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ABSTRACT
CO2 gas of boiler emissions is one of the main greenhouse gas (GHG) which should be minimized its emissions
into the atmosphere. At this time, the boiler emissions discharged into the atmosphere has not been utilized.
Spirulina platensis cultivation experiment in laboratory scale with the addition of CO2 gas from boiler emissions
has been carried out. CO2 gas emission of coal-fired boilers of paper industry using waste paper as a raw
material was used in this experiment. CO2 gas boiler emissions with a flow rate of 250-750 ml/min are added into
the growing medium of Spirulina platensis. Spirulina platensis biomass, temperature and pH were observed
during the experiment. Content of protein, fat, fiber, ash and amino acids of harvested Spirulina platensis were
analyzed. The results shows that the CO2 gas emissions of coal-fired boilers of paper industry can be utilized for
the Spirulina platensis cultivation . Spirulina platensis biomass concentration of 222 mg/L can be achieved with
the addition of CO2 gas boiler emissions at a rate of 750 mL/minute. Biomass of Spirulina platensis contain
protein of 35.97 %, crude fat of 2.16 %, crude fiber of 5.75 %, moisture of 9.80%, and ash of 13.55 %. Spirulina
platensis also contains amino acids, sodium and calcium and it does not contain heavy metals (Cd). Therefore, it
could potentially be used as a feed raw material for animal. Utilization of CO 2 boiler emissions in the cultivation of
Spirulina platensis can reduce Greenhouse Gases (GHG).
Keywords: CO2 emissions, Spirulina platensis , Greenhouse Gases, Proteins , Amino acids

ABSTRAK
Gas CO2 emisi boiler merupakan salahsatu Gas Rumah Kaca (GRK) harus diminimisasi emisinya ke atmosfir.
Pada saat ini emisi boiler dibuang ke atmosfir belum termanfaatkan. Percobaan budi daya Spirulina platensis
skala laboratorium dengan penambahan gas CO2 emisi boiler telah dilakukan. Emisi CO2 boiler berbahan bakar
batubara industri kertas berbahan baku kertas bekas digunakan dalam percobaan ini. Gas CO2 emisi boiler
ditambahkan ke dalam media tumbuh Spirulina platensis dengan laju alir 250 – 750 mL/menit. Pertumbuhan
biomassa Spirulina platensis, suhu dan pH selama percobaan diamati. Kadar protein, lemak, serat, abu dan
asam amino Spirulina platensis hasil panen di analisa. Hasil menunjukan bahwa gas CO2 emisi boiler berbahan
bakar batubara industri kertas dapat dimanfaatkan untuk budidaya Spirulina platensis. Kadar biomassa Spirulina
platensis sebesar 222 mg/L dapat dicapai dengan penambahan gas CO2 emisi boiler dengan laju 750 ml/menit.
Biomassa Spirulina platensis mengandung protein 35,97%, lemak kasar 2,16%, serat kasar 5,75%, kadar air
9,80%, dan kadar abu 13,55%. Spirulina platensis juga mengandung asam amino, Natrium dan Kalsium tetapi
tidak mengandung logam berat Cd. Oleh karena itu Spirulina platensis berpotensi digunakan sebagai bahan
pakan ternak. Pemanfaatan gas CO2 emisi boiler pada budidaya Spirulina platensis dapat menurunkan Gas
Rumah Kaca (GRK).
Kata kunci: Emisi CO2, Spirulina platensis, Gas Rumah Kaca, Protein, Asam amino

PENDAHULUAN
Pembakaran bahan bakar fosil seperti
batubara, minyak dan gas adalah sumber
terbesar emisi CO2 secara global. Emisi gas
buang dari pembakaran bahan bakar fosil

