Mobil IPAL Baristand Industri
Surabaya dengan sistem otomatisasi akan
mampu mengelola lingkungan dengan kinerja
yang lebih baik dengan pengaturan kondisi
proses yang teliti.
Dengan adanya proses otomatisasi di Mobil
Instalasi Pengolaha Air Limbah (IPAL)
Baristand Industri Surabaya diharapkan
kinerja proses pengolahan air limbahnya
menjadi lebih efisien dan efektif.
Kegiatan Penelitian ini dibatasi pada
permasalahan yang ada di Mobil IPAL di
Baristand Industri Surabaya, dengan:
-

Pengaturan/ pengontrolan pH yg dilengkapi
dg pH kontrol, dispaly &dozing Pump.
pada proses fisika kimia.
pada proses biologi.

Di Sukoharjo Jawa Tengah (2009) juga telah
dilakukan perekayasaan IPAL keliling
dengan menggunakan teknologi plasma
yang sudah dipatenkan, hasil karya seorang
doctor dari LIPI (Anto Tri Sugiarto) yang
melakukan riset awalnya di Jepang dan
perancangan prototype di Indonesia, namun
teknologi ini masih dalam bentuk box yang
bisa
dipindah-pindah
namum
belum
menyatu dengan mobil. Mobil IPAL ini
dipasarkan dengan harga sekitar 450 juta
tanpa mobil, tapi masih ditarik motor roda 2,
Ipal ini masih terbatas juga pada pengolahan
limbah secara organic, sedangkan secara
anorganik masih dalam proses kajian lebih
lanjut. (Rohmat Haryadi & Syamsul
Hidayat, 2009) Gatra Nomor 13, 5 Februari
2009, tentang Mobil Plasma Pengolah
Limbah).
Perbedaan hasil penelitian ini dengan yang
sudah ada, bahwa mobil IPAL yang sudah
ada menggunakan teknologi plasma dan
diterapkan pada limbah organic yang
pengoperasiannya dengan di tarik oleh
mobil. Sedangkan Mobil IPAL hasil rekayasa
dalam penelitian ini adalah untuk limbah
organic ringan dengan proses biologi lumpur
aktif serta diletakkan dalam mobil box yang
menyatu dengan mobil serta dilengkapi oleh
peralatan control pH.

METODE PENELITIAN
Bahan dan peralatan
Bahan yang dipakai adalah air Limbah,
bahan kimia & bahan pembantu untuk
Penelitian dan Pengujian. Sedangkan
peralatan yang dipakai terdiri dari : Mobil
Instatasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Baristand Industri Surabaya, pH Kontrol &
assesoris, monitoring display/ Dewansi Range
pengukuran 0 -14, pompa dozing, DO
meter, stop watch, timba/ bak, pH meter,
pengaduk
Metode Kerja
Lingkup kegiatan yang dilakukan meliputi :
Inventarisasi Proses IPAL Mobil yang ada
Baristand Industri Surabaya, Penelitian &
Pengkajian Proses-proses di IPAL yang
dapat ditransformasikan ke proses otomatisasi
(dengan sistem pengontrolan), yaitu pada
Proses Netralisasi / persiapan proses biologi
pH : 7 (Basa – Netral), selanjutnnya dilakukan
perhitungan desain untuk otomatisasi. Setelah
itu dilakukan Instalasi sistim otomatisasi
serta Uji coba.Adapun data yang didapatkan
dilakukan evaluasi data hasil uji coba untuk
melihat kinerjanya.
Kegiatan dilakukan dalam dua tahap, yaitu
pengaturan secara batch dan kontinyu. Pada
pengaturan secara batch untuk pengaturan
pH 7 Variabel Tetap : Debit Limbah (Q),
Variabel perubah : Konsentrasi H2SO4 5 %,
10 %, kemudian dicari Hubungan Volume
reaktan H2SO4 terhadap pH. Untuk Variabel
perubah : Konsentrasi NaOH 5 %, 10 %
juga dicari Hubungan Volume reaktan NaOH
terhadap pH. Pengatuan pH secara kontinyu,
dicari hubungan Konsentarsi perekasi Vs
waktu respon,(pada pencapaian pH yang
diinginkan, saat on – off dari dozing pump)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Inventarisasi Proses IPAL Mobil
yang ada Baristand Industri Surabaya.
Rangkaian proses pengolahan air limbah
pada IPAL Mobil seperti pada gambar.3
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Tanki Pereaksi

Udara

Tanki Pengaduk
Influent

Sedimentasi I

Sedimentasi II
Thickener
Fluidized Bed
Sludge

Thickener

Gambar

WAS

: Diagram Alir IPAL - Mobile
Dilarang mengkopi/ memperbanyak ataupun mengambil sebagian
yang ada dalam gambar ini, tanpa seijin dengan perancang

Gambar 3. Diagram Alir IPAL Mobil
Baristand Industri Surabaya
Penelitian & Pengkajian Proses-proses
di IPAL yang dapat ditransformasikan
ke proses otomatisasi (dengan sistem
pengontrolan)
Proses Netralisasi/ persiapan proses
biologi pH : 7, (Basa – Netral)
Pada Proses pengolahan limbah di IPAL
Mobil ini perlu perhatian khusus untuk
pengaturan kondisi proses biologi, jadi
kondisi limbah yang akan diolah di dalam
proses biologi ini harus dikondisikan
netral sebelum masuk ke proses biologi,
maka dalam pelaksanannya perlu
ditambahkan larutan asam (H2SO4)
maupun larutan basa (NaOH).
pH

Dozing

DO

0,22

0,22

0.53

tu
Pin

Monitor pH & DO

0.66

un

k

0,22

i
Kir
0.51

Da

la
Be

g
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Perhitungan Desain untuk otomatisasi
Perhitungan didasarkan pada desain
kriteria yang telah ditetapkan, pada
perancangan ini dipilih desain Mobil
IPAL dengan kapasitas 2 m3 air limbah
yang akan diolah per hari, dengan
mengambil dasar lokasinya adalah mobil
pick up yang dilengakpi oleh fasilitasfasilitas utama bak flotasi, regulator flow,
tangki pengaduk, bak sedimentasi,
kolam biologi berupa fluidized bed serta
perlengkapan asesoris penunjang. Desain
sistem otomatisasi dilakukan pada
pengontrolan pH larutan yang akan
dialirkan pada kolam biologi, sehingga
kondisi harus di jaga pada pH netral
(sekitar 7) untuk mengkondisikan suasana
pada proses biologi lumpur aktif, supaya
kelangsungan hidup mikoorganisme
sebagai perombak bahan bahan organik
bisa terjaga. Sistem otomatisasi dengan
pengaturan pH yang dilengkapi dengan
sistem kontrol dan pembubuhan reagent
degan menggunakan dozing pump serta
kondisi pH terukur akan termonitor
dalam layar monitor. Pengoperasian
Kondisi proses ini juga akan selalu
dapat dimonitor dengan CCTV yang bisa
dilihat dari ruang monitor yang dalam hal
ini adalah dengan memanfaatkan ruang
kabin dari mobil pick up.

Bak Pengaduk

SENSOR
DO

SENSOR
pH

PENGADUK
Bak Sedimentasi I

SEDIMENTASI I
Bak Fluidisasi I

MONITOR Ph & DO

SEDIMENTASI II

2.91

3.64

Bak Sedimentasi II

Thickener
Bak Fluidisasi II
DOZING

Panel Listrik

TANKI
PEREAKSI

FLUIDIZED

3.20

THICKENER

Gambar 4. Denah Penempatan sarana
Kendali/ Kontrol Pada IPAL Mobil

Menurut definisi, pH adalah logaritma
negatif dari konsentrasi ion hidrogen dalam
larutan air. Ini berarti bahwa larutan yang
memiliki nilai pH 4 mempunyai sepuluh kali
lebih hidrogen ion dari larutan yang pH 5.
Titrasi adalah metode populer untuk
menentukan jumlah keasaman atau
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Gambar 5. Hydroloic Profile sarana
Pengendali di IPAL Mobil

kebasaan suatu larutan. Hal ini diperlukan
dalam perancangan sistem kontrol pH untuk
menentukan ukuran titik akhir . Kurva titrasi
asam - basa adalah plot pH vs penambahan
pereaksi dan secara grafis menunjukkan
perubahan pH per penambahan unit reagen.
Hal ini juga memberikan indikasi tingkat
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kontrol diperoleh. Bentuknya tergantung
pada faktor-faktor seperti sifat asam dan
basa yang kuat atau lemah, serta
konsentrasi.
Pada dasarnya, sistem kontrol pH mengukur
pH larutan dan mengontrol penambahan
reagent penetral untuk menjaga larutan
pada pH netral, atau dalam batas yang
dapat diterima tertentu. Sistem kontrol pH
sangat bervariasi, dan desain tergantung
pada faktor-faktor seperti aliran, kekuatan
asam atau basa, variabilitas, metode
menambahkan reagen penetral serta
akurasi control.
Posisi dua atau sistem kendali on-off
dirancang sehingga unsur pengendalian
adalah penambahan reagen selalu diatur
dalam salah satu dari dua posisi, baik
terbuka penuh (On) atau sepenuhnya
tertutup (off). Sistem seperti ini umumnya
terbatas pada proses yang terus menerus di
mana laju aliran limbah relatif kecil.
Sistem pencampuran / homogenitas harus
baik untuk mendukung sistem kontrol, jika
tidak, penginderaan elektroda pH akan
mendeteksi pH yang salah dan akan terus
menambah pereaksi walaupun jumlah yang
benar telah tercapai.
Jika pH dari aliran air dapat bervariasi dari
asam di satu waktu untuk alkali pada yang
lain, maka kedua reagen asam dan basa
akan dibutuhkan. Sistem seperti ini sangat
ideal dengan asam encer dan limbah basa.
Jumlah reagent yang ditambahkan pada
setiap saat bergantung pada proporsionalitas
yang dibentuk oleh sistem dan controller.
output Controller dan pengiriman reagen
yang proporsional terhadap penyimpangan
dari referensi internal (setpoint).
Beberapa faktor yang sangat penting dalam
desain sistem kontrol pH adalah kemampuan
sistem secara keseluruhan untuk menyerap
agen kontrol tanpa perubahan pada variabel
proses.
Dalam perancangan kali ini digunakan
system pH control dengan dilengkapi dozing
pump jenis stroke/ langkah dengan spesifikasi
tekanan 7 bar, debit 14.7 liter/jam atau 1.6
cc per langkah, namun pada saat operasi
dapat diatur disesuaikan dengan konsentrasi
reagen yang diperlukan. Sedangkan
sensornya dengan system elektroda/ probe

yang dikendalikan dengan menggunakan
perpindahan tegangan milivolt menjadi
suatu perintah/ sinyal ke dozing pump atau
panel disply.
Sifat dasar pH sebagai fungsi logaritma dari
konsentrasi adalah membatasi kapasitas.
Juga kapasitas penyangga (misalnya,
kemampuan suatu larutan untuk menolak
perubahan) dari sebuah sistem yang
diberikan mungkin nol atau mendekati nol
pada titik kontrol.
Elektroda yang tidak merespon dengan
cepat perubahan pH karena adanya lapisan
yang akan menambah waktu mati. Oleh
karena itu diperlukan suatu sistem kontrol
terhadap pH sehingga kondisi pH dapat
terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini
variable yang dikontrol adalah pH pada
system proses netralisasi sehingga nilai pH
yang diterima cukup baik.Pengukuran nilai
pH menggunakan sensor yang akan
dikontrol sekitar nilai pH7.
(http://digilib.its.ac.id/ITS-Research-3100010
082619/12236) .
Secara keseluruhan dinamika proses tersebut
adalah model yang nonlinier, sehingga
diperlukan pengendali yang mampu mengatasi
karakteristik non linier ini. Pengendali non
linear pada dasarnya sangat cocok untuk di
terapkan pada pengendalian pH akan tetapi
pengendali non linear lebih rumit dan lebih
mahal dibandingkan pengendali linear.
Sistem pengendali linear mampu untuk
mengatasi karakteristik non linear pada pH.
Pengendali linear yang digunakan adalah
kontroller PID yang mempunyai parameter
tuning khusus telah di rancang sedemikian
rupa sehingga memiliki kemampuan
menghadapi sistem nonlinier.
(http://digilib.its.ac.id/ITS-Undergraduate-31
00010038366/10580).
Limbah cair industri harus melalui proses
pengolahan limbah cair sebelum dapat
dibuang ke perairan bebas. Salah satu unit
operasi yang sangat penting adalah unit
netralisasi. Proses netralisasi limbah cair
asam dilakukan dengan penambahan base
penetral dengan jumlah yang sesuai
sehingga larutan mempunyai pH yang
diperbolehkan untuk penjagaan netralitas air
limbah diperlukan suatu strategi kontrol
yang tepat.
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(http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&
op=read&id=jbptitbtf-gdl-s1-2007-rudyjusuf1833&q=Nilai)
Model analitik proses penetralan pH terdiri
dari dua dinamika yaitu, reaksi pencampuran
dan reaksi invariant yang didapatkan
dengan menyelesaikan kesetimbangan
elektro-kimia non-linier static reaksi asambasa. Secara keseluruhan dinamika proses
tersebut adalah model yang nonlinier,
sehingga diperlukan pengendali yang mampu
mengatasi karakteristik non linier ini.
Pada perancangan pH control sangat
dipengaruhi oleh
Instalasi sistim otomatisasi serta Uji
coba
Peralatan yang sudah didesain kemudian
di install/ dipasang sesuai dengan denah
penempatan serta dengan memperhatikan
hidrolic profile, sehingga cairan bisa
mengalir dengan baik.
Langkah
selanjutnya adalah setting peralatan,
meliputi cek kinerja masing2 sensor
terhadap tampilan yang ditunjukkan
pada layar monitor. Setting juga meliputi
penyiapan dan penggunaan larutan
dengan kondisi asam maupun basa yang
akan diatur menjadi kondisi netral, yang
larutan awal bersifat asam ditambahkan
dengan larutan NaOH dengan konsentrasi
5% dan 10 %, sedangkan jika larutan
awal bersifat basa, maka untuk
mencapai kondisi netral ditambahkan
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dengan larutan H2SO4 dengan konsentrasi
5% dan H2SO4 10%
Pengumpulan data serta evaluasi data
hasil uji coba untuk melihat kinerjanya
Setting pH : 7, (pereaksi Larutan H2SO4)
Secara Batch
Pengaturan pH (pH display) dengan cara
manual secara batch, maka untuk
mencapai pH 7 dari kondisi awal,
diperlukan
- Larutan H2SO4 5 % sebanyak : 8 cc/
menit,
- Larutan H2SO4 10 % sebanyak : 4,4
cc/ menit,
Adapun gambar grafik hubungan penambahan
larutan H2SO4 dengan kenaikan pH dapat
dilihat pada gambar 6 .

Gambar 6. Grafik Hubungan Volume
larutan H2SO4 denngan Ph secara
sinambung
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Tabel 1. Hubungan waktu proses dengan pH (Proses kontinyu)
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Waktu

Nilai pH

(menit)

Limbah
Awal

0,00
0,30
1,00
1,30
2,00
2,30
3,00
3,30
4,00
4,30
5,00
5,30
6,00
6,30
7,00
7,30
8,00
8,30
9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30
13,00
13,30

6,79
6,8
6,81
6,83
6,84
6,85
6,86
6,88
6,89
6,9
6,91
6,93
6,95
6,97
6,99
7,02
7,04
7,06
7,08
7,1
7,12
7,14
7,16
7,18
7,2
7,21
7,23
7,24

Limbah
dan lar
H2SO4
10 %
6,79
6,8
6,81
6,83
6,84
6,85
6,86
6,88
6,89
6,91
6,93
6,95
6,97
6,99
7,01
7,03
7,04
6,98
6,93
6,96
6,98
7,01
7,04
7
6,96
6,97
6,99
7,01

Pengaturan pH secara otomatisasi dengan
penambahan Larutan H 2SO 4 5 % dan
Larutan H2SO4 10 % menggunakan dozing
pump seperti terlihat pada Tabel 1
sedangkan gambar grafik hubungan
penambahan larutan H2SO4 5 % dan 10 %
dengan kenaikan pH dapat dilihat pada
gambar 7 .

Gambar 7. Hubungan waktu dengan pH
(Proses Sinambung)

Limbah
dan lar
H2SO4
5%
6,79
6,8
6,81
6,83
6,84
6,85
6,86
6,88
6,89
6,94
6,97
6,99
7,01
7,02
7,03
7,04
7,05
7,05
7,04
7,03
7,01
6,98
6,96
6,95
6,95
6,97
7
7,03