mengandung CO2, CO, NOx, SOx dan
partikulat.
Emisi
gas
buang
dari
pembakaran batubara mengandung gas
CO2 sebanyak 5 - 15% (Kanhaiya, et.a.l,
2011). Sudhakar et al. (2011) melaporkan
bahwa 80% CO2 di atmosfir berasal dari
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hasil pembakaran bahan bakar fosil.
Peningkatan kandungan gas CO2 di atmosfir
dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan
suhu bumi dan perubahan iklim/pemanasan
global.
Penghilangan gas CO2 dari industri
adalah suatu kebutuhan pada saat ini.
Penurunkan gas CO2 ke atmosfir dapat
dilakukan
melalui
mitigasi
CO2.
Penghilangan gas CO2 dengan cara biologi
adalah salahsatu alternatif yang menarik.
Mikroalgae telah menarik perhatian untuk
fiksasi CO2 yang mengubahnya menjadi
biomassa melalui fotosintesa (Kumar, et.al.,
2010). Satu kilogram algae kering
menggunakan sekitar 1,83 kg CO2 (Li, et.al.,
2006; Kanhaiya, et.a.l, 2010). Selain gas
CO2, emisi gas buang mengandung gas
SOx dan NOx yang mempengaruhi
pertumbuhan
mikroalgae.
Toleransi
mikroalgae terhadap gas-gas tersebut
sangat bervariasi tergantung spesiesnya.
Mikroalgae Spirulina platensis dapat toleran
terhadap gas SOx dan NOx dan gas CO2
yang konsentrasinya < 12% (Kanhaiya,
et.a.l, 2011).
Sumber CO2 untuk mikroalgae antara
lain dari atmosfir, emisi gas buang industri
dan karbonat terlarut (NaHCO3, Na2CO3).
Konsentrasi CO2 dari atmosfir (≈ 0,0387%)
tidak cukup untuk mendukung kecepatan
pertumbuhan mikroalgae dan produktivitas
yang diperlukan untuk skala produksi bahan
bakar bio dari mikroalgae. Emisi gas buang
dari proses pembakaran yang mengandung
gas CO2 5 -15% dapat mendukung untuk
produksi mikroalgae skala besar (Kanhaiya,
et.a.l, 2011).
Spirulina platensis adalah salahsatu
mikroalgae yang dapat tumbuh dengan baik
dalam air kualitas rendah seperti air limbah
dalam kondisi basa dengan ketersediaan
nutrisi serta sinar matahari yang cukup
(Kumar, et.al., 2010; Varma, et.al., 2012).
Pertumbuhan
Spirulina
platensis
dipengaruhi oleh faktor suhu yang optimum
pada kisaran 35 - 37oC dan pH pada
kisararan 8,3 – 11 (Habib, et al., 2008).
Spirulina platensis mempunyai kandungan
protein, asam amino, vitamin, mineral dan
pigmen yang dapat dimanfaatkan sebagai
bahan makanan tambahan (suplemen) bagi
manusia, hewan, dan akuakultur (Ono,
2004). Budidaya Spirulina platensis dengan
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fiksasi CO2 dari pembakaran bahan bakar
fosil dapat mengurangi emisi CO2 ke
atmosfir
dan
menyediakan
alternatif
suplemen makanan bagi manusia atau
pakan ternak (Benemann, 1997).
Dalam makalah ini diuraikan pengaruh
penambah gas CO2 dari emisi boiler
terhadap pertumbuhan biomassa Spirulina
platensis dalam media efluen instalasi
pengolahan air limbah (IPAL) industri
kertas. Produktivitas biomassa, penggunaan
CO2 dan absorpsi CO2 emisi boiler dalam
upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK)
juga dibahas. Kualitas Spirulina platensis
yang dihasilkan juga disajikan.
METODE
Bahan
Bibit mikroalga Spirulina platensis
diperoleh dari Puslit Bioteknologi, LIPI,
Cibinong. Emisi boiler berbahan bakar
batubara sebagai sumber CO2 dan efluen
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
sebagai media tumbuh Spirulina platensis
diambil dari industri kertas berbahan baku
kertas bekas. Emisi CO2 boiler dan efluen
IPAL masing-masing dikarakterisasi di
laboratorium
pengujian
udara
dan
laboratorium air limbah Balai Besar Pulp
dan Kertas BBPK) Bandung. Gas CO2 murni
juga digunakan sebagai kontrol. Urea
sebagai sumber Nitrogen (N) dan KH2PO4
sebagai sumber Posfor (P) digunakan
sebagai nutrisi. CaCO3 juga digunakan
untuk meningkat pH air media tumbuh
Spirulina platensis.
Metode
Percobaan dilakukan dengan sistem
batch dalam reaktor terbuat dari kaca
berukuran panjang 39 cm, lebar 29 cm dan
tinggi 39 cm. Reaktor ditempatkan dalam
bangunan yang atapnya tembus cahaya
sinar matahari dengan rata-rata intensitas
cahaya sekitar 4.000–5.000 lux selama
pencahayaan 12 jam. Ke dalam reaktor
diisikan air media kultur sebanyak 18 L dan
bibit mikroalga Spirulina platensis sebanyak
2 L. Urea dan KH2PO4 masing-masing
ditambahkan ke dalam reaktor sebanyak
0,05 g/l dan 0,05 g/l. Emisi boiler dialirkan
ke dalam reaktor menggunakan pompa
dosis melalui diffuser dengan laju alir 250,
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500 dan 750 ml/menit masing-masing
selama 17 menit setiap hari. Penambahan
gas CO2 murni dengan laju alir 250 ml/menit
selama 17 menit setiap hari juga dilakukan
yang digunakan sebagai kontrol. Foto
rangkaian percobaan budidaya Spirulina
platensis dapat dilihat pada Gambar 1.
Selama percobaan parameter pH dan
temperatur diukur, dan pertumbuhan
biomassa Spirulina platensis di analisa
dengan metoda gravimetri. pH diukur
menggunakan pH meter sebelum dan
sesudah penambahan gas CO2 baik dari
emisi boiler maupun dari gas CO2 murni.
Pada tahap akhir, Spirulina platensis
dipanen
dengan
cara
disaring
menggunakan jaring plankton. Biomassa
Spirulina
platensis
basah
kemudian
dikeringkan dengan panas sinar matahari.
Biomassa Spirulina platensis hasil panen
dianalisa proksimat di laboratorium Fakultas
Peternakan, Universitas Padjadjaran dan
kandungan asam amino di laboratorium PT.
Saraswanti Indo Genetech, Bogor .