Base
line

Toleransi
bat as
bawah

Toleransi
bat as
atas

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

Untuk pereode waktu : 0 – 4.00 menit
Grafik mempunyai kecenderungan yang
sama, mengalami kenaikan sampai pH
6,9. (masih dalam batas toleransi bawah
dozing belum ON)
Namun perbedaan nya adalah, untuk
penambahan dengan larutan H2SO4 5
%, respon waktu : 450 – 360 : 90 detik,
Trend grafik sinosoidal dengan periode
yang panjang. Sedangkan untuk
penambahan dengan larutan H2SO4 10
%, respon waktu : 450 – 420 : 30 detik.
Trend grafik sinosoidal dengan periode
yang lebih pendek & respon cepat
Proses kontrol, adalah mengatur
perbedaan nilai yang terjadi dengan nilai
yang seharusnya ” Error ”. Nilai error
yang semakin tinggi menunjukkan
adanya pengendalian yang semakin
tidak baik, sedangkan nilai error kecil
atau bahkan mendekati nol adalah suatu
kondisi yang baik yang diharapkan dapat
menunjukkan kondisi pH yang relatif
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stabil seperti kondisi operasi yang
dikehendaki dan telah ditentukan.
(Coughanowr- Kopel, 1989)
Evaluasi Teknologi.
Mobil IPAL yang sudah dilengkapi system
otomatisasi diperlukan, sebab banyak
industri kecil dan menengah yang belum
memiliki instalasi pengolah limbah yang
representatif, terutama dalam mengendalikan
pencemaran air yang selama ini banyak
terjadi.
Beberapa hal yang dapat diambil dan
dimanfaatkan dengan keberadaan Mobil IPAL
yang sudah dilengkapi sistem otomatisasi,
antara lain :
- Sebagai upaya untuk mengantisipasi
tingkat kesulitan dalam pengoperasian.
seperti adanya fluktuasi pada kuantitas
dan kualitas bahan cemarnya, karena
dipengaruhi oleh karakter limbah cair
yang akan diolah. Hal ini karena masingmasing limbah cair yang walaupun
bersifat organik namun mempunyai sifat
yang berbeda tergantung dari sumber
limbahnya/ jenis industri nya, maka sistim
otomatisasi Mobil IPAL sangat bermanfaat,
karena pengontrolan pH serta penambahan
reagent memerlukan kondisi yang tepat
dan akurat.
- Teknologi ini dapat diimplementasikan
pada beberapa industri yang mempunyai
kondisi serupa seperti pada industri yang
berbasis organik lainnya, karena limbah
cair ini mempunyai potensi bahan cemar
berupa bahan organik terlarut serta
tersuspensi. Proses pengikatan bahan
organik secara biologi organik dengan
menggunakan lumpur aktif yang beroperasi
dalam reaktor fluidized Bed. (Eddy
Metcaft, 2003).
- Dasar untuk unit Usaha Pelayanan Teknis
(UPT) untuk pembuatan & pembangunan
Mobil IPAL lain yang pengoperasiannya
manual maupun yang sudah dilengkapi
dengan sistem otomatisasi, yang dibutuhkan
oleh industri yang dalam keberadaan
lokasinya ada keterbatasan/ kesulitan
dengan ketersediaan lahan/ tanah
permanen yang cukup, sehingga fasitas
IPAL Mobil ini tetap bisa dioperasikan
dengan secara berpindah2 sesuai lokasi
industri yang membutuhkan, yang pada
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akhirnya dapat dimungkinkan untuk
mendatangkan Jasa Pelayanan Teknis
(JPT).
- Suatu sarana yang dapat dimanfaatkan
untuk melakukan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi pengolahan air
limbah serta sebagai bahan kajian bagi
industri-industri yang akan membangun
IPAL nya dengan menggunakan sistem
otomatisasi. (sarana promosi kemampuan
Baristand Industri Surabaya dalam
perekayasaan).
Evaluasi Ekonomi .
Evaluasi ekonomi untuk suatu kegiatan
pengelolaan lingkungan yang diakibatkan
oleh kegiatan usaha, tidaklah mudah untuk
di hitung untung ruginya, hal itu dikarenakan
biaya yang ada seharusnya dibandingkan
dengan terjadinya kerusakan lingkungan
serta usaha pemulihannya apabila tidak
ada pengelolaan.
Dengan pertimbangan tersebut serta sebagai
perwujudan rasa tanggung jawab pengelolaan
yang baik dari dampak kegiatan industri/
unit usaha, maka sekecil apapun limbah yang
dihasilkan haruslah mendapatkan perhatian
untuk mengolahnya, termasuk suatu usaha
yang mempunyai keterbatasan kepemilikan
tanah/ lahan serta ketersediaan SDM yang
mengoperasikannya.
Keberadaan Mobil IPAL yang dilengkapi oleh
sistim pengontrolan pH berpeluang sebagai:
UPT yang dapat mendatangkan Jasa
Pelayanan Teknis (JPT), antara lain :
- Untuk pembuatan & pembangunan IPAL
secara total, Harga Rp. 550.000.000/ unit
(Rp. 450.000.000/ unit jika mobil sudah
tersedia),
- Jasa Desain : 20-25 % dari harga total
fasilitas peralatan IPAL.
(termasuk supervisi pembangunan fisik,
uji coba serta pelatihan operator).
- Jasa pengolahan (dengan sistim sewa)
per hari :
Rp. 900.000/ hari *), dengan basis :
limbah 2 m3/ hari, BOD : 250 ppm)
Keberadaan mobil IPAL ini, instalasi tidak
membutuhkan lahan yang luas. Hal ini
didasarkan atas kebutuhan banyak industri
menengah dan kecil, karena Industri
semacam ini biasanya tidak memiliki unit
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pengolah limbah sendiri. Sebab lahan
mereka sempit untuk membangun pengolah
limbah yang permanen serta adanya
keterbatasan SDM yang mengoperasikannya.
IPAL mobile ini cocok untuk kondisi seperti
ini terutama jika ada pengolahan secara
sentra atau dengan koordinasi dari instansi
pembinanya, seperti Dinas Lingkungan
Hidup maupun dinas terkait lainnya di
daerah dimana industry kecil menengah
tersebut berada..
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dengan melakukan perekayasaan system
otomatisasi IPAL Mobil Baristand Industri
Surabaya
dapat
ditarik
kesimpulan
beberapa hal :
Keberadaan IPAL mobil Baristand Industri
Surabaya dengan sistem otomatisasi
mampu mengelola lingkungan dengan
kinerja yang lebih baik, efektif dan effisien
dengan pengoperasian serta pengaturan
kondisi proses yang teliti dengan
pengontrolan pH pada kondisi operasi
proses netralisasi.
Pengaturan pH (pH display) dengan cara
manual secara batch, maka untuk
mencapai pH 7 dari kondisi awal,
diperlukan
 Larutan H2SO4 5 % sebanyak : 8 cc/
menit, Larutan H2SO4 10 % sebanyak :
4,4 cc/ menit,
Pengaturan pH dilakukan secara proses
sinambung
(pH kontrol : panel pH display & dozing
pump)
- pH : 7, H2SO4 10 % ,
- Kontrol dengan kisaran 7 ± 0.1, waktu
respon 30 detik.
Saran
Pengoperasian system otomatisasi IPAL
Mobil, akan berjalan dengan lebih baik serta
kinerjanya bisa dipertahan jika kondisi
peralatan otomatisasi juga terjaga dengan
baik, mengingat semua komponennya
adalah rangkaian elektronika yang sangat
memerlukan pemeliharaan yang bersifat

kontinyu, seperti pembersihan elektroda
pada s enso r p rob e - nya.
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PARAMETER SETTING OF PRESS MACHINE USING RESPONSE SURFACE METHOD IN OIL
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ABSTRAK
Parameter kontrol yang harus dijaga pada mesin press adalah biji pecah (broken nut) dengan nilai standard
maksimal 18% dan kehilangan minyak dalam serabut (oil losses in fibre/oil dry) dengan nilai standard adalah 6,8–
7,5%. Penelitian ini menggunakan metode respon permukaan sebagai alat untuk menentukan kondisi operasi
optimum mesin press dengan parameter temperatur digester dan tekanan hidraulik. Temperatur digester
divariasikan pada 93, 98, 103 0C dan tekanan hidrolik divariasikan pada 30, 40, 50 bar untuk percobaan orde
pertama dan menggunakan skema central composite design (CCD) pada percobaan orde kedua. Hasil penelitian
menunjukkan temperatur digester dan tekanan hidrolik berpengaruh terhadap kualitas parameter yang dikontrol.
Model yang dihasilkan untuk biji pecah adalah
0,014 X 1

Yˆb

2

2

= 275,397 – 6,059 X 1 + 1,847 X 2 + 0,033 X 1 - 0,003 X 2 -

X 2 dan untuk kehilangan minyak dalam serabut adalah Yˆo

= 237,337 – 4,431 X 1 - 0,814 X 2 + 0,022

X 12 + 0,002 X 22 + 0,006 X 1 X 2 . Parameter optimal mesin press diperoleh pada saat temperatur digester 96,9

0

C dan tekanan hidraulik 39,3 bar dengan respon broken nut sebesar 13,75% dengan nilai desirability 0,70916
dan oil dry sebesar 7,01% dengan nilai desirability 0,9883.
Kata kunci: Metode respon permukaan, biji pecah, kerugian minyak, temperatur digester, tekanan hidraulik

ABSTRACT
Control parameter in press machine are broken nut with standard maximum is 18 % and oil losses in fibre (oil dry)
with standard value 6,8-7,5 %. In this research response surface method employed as tool to determine optimum
parametric in press machine with digester temperature and hydraulic pressure as parameter. Digester
temperature variated at 93, 98, 103 0C and hydraulic pressure at 30, 40, 50 bar in first orde experiment and using
central composite design (CCD) for second experiment. Result of experiment shown digester temperature and
hydraulic pressure influnetial the quality. The model for broken nut is
2

2

0,033 X 1 - 0,003 X 2 - 0,014 X 1

X 2 and for oil dry is Yˆo

Yˆb

= 275,397 – 6,059 X 1 + 1,847 X 2 +

= 237,337 – 4,431 X 1 - 0,814 X 2 + 0,022

X 12 + 0,002

X 22 +

0,006 X 1 X 2 . Optimal parametric in press machine provided at digester temperature 96,9 0C and
hydraulic pressure 39,3 bar with broken nut 13,75% with desirability 0,70916 and oil dry response 7,01% with
desirability 0,9883.
Keywords: Response surface method, broken nut, oil dry, digester temperature, hydraulic pressure

PENDAHULUAN
Peraturan presiden nomor 28 tahun 2008
tentang kebijakan industri nasional,
mengelompokkan industri agro terdiri atas
industri
pengolahan
kelapa
sawit,
pengolahan hasil laut, pengolahan karet,
pengolahan kayu, pengolahan tembakau,
pengolahan kakao dan coklat, pengolahan
buah, pengolahan kelapa, pengolahan kopi,
pulp dan kertas. Khusus industri pengolahan
kelapa sawit menempatkan Indonesia

sebagai salah satu penghasil minyak sawit
mentah (CPO) terbesar di dunia. Oleh
karenanya, perkembangan industri kelapa
sawit terus didorong oleh pemerintah. Salah
satu langkah yang ditempuh adalah dengan
memasukkan pengembangan industri
kelapa sawit dalam salah satu dari enam (6)
koridor pengembangan industri melalui
program Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI)
yang lokasi utamanya di pulau Sumatera.
(Ministry of Industri, 2011).
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Produk utama yang dihasilkan pabrik
pengolahan minyak kelapa sawit adalah
CPO dan kernel. Buah kelapa sawit yang
merupakan bahan baku dalam industri
kelapa sawit akan diolah melalui proses
perebusan, pemipilan, pelumatan, pengempaan, pemisahan, pengeringan, dan
penimbunan (Pardamean, 2008). Oleh
karennya, dalam pabrik kelapa sawit (PKS)
akan terdiri unit-unit kerja yang berfungsi
mendukung proses guna mewujudkan
produk pengolahan kelapa sawit. Selain itu,
pabrik pengolahan minyak kelapa sawit juga
membutuhkan unit pendukung lainnya
seperti pengolahan air, pembangkit tenaga
dan boiler dan pengolahan limbah.
Untuk mengendalikan proses pengolahan
kelapa sawit diperlukan pengetahuan dan
penguasaan terhadap proses, kinerja mesin
dan alat, memadukan setiap proses
pengolahan dan kemampuan untuk
mengoperasikan serta mendiagnosis suatu
penyimpangan.
Khusus
pada
unit
pemisahan, proses kontrol yang harus
dijaga pada mesin press adalah biji pecah
(broken nut) dan kehilangan minyak dalam
serabut (oil losses in fibre/oil dry). Dimana
broken nut adalah biji yang pecah, bahkan
sampai ke inti/kernel. Bila broken nut ini
terlalu tinggi maka akan memiliki potensi
kehilangan kernel di fibre cyclone.
Sedangkan oil dry adalah minyak yang
masih terkandung dalam padatan serabut.
Bila oil dry tinggi maka minyak yang hilang
akan tinggi. Sedangkan pada kondisi oil dry
rendah berdampak pada broken nut tinggi
yang potensial menjadi kehilangan kernel.
Melihat kondisi ini, proses kontrol
dibutuhkan agar didapat kerugian yang
seminim mungkin.
Metode respon permukaan adalah teknik
yang digunakan untuk memodelkan
hubungan antara variabel respon dan
faktor perlakuan. Variabel faktor dapat
disebut variabel independen dan dikontrol
dalam eksperimen. Metode ini juga dapat
digunakan untuk menemukan bagian
kombinasi yang menghasilkan respon
maksimum.
Dalam
metode
respon
permukaan solusi optimum dapat dipilih
untuk kondisi maksimum, minimum,
kondisi hasil yang paling diinginkan dan
kondisi sepanjang batas atas dan batas
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bawah. Langkah yang ditempuh dalam
metode respon permukaan adalah (1)
menentukan
tujuan,
(2)
menentukan
variabel respon yang akan diukur, variabel
bebas yang berpengaruh terhadap respon
dan menentukan range variabel bebas agar
didapatkan hasil yang layak, (3) membuat
rancangan orde pertama, (4) membuat
model orde pertama dan menguji model
apakah dapat melanjutkan ke percobaan
orde kedua atau tidak, (5) membuat
rancangan percobaan orde kedua, (6)
membuat model orde kedua dan menguji
apakah model sesuai dengan model yang
diduga, (7) menentukan kondisi optimum
dari model orde kedua yang sesuai
(Montgomery, 2001).
Penelitian menggunakan metode respon
permukaan telah dilakukan dan ditemukan
di dunia industri, untuk industri farmasi
(Kwak, 2005), industri manufaktur (Kikuchi,
2009) dan aplikasi desain (Reh, 2006; Ng,
2008). Khusus terkait dengan PKS, belum
ditemukan
penelitian
tentang
setting
parameter mesin press. Pada penelitian ini
difokuskan mencari setting operasi optimum
pada mesin press dengan kualitas
parameter yang dijaga adalah broken nut
dan oil dry. Penelitian ini diharapakan dapat
memberikan masukan kepada perusahaan
tentang setting mesin press yang mampu
menghasilkan produk secara optimal,
sehingga dapat dijadikan salah satu acuan
untuk melakukan proses produksi.
METODE
Langkah yang diambil dalam penelitian
ditunjukkan dalam Gambar 1. Dimulai
dengan studi literatur, kemudian dilakukan
studi lapangan yang selanjutnya dilakukan
identifikasi dan formulasi masalah. Langkah
selanjutnya
adalah
membuat
desain
rancangan eksperimen berdasarkan metode
respon permukaan dan pengambilan data,
dengan variabel yang dikontrol dalam
penelitian ini adalah temperatur digester dan
tekanan hidraulik yang ditunjukkan dalam
Tabel 1. Mesin press yang digunakan
adalah type screw dengan operasi kerja
pada 20-70 bar.
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Tabel 1. Variabel dan level
Kode
level

Temperatur
digester
(X1)
91
93
98
103
105

-1,414
-1
0
1
1,414

Tekanan
hidrolik (X2)
25,8
30
40
50
54,2

Analisa dilakukan setelah data selesai
ditabulasi dalam software minitab 14,
dengan parameter kontrol yang harus dijaga
adalah broken nut maksimum 18% dan oil
dry 6,8-7,5%. Asumsi yang digunakan
dalam melakukan uji identik, uji independen
dan distribusi normal secara berturut-turut
ditunjukkan sebagai berikut. Residual
bersifat identik, tidak ada korelasi antar
pengamatan dan residual berdistribusi
normal. Selanjutnya langkah optimasi
dilakukan berdasarkan metode respon
permukaan dan validasi parameter optimasi
ditunjukkan melalui eksperimen konfirmasi.
Langkah terakhir yang dilakukan adalah
penarikan kesimpulan.
Mulai

HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksperimen orde pertama dilakukan dengan
melakukan 6 pengamatan yang terdiri dari 4
pengamatan pada kombinasi level dan 2
perlakuan untuk pengamatan pada titik
pusat dengan hasil pengamatan ditunjukkan
dalam Tabel 2.
Tabel 2. Data eksperimen orde pertama
Level Faktor

Respon
Oil Broken
Temperatur Tekanan
dry
nut
-1
-1
7,87 13,58
-1
1
6,87 17,63
1
-1
7,35
9,38
1
1
6,58 14,21
0
0
7,12 14,37
0
0
7,16
15,3

Rancangan
yang
digunakan
untuk
membentuk model orde kedua adalah
central composit design (CCD) dengan total
pengamatan sebanyak 12 pengamatan
dengan hasil pengamatan ditunjukkan
dalam Tabel 3. Untuk analisa respon broken
nut dan oil dry digunakan nilai α (level of
significance) adalah 0,05.

Studi literatur

Identifikasi dan formulasi masalah

Rancangan eksperimen dengan metode respon permukaan

Tabel 3. Data eksperimen orde kedua
Level Faktor
Temperatur

Tekanan

-1
-1
1
1
-1.414
1.414
0
0
0
0
0
0

-1
1
-1
1
0
0
-1.414
1.414
0
0
0
0

Pengambilan data

Tidak
Periksa kestabilan mesin
Ya
Tabulasi data dengan software minitab 14

Analisa dan optimasi

Percobaan konfirmasi

Kesimpulan

Selesai

Gambar 1. Rancangan penelitian

Respon
Oil Broken
dry
nut
8,32
12,13
6,70
17,62
8,64
12,47
8,21
15,19
7,54
16,24
8,38
14,23
7,57
9,65
7,23
16,21
6,87
13,99
6,89
14,39
7,22
12,35
7,16
14,23
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3.1 Analisa Broken Nut
Data pada Tabel 2, diolah untuk mengetahui
pengaruh masing-masing variabel proses
terhadap respon yang diamati. ANOVA orde
pertama
untuk
respon
broken
nut
ditunjukkan dalam Tabel 4.
Tabel 4. ANOVA orde pertama broken nut

yaitu sebesar 238,9 dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa model orde kedua tidak
mengandung lack of fit atau model yang
diperoleh telah sesuai. Sedangkan untuk uji
parameter serentak, terlihat bahwa nilai Pvalue untuk regresi linear maupun kuadratik
lebih kecil dari nilai α, dimana α = 0,05.
Artinya adalah bahwa secara keseluruhan
variabel X1 dan X2 memberikan kontribusi
nyata terhadap model yang terbentuk. Uji R2
untuk
broken
nut
adalah
94,3%,
menunjukkan bahwa 94.3% variasi dari
respon tersebut dapat dijelaskan oleh model
regresi yang dihasilkan.
Tabel 5. ANOVA orde dua broken nut

Yˆb = 275,397 – 6,059 X 1 + 1,847 X 2 +
0,033 X 12 - 0,003 X 22 - 0,014 X 1 X 2
……….
(1)
dimana:

Yˆb

=

taksiran broken nut

X 12

=

interaksi
ulang
antara
temperatur
digester
dan
temperatur digester
interaksi ulang antara tekanan
hidrolik dan tekanan hidrolik
interaksi antara temperatur
digester dan tekanan hidrolik