Gambar 1. Rangkaian percobaan
budidayaSpirulina platensis
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Efluen IPAL Dan Emisi
Boiler Industri Kertas
Berdasarkan hasil pengamatan secara
visual efluen IPAL industri kertas terlihat
bening sedikit berwarna kekuningan yang
mana penetrasi sinar matahari masih
memungkinkan terjadi.
Hasil
analisa
karakteristik efluen IPAL industri kertas
ditunjukkan pada Tabel 1. pH efluen IPAL
bersifat netral dengan kandungan COD,
BOD dan TSS nya cukup rendah.
Karakteristik efluen IPAL industri kertas
tersebut telah memenuhi baku mutu limbah
cair menurut Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup No. 51 tahun 1995 tentang Baku
Mutu Limbah Cair Industri Pulp dan Kertas.
Tabel 1. Karakteristik air limbah terolah
industri kertas
No Parameter
Konsentrasi
1. pH
7,31
2. COD
107 mg/L
3. BOD5
84 mg/L
Nitrogen total
4.
3,43 mg/L
(N total)
5. Posfor (P)
0,014 mg/L
Total Suspended
6.
21 mg/L
Solid (TSS)
Efluen IPAL industri kertas tersebut
masih mengandung nitrogen (N) dan Posfor
(N) walaupun relatif rendah, yaitu masingmasing sebesar 3,43 mg/l dan 0,014 mg/l.
Dalam pertumbuhan Spirulina platensis,
nitrogen (N) dan Posfor (N) diperlukan
sebagai unsur hara makro. Nitrogen
berperan pada proses sintesis asam amino
sebagai penyusun protein di dalam sel
(Colla, et al, 2005), sedangkan fosfor (P)
berfungsi untuk metabolisme energi,
transfer energi, serta sebagai stabilisator
membran (Wijoseno, 2011). Kekurangan
nitrogen dalam medium dapat diatasi
dengan memperkaya medium dengan urea
(Sari, et al., 2012).
Hasil analisa emisi boiler berbahan
bakar batubara yang digunakan dalam
percobaan ini mengandung gas CO2
4,8%v/v, CO 343 ppm, SO2 8 ppm, NO2 8,5
ppm. Emisi boiler mengandung gas CO2
yang rendah < 12% v/v, gas SO2 dan NO2
yang rendah sehingga Spirulina platensis
masih dapat tumbuh dengan baik.
Kandungan gas SO2 dan NO2 dalam emisi
boiler tersebut termasuk dalam kategori
konsentrasi rendah sehingga kurang
berpengaruh terhadap penurunan pH yang
drastis (Kanhaiya, et.al., 2011).
Pertumbuhan Spirulina platensis
Spirulina platensis dapat tumbuh
dengan baik pada pH basa 8,3 -11 (Li,
et.al., 2006). Melihat pH dari media tumbuh
Spirulina platensis dari efluen IPAL pH nya
sekitar 7,3, maka ditambahkan larutan
CaCO3 ke dalam media tumbuh Spirulina
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Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research) Vol. 8 No. 2, Agustus 2014, Hal. 83 - 89

platensis sampai pH nya sekitar 9 (Li, et.al.,
2006). Didalam percobaan, penambahan
gas CO2 baik dari emisi boiler maupun dari
gas CO2 murni dibatasi waktu pengalirannya
yaitu selama 17 menit/hari. Hal ini untuk
mencegah terjadinya penurunan drastis pH
media tumbuh Spirulina platensis < 8,3
karena kelarutan CO2 dan SO2 yang
berlebihan (Westerhoff, et.al., 2010). Hasil
pengamatan pH sebelum dan sesudah
penambahan dan CO2 masing-masing
ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.
Gambar 2b menunjukkan bahwa pada saat
penambahan gas CO2 emisi boiler ada
sedikit penurunan pada pH media tumbuh
Spirulina platensis. Sedangkan pada saat
penambahan gas CO2 murni penurunan
pada pH media tumbuh Spirulina platensis
cukup besar, penurunan pH nya bisa dari 9
menjadi 8. Akan tetapi pada keesokan
harinya, pH semua reaktor bisa meningkat
lagi sampai antara pH 9-10. Penurunan pH
pada saat penambahan gas CO2 baik dari
gas CO2 emisi boiler maupun gas CO2
murni dikarenakan terjadinya reaksi antara
gas CO2 dengan air membentuk asam
H2CO3

Gambar 3. pH media tumbuh Spirulina
platensis sesudah penambahan
CO2
Pertumbuhan dan laju produktivitas
biomassa Spirulina platensis dari masingmasing variasi penambahan gas CO2
seperti pada Gambar 4 dan Gambar 5.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa

Gambar 4. Konsentrasi pertumbuhan
biomassa

Gambar 5. Laju produktivitas biomassa
Gambar 2. pH media tumbuh Spirulina
platensis sebelum penambahan
CO2
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Secara
umum,
pertumbuhan
biomassa Spirulina platensis dengan
penambahan gas CO2 emisi boiler lebih
besar dari pertumbuhan biomassa Spirulina
platensis dengan penambahan gas CO2
murni.
Rendahnya pertumbuhan biomassa
Spirulina platensis dengan penambahan
gas CO2 murni dapat disebabkan oleh
penurunan nilai pH yang besar pada saat
penambahan sehingga untuk mencapai pH
yang optimum kembali (> 8,3) untuk
pertumbuhan Spirulina platensis perlu ada
penambahan bahan kimia yang menaikkan
pH tidak dapat tercapai dengan pemulihan
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penambahan pH dengan sendirinya.
Konsentrasi biomassa Spirulina platensis
yang terbesar yaitu 222 mg/L (Gambar 4)
dengan
laju
produktivitas
biomassa
Spirulina platensis yaitu 39,3 g/m2.hari
(Gambar 5) dapat dicapai pada hari ke 7
dengan penambahan gas CO2 emisi boiler
dengan laju 750 ml/menit. Produktivitas
biomassa Spirulina platensis tersebut sedikit
lebih besar nilai teoritis yaitu 30 g/m2.hari
(Li, et.al., 2006).
Pada awal pertumbuhan Spirulina
platensis, gas CO2 yang terlarut dalam
media tumbuh Spirulina platensis yang
digunakan untuk pertumbuhan Spirulina
platensis cukup tinggi. Selanjutnya menurun
pada hari beikutnya sampai hari ke 7 pada
saat panen. Banyaknya penggunaan CO2
per biomassa Spirulina platensis pada
penambahan gas CO2 emisi boiler dengan
laju 750 ml/menit adalah berkisar antara
0,36 – 1,78 g CO2/g biomassa dengan ratarata 0,78 g CO2/g biomassa (Gambar 6).
Adapun pada saat panen, penggunaan CO2
nya adalah 0,36 g CO2/g biomassa Nilai
tersebut lebih kecil dari yang dilaporkan Li,
et.al., 2006 dan Kanhaiya, et.al., 2011 yaitu
1,8 g CO2/g biomassa. Foto Spirulina
platensis yang dihasilkan dapat dilihat pada
Gambar 7.
Banyaknya kelarutan gas CO2 emisi
boiler dalam media tumbuh Spirulina
platensis dan efisiensi absorpsi CO2
ditunjukkan masing-masing pada Gambar 6
dan Gambar 8. Kelarutan gas CO2 dalam
media tumbuh Spirulina platensis terbesar
dicapai pada penambahan gas CO2 emisi
boiler dengan laju 750 ml/menit yaitu
berkisar antara 0,09 – 0,14 kg CO2/m3 air
media tumbuh dengan rata-rata 0,11 kg
CO2/m3 air media tumbuh (Gambar 6a).
Pada laju penambahan gas CO2 emisi boiler
tersebut, efisiensi absorpsi CO2 nya berkisar
antara 0,14 – 0,25% dengan rata-rata
0,20% (Gambar 9). Gas CO2 dari emisi
boiler dapat dimanfaatkan untuk budidaya
Spirulina platensis dan berkontribusi dalam
menurunkan gas CO2 emisi boiler sebagai
gas rumah kaca (GRK) sebesar 0,20 %.

Gambar 6. Penggunaan CO2 pada
pertumbuhan Spirulina platensis

Gambar 7. Foto Spirulina platensis
yang dihasilkan

Gambar 8. Kelarutan CO2 dalam media
tumbuh Spirulina platensis
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pakan ternak (Panji, 2001; Kumar, 2010;
Habib, 2008 ).
Tabel 3. Hasil Analisa Asam Amino
Spirulina platensis, mineral dan
logam
No.
1.

Gambar 9. Efisiensi absorpsi CO2
Kualitas Biomassa Spirulina platensis
Spirulina platensis yang dihasilkan
memiliki kadar lemak rendah tetapi kadar
abu tinggi (Tabel 2). Hal ini, disebabkan
oleh penambahan CaCO3 pada medium
untuk meningkatkan pH. Sedangkan
kandungan protein nya cukup tinggi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komponen

Konsentrasi

Protein
Lemak kasar
Serat kasar
Air
Abu
BETN
TDN
Energi bruto

35,97 %
2,16 %
5,75 %
9,80 %
13,55 %
35,19 %
63,36 %
3.258 Kkal/kg

Hasil analisa asam amino dan mineral
Spirulina platensis pada Tabel 3. Spirulina
platensis yang ditumbuhkan dalam media
efluen IPAL mengandung asam amino
walaupun
kadarnya
lebih
rendah
dibandingkan dengan hasil budidaya
Spirulina platensis Siam Algae Co. Ltd.,
Thailand dan IPGSR-Malaysia (Habib,
2008).
Selain mengandung asam amino,
Spirulina platensis yang ditumbuhkan dalam
media efluen IPAL juga mengandung
Natrium
dan
Kalsium
tetapi
tidak
mengandung logam berat Cd. Dengan
kandungan protein dan asam amino yang
cukup tinggi, Spirulina platensis tersebut
berpotensi digunakan sebagai suplemen
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Asam
Amino

Hasil penelitian
Satuan

*)

BBPK

Siam
Algae
Co. Ltd.
Thailand

*)

IPGSR,
Malaysia

L-aspartic
acid

%

2,36

5,20–6,00

5,37

L-serine

%

1,36

-

3,84

L-glutamic
acid

%

2,28

7,30–9,50

7,04

Glycine

%

1,62

-

6,66

L-histidine

%

0,56

-

2,81

L-agrinine

%

1,99

-

4,94

L-threo
nine

%

1,52

-

3,35

L-alanine

%

1,97

-

10,81

L-proline

%

1,68

-

4,11

L-Cystine

%

0,08

0,50–0,70

0,6

L-Tyro
sine

%

0,99

2,60–3,30

3,42

L-Valine

%

1,81

-

4,02

%

0,19

1,30–2,00

2,75

%

1,17

2,60–3,30

4,63

%

1,42

-

3,85

L-Leucine

%

2,25

5,90–6,50

8,37

L-Phenyl
alanine

%

1,34

2,60–3,30

4,10

mg/10
0g
mg/10
0g
mg/10
0g

566

-

-

2.204

-

-

367

-

-

**)

-

-

L-Metheo
nine
L-Lysine
HCl
L-Isoleu
cine

Tabel 2. Kandungan Proksimat pada
Spirulina platensis
No

Parameter

2.

Na

3.

Ca

4.

Mg

5.