X

2
2

X1 X 2

=
=

Untuk memeriksa kesesuaian model broken
nut yang dibentuk, dilakukan uji lack of fit, uji
parameter serentak dan uji R2. Pada uji lack
of fit yang ditunjukkan melalui Tabel 5,
terlihat bahwa nilai F hitung lack of fit adalah
0,13 lebih kecil dari F tabel dengan  = 0,05
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Selain itu pengujian lainnya yang dilakukan
adalah pengujian residual yang dilakukan
melalui uji identik, uji independen dan
distribusi normal. Pada pengujian identik
yang ditunjukkan melalui Gambar 2 terlihat
bahwa plot residual versus fitted values,
residual tersebar secara acak disekitar
harga nol dan tidak membentuk pola
tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi
bersifat identik terpenuhi.
Residuals Versus the Fitted Values
(response is Broken Nut)

0.5

0.0
Residual

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa
variabel proses yakni temperatur digester
dan tekanan hidrolik berpengaruh signifikan
terhadap broken nut. Nilai Fhitung untuk lack
of fit adalah 2,16 lebih kecil dari Ftabel
sebesar 215,7 yang berarti model orde
pertama telah sesuai dan dapat dilanjutkan
ke percobaan orde kedua. Selain itu juga
didapat nilai R2 untuk broken nut 93,7%,
menunjukkan bahwa 93,7% variasi dari
respon tersebut dapat dijelaskan oleh model
regresi yang dihasilkan.
Sedangkan model orde kedua untuk broken
nut yang dihasilkan ditunjukkan dalam
persamaan berikut:

-0.5

-1.0

-1.5
9

10

11

12

13
14
Fitted Value

15

16

17

18

Gambar 2. Pengujian identik broken nut
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Untuk uji independen, dari plot ACF semua

2

korelasi berada pada interval ±

Contour Plot Broken Nut Vs Suhu & Pressure

. Hal ini

n

Probability Plot of RESI2
Normal - 95% CI

99

Mean
StDev
N
AD
P-Value

95
90

-8.58064E-14
0.5216
12
0.640
0.072

Percent

80

50

45
Pressure

menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar
pengamatan, yang berarti asumsi bahwa
pengamatan dilakukan secara independen
terpenuhi. Sedangkan untuk uji distribusi
normal, dengan asumsi yang terakhir yaitu
residual harus berdistribusi normal.
Pemeriksaan asumsi distribusi normal
dilakukan dengan melihat plot probabilitasnya
dan menunjukkan bahwa plot mendekati garis
lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa
residual berdistribusi normal.

Broken
Nut
< 10
10 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 18
18 - 20
> 20

40

35

30

92

94

96

98 100
Suhu

102

104

Gambar 4. Plot kontur temperatur digester
dan tekanan hidrolik terhadap
broken nut
Surface Plot Broken Nut Vs Suhu & Pressure

70
60
50
40
30
20
10
5

20
1

-2

-1

0
RESI2

1

2

Gambar 3. Uji distribusi normal

Broken Nut 15

10
90

Selain itu pemeriksaannya dapat juga
dilakukan dengan uji Kolmogorof Smirnov.
Pada uji Kolmogorof Smirnov ini didapatkan
P-value = 0,072 yang lebih besar dari α =
0,05. Hal ini berarti residual berdistribusi
normal.
Hubungan antara broken nut dengan
variabel-variabel proses yang berpengaruh,
yaitu temperatur digester dan tekanan
hidrolik ditunjukkan dalam gambar 4 dan 5.

95
Suhu

100

30

50
40 Pressure

105

Gambar 5. Plot permukaan temperatur
digester dan tekanan hidrolik terhadap
broken nut
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3.2 Analisa oil dry
Hasil perhitungan ANOVA orde pertama
untuk oil dry ditunjukkan pada Tabel 6.

terbentuk. Uji R2 untuk oil dry adalah 87,5%,
menunjukkan bahwa 87,5% variasi dari
respon tersebut dapat dijelaskan oleh model
regresi yang dihasilkan.
Tabel 7. ANOVA orde dua oil dry

Tabel 6. ANOVA orde pertama oil dry

Dari Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa
kedua variabel proses yakni temperatur
digester dan tekanan hidrolik mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap oil dry.
Nilai Fhitung untuk lack of fit adalah 8,90 lebih
kecil dari Ftabel sebesar 215,7 yang berarti
model orde pertama telah sesuai dan dapat
dilanjutkan ke percobaan orde kedua. Selain
itu juga didapat nilai R2 untuk oil dry adalah
98,4%, menunjukkan bahwa 98,4% variasi
dari respon tersebut dapat dijelaskan oleh
model regresi yang dihasilkan.
Sedangkan model orde kedua untuk oil dry
ditunjukkan dalam persamaan berikut : Yˆo =

Selain itu pengujian lainnya yang dilakukan
adalah pengujian residual yang dilakukan
melalui uji identik, independen dan distribusi
normal. Pada pengujian identik terlihat
melalui Gambar 6. bahwa plot residual
versus fitted values, residual tersebar
secara acak disekitar harga nol dan tidak
membentuk
pola
tertentu.
Hal
ini
menunjukkan bahwa asumsi bersifat identik
terpenuhi.

237,337 – 4,431 X1 - 0,814 X2 + 0,022 X 12 +

X 1 X 2 ……..........................

+

0,006

= taksiran oil dry

Untuk memeriksa kesesuaian model oil dry
yang dibentuk, dilakukan uji lack of fit, uji
parameter serentak dan uji R2. Pada uji lack
of fit yang ditunjukkan melalui Tabel 7,
terlihat bahwa nilai F hitung lack of fit adalah
5,25 lebih kecil dari F tabel dengan  = 0,05
yaitu sebesar 238,9. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model orde kedua
tidak mengandung lack of fit atau model
yang diperoleh telah sesuai. Sedangkan
untuk uji parameter serentak, yang
ditunjukkan melalui Tabel 7. terlihat bahwa
nilai P-value untuk regresi linear maupun
kuadratik lebih kecil dari nilai α, dimana α =
0,05. Artinya adalah bahwa secara
keseluruhan variabel X1 dan X2 memberikan
kontribusi yang nyata terhadap model yang
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0.3

(2)

dimana:

Yˆo

(response is Oil Dry)

0.4

0.2
0.1
Residual

X

0,002

2
2

Residuals Versus the Fitted Values

0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
7.0

7.5

8.0

8.5

Fitted Value

Gambar 6. Pengujian identik oil dry
Untuk uji independen terlihat bahwa semua
korelasi berada pada interval ±

2
n

. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar
pengamatan, yang berarti asumsi bahwa
pengamatan dilakukan secara independen
terpenuhi. Sedangkan uji distribusi normal
menunjukkan bahwa plot mendekati garis
lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa
residual berdistribusi normal.

Jurnal Riset Industri Vol. V, No.2, 2011, Hal 153-160

3.3 Optimasi

Probability Plot of RESI1
Normal - 95% CI

99

Mean
StDev
N
AD
P-Value

95
90

5.514339E-14
0.2361
12
0.150
0.946

Percent

80
70
60
50
40
30
20
10
5

1

-1.0

-0.5

0.0
RESI1

0.5

1.0

Gambar 7. Uji distribusi normal
Selain itu pemeriksaannya dapat juga
dilakukan dengan uji Kolmogorof Smirnov.
Pada uji Kolmogorof Smirnov ini didapatkan
P-value = 0,946 yang lebih besar dari α =
0,05. Hal ini berarti residual berdistribusi
normal.
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Untuk mencari kombinasi level variabel
proses yang menghasilkan respon yang
optimal,
maka
digunakan
metode
permukaan respon dengan pendekatan
fungsi desirability. Pendekatan fungsi
desirability ini digunakan untuk mencari nilai
kombinasi variabel proses temperatur
digester dan tekanan hidrolik agar dihasilkan
karakteristik kualitas broken nut dengan
spesifikasi < 18% dan oil dry dengan
spesifikasi 6,8–7,5%.
Fungsi desirability untuk respon oil dry
digunakan nominal the best desirability
function, dengan L1 = 6,8 %, U1 = 7,5 %, T1
= 7,0 %, dan weight = 1 dan untuk broken
nut digunakan lower is better desirability
function, dengan U2 < 18%, T2 = 12%, dan
weight = 1. Model matematika diselesaikan
dengan software Minitab versi 14 sehingga
diperoleh
grafik
yang
menunjukkan
kombinasi dari variabel proses yang
menghasilkan respon broken nut dan oil dry
yang optimal.
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Gambar 8. Kontur plot temperatur digester
dan tekanan hidraulik
terhadap oil dry
Untuk menunjukkan hubungan antara
respon oil dry dengan variabel-variabel
proses yang berpengaruh, yaitu temperatur
digester dan tekanan hidrolik ditunjukkan
dalam Gambar 8 dan 9.
Surface Plot Oil Dry Vs Suhu & Pressure
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Gambar 9. Plot permukaan temperatur
digester dan tekanan hidrolik terhadap oil
dry

Gambar 10. Grafik kombinasi variabelvariabel proses yang menghasilkan respon
yang optimal
Dari analisa didapat kombinasi setting
variabel proses yang optimum, yaitu untuk
temperatur digester 96,9 oC dan tekanan
hidrolik 39,3 bar. Kombinasi ini diprediksi
akan menghasilkan respon oil dry sebesar
7,01% dengan nilai desirability 0,9883 dan
broken nut sebesar 13,75% dengan nilai
desirability 0,70916. Untuk optimasi secara
serentak, nilai desirability adalah 0,837.
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3.4 Eksperimen Konfirmasi
Eksperimen konfirmasi dilakukan dengan
cara menjalankan mesin press menggunakan nilai variabel proses sesuai
dengan kombinasi nilai optimum yang
telah diperoleh dan ditunjukkan hasilnya
dalam Tabel 8.

Kombinasi setting ini diprediksi akan
menghasilkan respon oil dry sebesar 7,01%
dengan nilai desirability 0,9883 dan broken
nut sebesar 13,75% dengan nilai desirability
0,70916. Nilai desirability total sebesar
0,83718. Eksperimen konfirmasi menunjukkan
nilai oil dry mendekati prediksi respon.
Sedangkan untuk broken nut, eksperimen
konfirmasi sudah masuk dalam standard yang
diinginkan.

Tabel 8. Hasil eksperimen konfirmasi
UCAPAN TERIMAKASIH
No

Faktor

Respon

Temperatur

Tekanan

Oil
dry

Broken
nut

1
2

96,9
96,9

39,3
39,3

7,11
7,14

14,14
13,94

3
4
5
6

96,9
96,9
96,9
96,9
Rata-rata

39,3
39,3
39,3
39,3

7,04
6,94
7,02
7,12
7,06

14,52
13,87
13,47
13,91
13,98

Dari Tabel 8 terlihat bahwa nilai broken nut,
sudah masuk dalam standard yang
diinginkan dan oil dry mendekati prediksi
respon.
KESIMPULAN
Telah ditunjukkan langkah yang ditempuh
guna
mencari
setting
mesin
pres
menggunakan metode respon permukaan
dengan parameter yang dijaga adalah
broken nut dan oil dry. Dari penelitian yang
telah dilakukan, menunjukkan parameter
temperatur digester dan tekanan hidraulik
berpengaruh signifikan terhadap kualitas
broken nut dan oil dry. Model yang
dihasilkan untuk broken nut adalah Yˆb =
275,397 – 6,059 X 1 + 1,847 X 2 + 0,033 X 12 0,003 X 22 - 0,014 X 1 X 2 dan untuk oil dry
adalah Yˆo = 237,337 – 4,431 X 1 - 0,814 X 2 +
0,022 X 12 + 0,002 X 22 + 0,006 X 1 X 2 .
Harga-harga kombinasi variabel proses
guna menghasilkan broken nut dan oil dry
yang optimal adalah temperatur digester
96,9 0C dan tekanan hidraulik 39,3 bar.
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SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANO POWDER ALUMINA TITANIA
DENGAN METODE MASKING GEL CALCINATION
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ALUMINUM TITANATE
NANO POWDER BY MASKING GEL CALCINATION METHOD
Apriani Setiati, Suhanda, Naili Sofiyaningsih, Yoyo Suparyo
Balai Besar Keramik, Kementerian Perindustrian
aprianisetiati@yahoo.com

ABSTRAK
Nanopowder alumina titania (Al2O3.TiO2) telah terbentuk pada temperatur 1200 °C dengan metode masking-gel
calcination. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan sintesis dan karakterisasi nano powder alumina titania.
Bahan-bahan yang digunakan adalah Al(OH)3, TiO2, asam sulfat, sukrosa dan ammonia. Metode masking gel
calcination merupakan paten Balai Besar Keramik dengan nomor paten P00201000111. Metode ini merupakan
modifikasi metode bottom up yang mengombinasikan proses fisika dan kimia yang dapat menghasilkan partikel
berukuran nanometrik dengan distribusi ukuran partikel yang sempit. Hasil karakterisasi dengan X-RD, SEM,
TEM dan PSA menunjukkan bahwa pada temperatur 1200 °C telah terbentuk nano powder alumina titania
dengan ukuran partikel ≤ 30 nm, bentuk kristal silinder yang merupakan bentuk rutil dan rhombohedral yang
merupakan bentuk dari α-Al2O3.
Kata kunci : nano powder alumina titania, masking-gel calcination, karakterisasi

ABSTRACT
Nano powder of aluminum titanate (Al2O3.TiO2) have been formed at temperature of 1200 °C by masking-gel
calcination method. The research’s goal was to synthesize and characterize of aluminum titanate nano powder.
The raw materials used were Al(OH)3, TiO2, sulphuric acid, sucrose and ammonia. Masking gel calcination
method is Center for Ceramic’s patent wich number of patent is P00201000111. This method is the modification
of bottom up method that combine physical and chemical process which result the particle in nanometric which
particle distribution is very narrow. Characterization results of X-RD, SEM, TEM and PSA showed that at
temperature of 1200 °C have formed aluminum titanate nanopowder with particle size ≤ 30 nm, which cylindrical
crystal that was rutile and rhombohedral thas was α-Al2O3 form.
Keywords : aluminum titanate nanopowder, masking-gel calcination, characterization

PENDAHULUAN
Alumina titania adalah gabungan material yang
terdiri dari dua komponen material penyusun,
baik secara mikro ataupun secara makro yang
berbeda bentuk dan komposisi kimianya (Toto
Rusianto, 2005). Gabungan material tersebut
mempunyai sifat tersendiri yang lepas dari
karakter masing-masing bahan penyusunnya
dan akan membentuk mineral-mineral stabil
(mineral sekunder) pada temperatur tertentu.
Pada saat sekarang ini alumina titania
merupakan material yang diproses secara
nano teknologi karena menghasilkan ukuran
yang sangat kecil, luas permukaan yang
besar, sifat mikrostruktur yang kompak
sehingga menghasilkan sifat mekanis,
optikal, elektronik, magnetik dan kimia yang
lebih unggul untuk setiap variasi bahan dan
aplikasinya (Atilla Evcin and D. Asli Kaya,
2010). Karakteristik alumina titania seperti
ketahanan terhadap kejut suhu, koefisien

muai panas yang rendah, konduktivitas
panas rendah, modulus Young rendah dan
tahan terhadap serangan kimia, titik leleh
dan
ketahanan
korosi
yang
tinggi
menyebabkan alumina titania dapat digunakan
sebagai bahan keramik struktural seperti isolasi
dalam mesin seperti portlainer, ruang gerak
(swirl chamber), priston bottons, turbochargers,
isolator manifold dan aplikasi keramik struktural
lainnya (Atilla Evcin and D. Asli Kaya, 2010M.
Sobhani, H.R. Rezaie dan R. Naghizadeh
(2008) telah melakukan penelitian sintesis
alumina titania dengan proses sol-gel pada
temperatur rendah sekitar 750 °C. Ukuran
partikel yang diperoleh100 nm, tetapi
partikelnya mudah beraglomerasi seperti
kol. Jiang Weihui et al. telah membuat film
nano komposit alumina titania yang
dilapiskan pada substrat silikon karbida
dengan proses nonhidrolitik sol-gel dengan
menggunakan bahan alumunium klorida
anhidrat dan titanium tetraklorida sebagai
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prekursor (Jiang Weihui et al., 2010). Film
alumina titania telah terbentuk pada
temperatur 750 °C dengan ukuran kristal 10
nm dan memiliki ketahanan korosi yang
baik. Kekurangannya adalah ukuran kristal
meningkat sampai 120 nm pada temperatur
1350 °C. Atilla Evcin and D.
Asli Kaya (2010) telah berhasil mensintesis
nano fiber alumina titania dengan metode
elektrospining menggunakan larutan sol
alumina, sol titania dan poly vinyl pyrolidone
(PVP). Nano fiber yang dihasilkan berukuran
91 nm. M. Jayasankar et. al. (2007) telah
berhasil mensintesis alumina titania dengan
proses sol-gel dari bahan boehmit dan
titanium hidroksida. Hasilnya menunjukkan
bahwa komposit alumina titania terbentuk
pada temperatur 1550 °C dengan ukuran
partikel 2-3 µm. Secara konvensional,
serbuk alumina titania ini disintesis dari
campuran serbuk Al2O3 dan TiO2 yang
digiling sampai ukuran tertentu dan
dikalsinasi. Metode ini sangat sulit untuk
menjadi homogen. Oleh karena itu tujuan
penelitian ini adalah untuk mensintesis dan
mengkarakterisasi nano powder alumina
titania dengan metode masking gel
calcination yang dapat menghasilkan nano
partikel dengan distribusi ukuran partikel
yang sempit.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah gibsit
(Al(OH)3) teknis, TiO2 teknis, asam sulfat pa.
(95-97)%, ammonia 21 %, dan sukrosa.
Sintesis nano powder menggunakan alat
mixer stirrer dual speed 2000 rpm, pot mill
dan jar mill, oven pengering, tungku 900°C
Heraus dan tungku 1700°C Nabertherm.
Karakterisasi untuk penentuan komposisi
fasa mineral serbuk hasil kalsinasi dianalisis
menggunakan alat X-RD X’Pert PRO MPD
with X'Celerator dari PANalytical dengan
setting tube menggunakan Ceramic Cu
Long Fine Focus dengan step size 0,0084°,
tegangan 40 kV dan arus 40 mA. Metode
identifikasi mineral menggunakan Hanawalt
yang dibantu dengan data base JCPDS
(International Center for Diffraction Data).
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Sebagai
perbandingan
juga
dilakukan
identifikasi menggunakan program XPOWDER
Ver. 2004.04.70 Pro. Mikrostruktur dianalisis
menggunakan JEOL/EO JSM-6360-Jepang.
Produk serbuk juga dianalisis menggunakan
TEM. Untuk mengetahui distribusi ukuran
partikel, dilakukan analisis dengan alat
Particle Size Analysis merek NIMBUS jenis
OPUS Particle Size Analysis Windox 5.
Tahap Penelitian
Terdapat 2 (dua) tahap pada penelitian ini
yaitu tahap penyiapan powder nano alumina
titania dan tahap karakterisasi meliputi
pengujian mineralogi, mikrostruktur dan
distribusi ukuran partikel.
Metode Penelitian
Sintesis nano alumina titania dilakukan
dengan menggunakan metode masking gel
calcination yang merupakan paten Balai
Besar Keramik dengan nomor paten
P00201000111. Metode ini merupakan
kombinasi proses fisika dan kimia yang
dapat menghasilkan partikel berukuran
nanometrik dengan distribusi ukuran partikel
yang sempit.
Variabel yang digunakan adalah komposisi
bahan Al(OH)3 97 %, TiO2 3 % dan Al(OH)3
94 %, TiO2 6 % dengan variasi pembakaran
1000 °C, 1100 °C dan 1200 °C.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh destruksi (polishing) asam
sulfat,
penambahan ammonia
dan
sukrosa
Alumunium hidroksida Al(OH)3 merupakan
oksida amfoter yang dapat larut di dalam
asam sulfat membentuk AlO(OH) atau
boehmit dan Al2(SO4)3 (Hong-Yang Lu, WeiLin Wang, Wei-Hsing Tuan dan Ming-Hong
Lin, 2004). Bentuk kristal boehmit sangat
dipengaruhi
kondisi
preparasi
awal
pembuatannya. Jika boehmit disiapkan dari
fasa cair dengan metode pengendapan atau
hidrotermal, kondisi penelitian seperti
sumber alumuniun, bahan pengendap, pH
larutan, temperatur, waktu ageing, dan