Cd

ppm

tt

*)

Sumber : Habib, 2008
**) tt:tidak terdeteksi

KESIMPULAN
Efluen IPAL industri kertas dapat
dimanfaatkan sebagai media tumbuh
Spirulina
platensis.
Emisi
boiler
mengandung gas CO2 yang rendah < 12%
v/v, serta gas SO2 dan NO2 yang rendah,
sehingga Spirulina platensis masih tumbuh
baik. Kandungan gas SO2 dan NO2 dalam
emisi
boiler
yang
rendah
kurang
berpengaruh terhadap penurunan pH media
tumbuh. Penambahan gas CO2 emisi boiler
dengan laju 750 ml/menit ke dalam media
tumbuh menghasilkan biomassa Spirulina
platensis sebesar 222 mg/L dengan
produktivitasnya sebesar 39,3 g/m2.hari
pada saat panen. Besarnya penggunaan
CO2/biomassa Spirulina platensis berkisar
antara 0,36 – 1,78 g CO2/g biomassa
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dengan rata-rata 0,78 g CO2/g biomassa.
Gas CO2 dari emisi boiler dapat
dimanfaatkan untuk budidaya Spirulina
platensis dan berkontribusi menurunkan gas
CO2 emisi boiler sebagai gas rumah kaca
sebesar 0,20%. Spirulina platensis yang di
tumbuhkan dalam media efluen IPAL
dengan penambahan gas CO2 emisi boiler
mengandung protein, asam amino dan
mineral yang cukup tinggi, dan tidak
mengandung logam berat Cd berpotensi
sebagai suplemen pakan ternak.
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VENTURY-PACKED SCRUBBER AS PARTICULATE POLLUTION CONTROL
ON INDUCTION FURNACE METAL CASTING INDUSTRY
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ABSTRACT
Induction furnace metal casting industry on small medium scale needs some attention, especially on its
particulate pollution. By today, particulate pollution from this industrial process remain unhandling.Particulate
pollution handling research on this activity, mainly focused on the design and construction of equipment venturi
packed scrubber with construct support facilities, liked: exhaust hood, settling basin and stack. Location of the
study conducted at the Metal Casting workshop owned Metal Industry Development Center (BBLM) Bandung to
show a decrease in the effectiveness of the inhalableparticulateparameters and respirable particulate parameters
during the metal casting process takes place. The results of the trial showed a decrease of inhalable particulate
3
3
is 0.5745 mg/Nm and respirable particulate is 0.2357 mg/Nm ,the efficiency of venturi packed scrubber is 57.26
% for inhalable particulateand 61.73 % for respirable particulate.
Keywords: Induction Furnace Metal Casting, Venturi-Packed Scrubber, Inhalable Particulate, Respirable
Particulate

ABSTRAK
Industri pengecoran logam tungku induksi skala kecil menengah memerlukan perhatian khusus mengingat
sampai saat ini belum ada penanganan cemaran partikulat pada kegiatan produksinya. Kegiatan penelitian ini
berupa rancang bangun peralatan venturi packed scrubber beserta fasilitas pendukung yaitu: bangunan
penangkap partikel, pengendap air dan cerobong. Lokasi penelitian dilaksanakan di bengkel pengecoran milik
Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Bandung untuk melihat efektifitas penurunan parameter partikulat
inhalabel dan partikulat respirabel selama proses pengecoran berlangsung. Hasil ujicoba alat menunjukkan
3
3
penurunan partikulat inhalabel sebesar 0,5745 mg/Nm dan partikulat respirabel sebesar 0,2357 mg/Nm .
Efisiensi pengikatan venturi packed scrubber untuk partikulat inhalabel sebesar 57,26% dan partikulat respirabel
sebesar 61,73%.
Kata Kunci: Pengecoran Logam Tungku Induksi, Venturi-Packed Scrubber, Partikulat Inhalabel, Partikulat
Respirabel

PENDAHULUAN
Berkembangnya sejumlah industri
seperti otomotif, alat berat dan elektronik
dan permesinan tak urung menggerek
permintaan di industri pengecoran logam.
Industri pengecoran logam merupakan
industri hulu yang ke depan mempunyai
prospek cukup bagus sejalan dengan
peningkatan permintaan pada industri
hilirnya. Menurut Anwar (2010), berbagai
kendala dihadapi oleh industri ini,
mengingat sebagian besar merupakan