Karakteristik fasa mineral serbuk hasil
kalsinasi

Intensity (counts)

Karakteristik fasa mineral suatu material
hasil sintesis merupakan salah satu hal
yang penting untuk mengetahui sejauh
mana fasa mineral yang diharapkan
terbentuk. Gambar 2 menunjukkan pola
difraksi XRD (X-Ray Diffraction) serbuk hasil
kalsinasi dengan kode AT 361 1000, AT 361
1100 dan AT 361 1200.
600

C ) AT 361 1200

C

C

C= Corundum
R= Rutile

C

500

C

400

300

C

C

C
C

200

C

100

C

R

R

C
C

0
20

30

40

50

60

70

80

90

2Theta (°)

R= Rutil
C= Corundum
K= k-alumina
A= Anatase

C

C
C

C

C

K
100

C

A

CK

C

K

K

C

C

K C

0
20

30

40

50

60

70

80

90

2Theta (°)

a ) AT 361 1000

C

C

200

C= Corundum
A= Anatase
K= k-alumina
R= Rutile

C
C

150

C

50

C

C

K

C

C

C

100

Titania terhadap alumina dalam jumlah yang
sedikit berperan sangat dominan sebagai
bahan penguat (doping material) fasa kristal
atau matriks alumina yang akan terbentuk
dengan titania tetap muncul sebagai mineral
rutil atau anatase. Dengan kata lain, titania
dapat juga berperan sebagai pelebur
(sintering aid) yang menghasilkan fasa gelas
(solid solution

C
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c Al2O3 – TiO2

a Al2O3 + b TiO2

b ) AT 361 1100
300
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Intensity (counts)

kondisi pengeringan dapat mempengaruhi
ukuran kristal boehmit. Penambahan
ammonia bertujuan untuk mengembalikan
kondisi reaksi asam akibat penambahan
asam sulfat menjadi netral atau ke arah
basa. Sedangkan gugus –OH pada sukrosa
dapat mempertahankan ukuran partikel
campuran agar tidak semakin membesar
dengan cara menyelubungi (masking)
partikel alumina dan titania (Frank Edwin
dkk,
Suhanda,
Soesilawati,
Rifki
Septawendar, Nuryanto, 2010). Secara garis
besar, reaksi yang terjadi pada proses
pembentukan bodi alumina titania ini
diperkirakan sebagai berikut :

Intensity (counts)
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Gambar 2. Pola difraktogram XRD (X-Ray
Diffraction) pembentukan nano powder
alumina titania dengan metode masking-gel
calcination untuk AT 361.
Fasa mineral serbuk AT 361 1000 adalah
korundum (α-Al2O3), anatase (TiO2), kappa
alumina (k-Al2O3), dan rutil (TiO2). Mineral
rutil dan anatase dengan intensitas rendah
berasal dari pengujian fasa mineral awal
bahan TiO2. Fasa k-Al2O3 berasal dari gibsit
(Al(OH)3) pada awal pengujian fasa mineral
bahan yang pada kalsinasi pada temperatur
1000 °C sebagian bertransformasi menjadi
boehmit (AlO(OH)), sebagian lagi (sisanya)
pada temperatur antara (800-1000) °C
bertransformasi menjadi korundum (αAl2O3). Diperkirakan fasa k-Al2O3 sudah
muncul pada temperatur kalsinasi 900 °C
sesuai dengan teori fasa transisi alumina
dari bahan gibsit bahwa k-Al2O3 terbentuk
pada temperatur kalsinasi (900-1000) °C
(Souza Santos, P., H. Souza Santos and
S.P. Toledo, 2000).
Untuk serbuk dengan kode AT 361 1100
terlihat bahwa mineral yang muncul adalah
korundum (α-Al2O3), anatase (TiO2), kappaalumina (k-Al2O3), dan rutil (TiO2). Dengan
meningkatnya
temperatur
kalsinasi,
intensitas anatase dan korundum meningkat
pula, sedangkan intensitas kappa-alumina
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tetap
karena
temperatur
1100
°C
merupakan temperatur transisi kappa
alumina untuk bertransformasi menjadi
korundum (α-Al2O3). Peningkatan temperatur
menyebabkan terjadinya pengompakan dan
perubahan fasa mineral material. Pada saat
temperatur kalsinasi dinaikkan menjadi 1200
°C, fasa mineral anatase serbuk dengan
kode AT 361 1200 bertransformasi menjadi
rutil yang merupakan mineral yang stabil,
sedangkan k-Al2O3 bertransformasi menjadi
korundum (α-Al2O3), yang merupakan
mineral yang stabil juga. Pola difraksi XRD
(X-Ray Diffraction) untuk serbuk hasil
kalsinasi dengan kode AT 661 1000, AT 661
1100 dan AT 661 1200 ditunjukkan pada
Gambar 3.
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Gambar
SEM
(Scanning
Electron
Microscope) pembentukan bodi alumina
titania dengan temperatur kalsinasi 1200 °C
untuk kode serbuk AT 361 1200 ditunjukkan
pada Gambar 4.
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fasa mineral yang muncul adalah korundum
(α-Al2O3), anatase (TiO2) dan kappa-alumina
(k-Al2O3). Intensitas anatase sedikit lebih
tinggi dibanding dengan intensitas anatase
pada serbuk dengan kode AT 361 1000,
sedangkan kappa-alumina dan korundum
intensitasnya
menurun.
Komposisi
kandungan TiO2 dalam jumlah tertentu pada
alumina dapat meningkatkan sifat fisis dan
mekanis alumina karena bersifat sebagai
sintering aid atau solid solution.
Dengan meningkatnya temperatur kalsinasi
menjadi 1100 °C, intensitas mineral
korundum, anatase dan kappa alumina juga
meningkat. Pada AT 661 1200, anatase
bertransformasi menjadi rutil, sedangkan
kappa alumina bertransformasi menjadi
korundum dengan intensitas yang lebih
tinggi dibanding AT 661 1100. Bila ditinjau
dari variasi komposisi bahan, yang paling
efektif membentuk bodi nano alumina titania
adalah bahan yang mengandung TiO 2
sebanyak 3 % dengan temperatur kalsinasi
1200 °C karena pada kondisi tersebut fasa
mineral korundum dan rutil terbentuk
dengan intensitas yang tertinggi. Hal ini
telah dijelaskan sebaliknya bahwa TiO2 yang
berkadar tinggi (AT 661) akan cenderung
membentuk fasa gelas, sehingga fasa kristal
korundum dan rutil dengan kapasitas lebih
rendah.

Korundum
K
A

A

C

C

Rutil
Gambar 3. Pola difraktogram XRD (X-Ray
Diffraction) pembentukan serbuk alumina
titania dengan metode masking-gel
calcination.
Pada serbuk dengan perbandingan bahan
Al(OH)3 dan TiO2 = 94 % : 6 % dikalsinasi
pada temperatur 1000 °C (AT 661 1000),
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Gambar 4. Foto morfologi SEM (Scanning
Electron Microscope) nano alumina titania
berbasis gibsit kalsinasi suhu 1200 °C
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Pada Gambar 4 sesuai juga dengan hasil
karakteristik
mineraloginya,
menunjukkan
terdapatnya mineral berbentuk batanganbatangan yang merupakan bentuk dari mineral
rutil, sedangkan bentuk mineral korundum
berupa lempengan-lempengan memanjang
rhombohedral yang menunjukkan keberadaan
mineral korundum. Bentuk partikel atau kristal
dengan menggunakan TEM (Transmission
Electron Microscope) pada serbuk AT 361
1000 ditunjukkan pada Gambar 5.

k-Al2O3

Korundum

Gambar 5. Foto mikrostruktur TEM
(Transmission Electron Microscope) nano
alumina titania berbasis gibsit kalsinasi suhu
1000°C (AT 361 1000)
Dari gambar tersebut terlihat mineral yang
saling bertumpuk sehingga tidak terlalu jelas
perbedaan bentuk mineral yang ada. Seperti
pada pembahasan sebelumnya, bahwa
mineral atau partikel yang saling bertumpuk
tersebut akibat adanya fasa gelas (solid
solution) dari alumina titania yang cukup
tinggi.
Serbuk AT 661 1000
Bentuk partikel atau kristal dengan
menggunakan TEM (Transmission Electron
Microscope) pada serbuk AT 661 1000
ditunjukkan pada Gambar 6. Pada TEM
(Transmission Electron Microscope) pada
Gambar 6 untuk AT 661 1000 dapat dilihat
bentuk
lempengan-lempengan
tidak
beraturan yang merupakan bentuk dari
kappa-alumina, sedangkan bentuk mirip
lempengan-lempengan
rhombohedral
adalah bentuk dari mineral korundum.

k-Al2O3

Korundum

Gambar 6. Foto mikrostruktur TEM
(Transmission Electron Microscope) nano
alumina titania berbasis bayerit setelah
dikalsinasi suhu 1000°C (AT 661 1000)
Karakteristik Distribusi Ukuran Partikel/
Kristal (Particle Size Analysis)
Particle Size Analysis bertujuan untuk
mengetahui dan mengontrol distribusi ukuran
partikel yang dikehendaki. Data hasil distribusi
ukuran partikel ditunjukkan pada Tabel 1.
Rentang distribusi ukuran partikel AT 361
bervariasi tergantung pada temperatur
kalsinasinya. Semakin tinggi temperatur
kalsinasi maka semakin sempit rentang
distribusi ukuran partikelnya, semakin
banyak jumlah ukuran partikel halusnya
(ukuran partikel terbanyak terdapat pada AT
361 1200, yaitu ukuran 10 nm sebanyak
50,34 %), semakin meningkat pula jumlah
partikel yang berukuran ≤ 100 nm (distribusi
ukuran partikel ≤ 100 nm sebanyak 100 %).
Hal ini dapat terjadi diperkirakan karena
rangkaian proses masking gel calcination
serbuk alumina titania pada temperatur
kalsinasi yang lebih tinggi (1200 °C) telah
mencapai fungsi efektifitas masking gel
yang paling tinggi
yang mampu
mempertahankan ukuran partikel berada
pada ukuran nanometer tanpa terjadi
aglomerasi. Fenomena tersebut diakibatkan
oleh proses terisolasinya elektron pada
suatu molekul/partikel dalam suatu sistem
berukuran nanometer yang dikenal sebagai
efek isolasi kuantum (quantum confinement
effect, QCE) atau efek ukuran kuantum
(quantum size effect, QSE). Prinsip dasar
efek ini dapat dijelaskan secara sederhana
dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg
(Heisenberg’s uncertainty principle).
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Jika suatu partikel terisolasi pada suatu
daerah sepanjang sumbu x dengan suatu
variasi jarak Δx, maka partikel tersebut

akan memiliki suatu nilai ketidakpastian
momentum (Veinardi Suendo, 2010).

Tabel 1. Data hasil uji Particle Size Analysis

X0, nm
<10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-80
80-100
110-130
130-160
160-200
220-280
Distribusi ukuran
partikel, nm
Keterangan :

AT
361
1000

AT
361
1100

1,85
4,35
10,24
8,59
11,25
13,51
14,68
14,12
11,51
7,24
2,63
0

2,48
6,23
15,07
12,76
15,94
17,46
15,97
10,73
3,37
0
0

10-200

10130

X0 = ukuran partikel, nm

Jika partikel tersebut bergerak bebas dan
memiliki massa, maka energi isolasi dapat
melawan energi kinetik. Efek isolasi akan
nampak jelas jika energi isolasi melampaui
atau setara dengan energi kinetik partikel
akibat gerak termal pada arah x yang dalam
penelitian ini gerak termal dinyatakan
dengan temperatur kalsinasi.
Hal ini menunjukkan bahwa jika ukuran
suatu material pada satu atau lebih
dimensinya menjadi lebih kecil dibandingkan
dengan menggunakan proses fisik, maka
efek isolasi kuantum (quantum confinement
effect, QCE) akan menjadi dominan dan
teramati (Veinardi Suendo, 2010). Hal ini
tidak terjadi pada serbuk alumina titania AT
661 dengan jumlah TiO2 dua kali lebih
banyak daripada TiO2 pada AT 361. Pada
temperatur kalsinasi 1000 °C distribusinya
lebar, kemudian pada temperatur kalsinasi
1100 °C distribusinya menyempit namun
pada temperatur kalsinasi 1200 °C kembali
melebar dan kecenderungan terjadinya
penurunan jumlah ukuran partikel halus dan
distribusi ukuran partikel yang melebar. Hal
ini diperkirakan serbuk alumina titania
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ΔQ0, %
AT
AT
361
661
1200 1000

AT 661
1100

AT
661
1200

50,34
37,60
12,06
0
0

2,64
6,93
16,53
13,62
16,80
17,87
15,35
8,95
1,31
0
0

68,77
31,22
0
0

49,80
37,64
12,56
0
0

10-30

10-130

10-20

10-30

ΔQ0, % = fraksi berat, %

dengan jumlah TiO2 lebih banyak pada AT
661 yang diproses secara masking gel dan
polishing liquid milling
menyebabkan
menurunnya temperatur sintering (titik
sintering AT 661 lebih rendah daripada AT
361) sehingga pada temperatur kalsinasi
yang sama AT 661 terlebih dahulu
mengalami
pengompakkan
partikelpartikelnya yang akan semakin membesar
atau terbentuknya fasa gelas.
Bila ditinjau dari temperatur kalsinasi yang
sama dengan komposisi yang berbeda,
maka kecenderungannya adalah alumina
titania yang memiliki TiO2 yang lebih banyak
memiliki rentang distribusi ukuran partikel
yang lebih sempit. Gambar 7 menunjukkan
informasi mengenai jumlah dan ukuran
partikel terbanyak serta persentase ukuran
partikel yang berukuran < 100 nm untuk
alumina titania (97% : 3 %) pada berbagai
variasi temperatur kalsinasi. Dari Gambar 7
dapat dilihat bahwa dengan memperhatikan
ukuran partikel yang < 100 nm, maka AT
361 1200 telah mencapai nilai optimum yaitu
ukuran partikel terkecil 10 nm sebesar 50,34
% yang termasuk dalam klasifikasi partikel
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mesoporous (2 nm < d < 50 nm) dengan
jumlah partikel ukuran nanometer mencapai
100 %. Kecenderungan pada AT 361
dengan variasi temperatur kalsinasi adalah
membentuk partikel berukuran nanometer

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
serbuk akan mengalami aglomerasi dengan
semakin meningkatnya temperatur kalsinasi.
Hal ini dapat disebabkan oleh semakin
merapatnya antar partikel produk serbuk
menuju titik sinteringnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Gambar 7. Partikel berukuran nanometer
alumina titania (97% : 3 %) pada berbagai
variasi temperatur kalsinasi
Gambar 8 menunjukkan informasi mengenai
jumlah dan ukuran partikel terbanyak serta
persentase ukuran partikel yang berukuran
< 100 nm alumina titania (94% : 6 %) pada
berbagai variasi temperatur kalsinasi. Pada
Gambar 8 terjadi fenomena sebaliknya,
distribusi ukuran partikelnya cenderung
melebar. Hal ini mulai tampak pada AT 661
1100 yang hanya memiliki ukuran partikel
terkecil 10 nm sebesar 68,77 % berkurang
menjadi 49,8 % pada AT 661 1200 yang
secara otomatis disertai munculnya ukuran
partikel yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian pada sintesis
dan karakterisasi alumina titania dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Jenis mineral yang terbentuk pada nano
alumina titania yaitu rutil dan korundum
yang merupakan fasa mineral utama
yang stabil disamping fasa mineral
lainnya dalam keramik fasa gelas.
2. Ukuran partikel optimum yang dihasilkan
berdasarkan uji PSA yaitu nano alumina
titania dengan komposisi bahan TiO 2
sebanyak 3 % dan Al(OH)3 97 %,
temperatur kalsinasi 1200 °C memiliki
distribusi ukuran partikel (10-30) nm
dengan partikel terbanyak berukuran <
10 nm sebesar 50,34 %
3. Teknologi pembentukan nano alumina
titania dengan metode masking-gel
calcination telah berhasil dan diharapkan
dapat dipakai dalam proses produksi
nano powder keramik lainnya.
Saran
Hasil penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti
atau dikembangkan ke arah pembuatan nano
material dengan skala yang lebih besar serta
ditinjau aspek teknologinya sehingga dapat
diterapkan di industri.
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