industri skala kecil menengah mulai dari
kualitas cetakan yang masih rendah dan
belum memenuhi standar internasional
dengan tingkat penolakan produk (rejection
rate) pada industri baja skala kecil masih
sekitar 10-15%. Sedangkan rata-rata secara
internasional rejection rate hanya 3%.
Permasalahan
ini
disebabkan
oleh
peralatan yang sudah tua dan kualitas
sumber daya manusia yang rendah.
Permintaan bahan baku scrap yang
tinggi tidak sejalan dengan keterbatasan
jumlahnya, menyebabkan naiknya harga
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scrap.
Sehingga
banyak
industri
pengecoran logam skala kecil menengah
menggunakan campuran besi rongsok
sebagai pengganti bahan baku, tidak hanya
pada pengecoran logam dengan tungku
kupola,
namun
juga
pada
industri
pengecoran logam berbasis tungku induksi.
Kandungan pengotor dalam besi rosok akan
menghasilkan cemaran bagi udara ruang
kerja dalam bentuk gas dan partikulat ketika
dilakukan proses peleburan.
Kondisi industri pengecoran logam
skala kecil menengah, khususnya yang
berbasis tungku induksi yang menggunakan
bahan baku besi scrap, menghasilkan
produk samping berupa limbah padat dan
cemaran udara yang berbahaya untuk
kesehatan baik lingkungan maupun pekerja.
Hal ini ditambah dengan belum adanya
perangkat pengendali cemaran udara pada
unit proses pengecoran logam tungku
induksi (Juliasari, 2013).
Berdasarkan
data
karakteristik
pencemaran udara ruang produksi pada
industri pengecoran logam tungku induksi
(Juliasari, 2013), pencemar untuk parameter
gas SO2 dan NO2 masih berada jauh di
bawah limit deteksi metode pengujian
parameter tersebut, sementara hasil
pemantauan lingkungan di ruang proses
industri
pengecoran
logam
didapat
konsentrasi partikulat inhalabel pada ruang
kerja mencapai 1,593 mg/Nm3 dan partikulat
respirabel sebesar 0,5185 mg/Nm3. Dengan
melihat cemaran partikulat yang cenderung
berdampak negatif dibandingkan baku
mutunya sebesar 10 mg/Nm3 untuk
partikulat inhalabel dan 3 mg/Nm3 untuk
partikulat
respirabel
(Permenakertrans
No.13/Men/X/2011), kegiatan ini dibatasi
pada pengendali cemaran partikulat,
meliputi partikulat inhalabel dan partikulat
respirabel. Dari batasan masalah tersebut,
dirumuskan dua hal, yaitu; kemampuan
venturi-packed scrubber sebagai solusi
cemaran partikulat di IKM pengecoran
logam berbasis tungku induksi, dan efisiensi
pengikatan
venturi-packed
scrubber.
Sedangkan untuk konsentrasi logam ruang
kerja didominasi oleh Mn. Cu, Fe, Cr, Co
yang berbahaya untuk kesehatan.
Melihat karakteristik cemaran partikel
yang dihasilkan, dipilih kombinasi venturi
scrubber yang dilengkapi packed material
92

Coulson
(2002)
menyatakan
bahwa
perancangan
wet
scrubber
dengan
pengikatan
partikel,
disarankan
menggunakan 2 tahap proses;
a. Primary Stage, menggunakan venturi
scrubber, untuk mengabsorbsi gas –
gas emisi yang terbentuk dan
mengeliminasi sebagian partikulat.
Konstruksi venturi scrubber secara
umum dapat dijabarkan sebagai
berikut;
karakteristik
dimensi
mempunyai pengecilan diameter lalu
pembesaran kembali. Bagian yang
memiliki diameter terkecil disebut
venturi throat, dengan adanya throat
aliran gas akan mengalami proses
throating,
sehingga
akan
terjadi
tumpukan
partikel
pada
bagian
tersebut.. Aliran air yang mengalir
melalui throat seperti diperlihatkan pada
Gambar 1. berikut ini.

Gambar 1. Venturi Scrubber
Kecepatan aliran gas dengan kondisi
pencekikan
pada
bagian
throat
menghasilkan efisiensi tinggi pada tipe
ini yaitu antara 70 – 99% untuk partikel
berukuran > 1µm tetapi hanya > 50%
untuk ukuran partikel sub µm (Purba,
2010).
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b. Secondary
Stage,
menggunakan
packed bed, dengan luas bidang kontak
diperluas dengan adanya packing
material sebagai area kontak antara
partikulat-gas dengan cairan, untuk
menyempurnakan proses eliminasi
partikulat. Dengan adanya pengikatan
lanjutan, partikulat cemaran yang tidak
lolos dengan venturi scrubber akan
tereliminasi oleh packed scrubber
Debu merupakan partikel – partikel zat
padat yang disebabkan oleh kekuatankekuatan alami atau mekanis, seperti
pengolahan, penghancuran, pelembutan,
pengepakan yang cepat, peledakan dan
lain-lain dari bahan-bahan organik maupun
anorganik, misalnya batu, kayu, bijih logam,
arang batu, butir-butir zat padat dan
sebagainya (Suma’mur, 1998). Sedangkan
menurut Sarudji (2010), dalam buku
Kesehatan Lingkungan, debu (partikulat)
adalah bagian yang besar dari emisi polutan
yang berasal dari berbagai macam sumber
seperti mobil, truk, pabrik baja, pabrik
semen, dan pembuangan sampah terbuka.
Ada tiga cara masuknya bahan polutan
seperti debu dari udara ke tubuh manusia
yaitu melalui inhalasi, ingesti, dan penetrasi
kulit. Kerusakan kesehatan akibat debu
tergantung
pada
lamanya
kontak,
konsentrasi debu dalam udara, jenis debu
itu sendiri dan lain-lain (Agusnar, 2008).
Partikel yang terhisap oleh manusia dengan
ukuran kurang dari 1 µm akan ikut keluar
saat napas dihembuskan. Partikel yang
berukuran 1 – 3 µm akan masuk ke dalam
kantong udara paru-paru, menempel pada
alveoli. Partikel berukuran 3 – 5 µm akan
tertahan pada saluran pernapasan bagian
tengah. Partikel yang berukuran di atas 5
µm akan tertahan di saluran napas bagian
atas (Sunu, 2001).
METODE

Gambar 2. Sistematika Penelitian
Peralatan yang digunakan untuk penelitian
dibedakan atas :
a. Peralatan Konstruksi Venturi Packed
Scrubber
Meliputi : exhaust, venturi scrubber,
packed scrubber dan bak pencemar,
dengan layout penempatan unit proses
seperti gambar 3 di bawah ini :
 Venturi Scrubber
Dasar
perancangan
venturi
scrubber mengacu pada debit
partikel yang masuk ke dalam
peralatan
proses,
estimasi
tetesan/
droplet
air
(PDHEngineer,
2006).
Dari
parameter tersebut digunakan
untuk
menentukan
diameter
venturi, dimensi per bagian, dan
leher (throat) venturi untuk
kapasitas tungku induksi di
BBLM, dengan tahapan sebagai
berikut (US-EPA,1977); Prediksi
penangkapan
partikel,
Perhitungan
korelasi
Calvert
untuk
prediksi
penangkapan
partikel
di
bagian
throat.
Perhitungan pressure drop.

Kegiatan penelitian ini secara garis
besar, dibagi menjadi empat tahapan,
meliputi analisis karakteristik, konstruksi
peralatan, uji operasional, dan analisis
peralatan, seperti digambarkan dalam
sistematika penelitian (Gambar 2.)
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Gambar 3. Layout Unit Proses Venturi-Packed Scrubber
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Packed Absorber
Selain venturi scrubber, packed
absorber
menjadi
peralatan
proses
utama
yang
perancangannya
disesuaikan
dengan kapasitas produksi tungku
induksi. Luas permukaan packed
material menjadi acuan utama
saat menentukan packed material
yang digunakan. Dengan melihat
nilai ekonomis dari kelereng, dan
faktor luas permukaan yang relatif
besar. Selain itu, jika mengacu
pada referensi (Coulson, 2002),
untuk packed material pada
absorber dengan diameter kurang
dari 30 cm, diameter packed
material yang disarankan kurang
dari 2,5cm. Pada venturi-packed
scrubber di tungku induksi BBLM
ini dipilih kelereng sebagai
packed material.
Exhaust Particle

Peralatan proses yang digunakan
untuk
menangkap
cemaran
partikel/ debu dari tungku induksi,
dirancang dengan menggunakan
pertimbangan data area bebas di
atas tungku, posisi tata kerja
peralatan tungku induksi dan
yang utama adalah diamater
tungku. Sehingga didapatkan
luasan maksimal dari exhaust
particle yang mampu menangkap
cemaran udara yang keluar dari
tungku induksi.
b.

Peralatan
Pengambilan
Sampel
Cemaran Partikulat
Merupakan peralatan yang digunakan
untuk pengambilan sampel cemaran
udara ruang kerja untuk parameter
partikel debu total dan debu respirabel.
Peralatan pengambilan data tersebut
meliputi :Low Volume Air Sampler, Roll
kabel, Weather Station (Thermometer
dan Hygrometer) Pompa vacuum, dan
Rotameter.

Venturi-Packed Scrubber Sebagai Pengendali... (Januar Arif, dkk)

Pengambilan sampel parameter
partikel dengan metode gravimetri, pada
pengambilan sampel partikulat dibagi
menjadi dua, partikulat total / inhalabel
dan partikulat respirabel (Lestari, 2007);
 Partikulat total / inhalabel adalah
fraksi partikulat terbang (airborne
material) yang mampu melewati
hidung dan nafas, namun tertahan di
saluran pernafasan atas, partikulat
inhalabel mempunyai dimensi 10µm 100 µm
 Partikulat Respirabel adalah fraksi
partikulat terbang yang mampu
mencapai paru – paru, dengan
dimensi < 4µm.
Dari dua parameter partikulat
tersebut, pengambilan secara gravimetri
dapat dijelaskan sebagai tahapan berikut;
 Persiapan media / filter
Media atau filter dalam hal ini berupa
microfibre filter yang disesuaikan
dengan
dimensi
tertahan
dua
parameter partikulat
 Penimbangan media / filter
Penimbangan
media
dilakukan
sebelum dan sesudah pengambilan
sampel partikulat
 Koleksi sampel
Sampel diambil dengan laju udara
2L/menit untuk partikulat respirabel
dan laju udara 5L/menit untuk
partikulat inhalabel
 Analisis dan perhitungan
Konsentrasi partikulat yang ada
ditentukan total volume udara yang
melewati filter, berdasarkan pada
berat akhir media / filter setelah
analisis, seperti yang ditunjukkan
pada persamaan (1)

…...............……. (1)
Dengan;
M1 : berat
media
sebelum
pengambilan sampel (mg)
M2 : berat
media
setelah
pengambilan sampel (mg)
B
: berat media sebagai blank
sample (mg)
V
: Volume udara yang melewati
media
selama
periode
3
pengambilan (m )
Data yang diperoleh berupa data
sekunder dan data primer. Data sekunder
yaitu: data kapasitas proses, dimensi
tungku, lay out proses. Sementara data
primer
digunakan
sebagai
dasar
perancangan peralatan proses;
Bahan penelitian yang digunakan untuk
penelitian dibedakan atas :
1. Bahan penelitian untuk membuat
konstruksi alat penelitian.
2. Bahan penelitian yang digunakan
untuk ujicoba proses dan analisis
laboratorium.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Karakteristik Awal Partikulat

Uji karakteristik awal dilakukan
untuk mengetahui profil partikulat sebagai
hasil cemaran proses produksi di bengkel
pengecoran, uji karakteristik dilaksanakan
menjadi dua tahapan, yaitu karakteristik
partikulat secara gravimetri dan diameter
partikel dengan SEM. Karakteristik awal
partikulat sebelum pengecoran dilakukan
secara gravimetri dengan hasil seperti
terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Karakteristik Awal di Ruang Kerja Bengkel Pengecoran BBLM

No.

1.
2.
3.
4.
5.

Tanggal
Pengambilan Contoh

Keterangan
Pengambilan

26 Juni 2013
Uji Karakteristik awal 1
13 September 2013
Uji Coba Peralatan 1
14 November 2013
Uji Coba Peralatan 2
15 November 2013
Uji Coba Peralatan 3
26 November 2013
Uji Coba Peralatan 4
Konsentrasi Rata – Rata Partikulat
sumber : Juliasari, 2013

Partikulat Inhalabel
3
(mg/Nm )

Partikulat
3
respirabel (mg/Nm )

0,6980
0,9777
1,9850
1,8540
0,2510
1,1531

0,5340
0,7908
0,1480
0,1480
0,5130
0,4268
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Gambar 5. Hasil Analisis SEM pada Media sebagai Blanko (SKC, Inc.)

Sedangkan
untuk
mengetahui
diameter partikulat pada proses produksi
tersebut,
dilaksanakan
analisis
menggunakan SEM pada blanko filter, dan
filter setelah pengujian awal, hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi
lingkungan kerja bengkel pengecoran di
BBLM tanpa ada proses pengecoran.
Gambar 5 menunjukkan hasil analisis
pada filter blanko menggunakan SEM, hasil
analisis filter blanko merupakan spesifikasi
filter dari SKC, Inc. Hasil analisis SEM pada
blanko dijadikan sebagai pembanding

dengan Filter / media yang diujikan seperti
terlihat pada Gambar 6, sebagai hasil uji
karakteristik.
Berdasarkan uji karakteristik awal,
cemaran udara (partikulat) pada tungku
induksi di unit pengecoran logam BBLM,
didapatkan data analisis SEM, dengan rata
– rata dimensi partikel pada range 10µm 50µm (Juliasari, 2013), seperti terlihat pada
Gambar 7 yang ditunjukkan dengan garis
merah
yang
menunjukkan
diameter
partikulat yang menempel pada filter hasil
tangkapan pengujian.

Gambar 6. Filter / Media Penangkap Partikel
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Perbesaran 1000 kali

Perbesaran 2000 kali

Gambar 7. Hasil Analisis SEM pada Karakteristik Awal Dimensi Partikulat Cemaran Udara
Tungku Induksi Pengecoran Logam BBLM
Berdasarkan data analisis tersebut,
dan
diperkuat
oleh
literatur
yang
menyatakan efisiensi pengikatan pada
penggunaan venturi scrubber mencapai 70
– 99% untuk partikel berukuran > 1µm
(Purba, 2010), hal ini memperkuat
penggunaan venturi scrubber sebagai
primary stage pengendali cemaran partikel
pada unit tungku induksi di bengkel
pengecoran BBLM. Dari kesimpulan analisis
karakteristik awal cemaran ini, studi
kapasitas pengecoran, digunakan sebagai
dasar perancangan desain venturi-packed
scrubber, exhaust particulate, dan water
resirculating tank.
Setelah tahapan konstruksi selesai,
dilanjutkan
uji
peralatan
pengendali

Proses Pengecoran

cemaran partikulat. Uji peralatan ini
dilaksanakan
pada
saat
bengkel
pengecoran BBLM beroperasi untuk melihat
efisiensi pengikatan peralatan. Tahapan
penentuan efisiensi pengikatan peralatan
pengendali cemaran partikulat digambarkan
dalam kerangka proses pada Gambar 8.
Gambar 8 tersebut mendeskripsikan
analisis penentuan efisiensi pengikatan
cemaran, dengan data cemaran partikulat
diambil sebagai hasil samping proses
pengecoran. Analisis penentuan efisiensi
pengikatan cemaran partikulat dibandingkan
sebelum dan sesudah operasional venturi
packed scrubber.

Produk

Analisis Penentuan
Efisiensi Pengikatan
Cemaran Partikulat

Cemaran Partikulat

Operasional
Venturi-Packed
Scrubber

Pengambilan Data
Partikulat

Gambar 8. Tahapan Analisis Penentuan Efisiensi Pengikatan Cemaran Partikulat
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Uji Operasional dan Pengambilan Data
Cemaran Partikulat
a. Pengambilan Data Partikulat tanpa Alat
Venturi Packed Scrubber Beroperasi.
Hasil pengambilan data partikulat, pada
saat proses pengecoran yang dilakukan
sebelum
alat
venturi
packed
dioperasikan ditampilkan pada Tabel 2.
b. Pengambilan Data Partikulat dengan
Alat
Venturi
Packed
Scrubber
Beroperasi. Hasil pengambilan data
partikulat, pada saat proses pengecoran
dengan operasional venturi-packed
scrubbersebagai pengendali cemaran
partikulat ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan
pola penurunan partikulat cemaran proses
pengecoran seiring proses operasional
venturi-packed scrubber. Pada Tabel 3,
partikulat baik inhalabel maupun repirabel
menunjukkan penurunan secara kuantitas,
dan mengalami kenaikan secara kualitas
berdasarkan baku mutu yang ada. Efisiensi
peralatan pengendali cemaran partikulat
dihitung
menggunakan
penurunan
konsentrasi cemaran partikulat, dengan
membandingkan konsentrasi partikulat pada
saat proses pengecoran berlangsung,
antara operasional venturi-packed scrubber
dengan non-operasional venturi packed
scrubber. Terlihat efisiensi operasional pada
Tabel 4.

Tabel 2. Pengambilan Data Partikulat Tanpa Alat Venturi-Packed Scrubber Beroperasi
No. Tanggal Pengambilan
Keterangan
Partikulat
Partikulat
Data
Pengambilan
Inhalabel
respirabel
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
1.
14 November 2013
Run 1
2,3100
0,2850
2.
15 November 2013
Run 2
0,6050
0,6850
3.
26 November 2013
Run 3
1,1180
0,8780
Konsentrasi Rata – Rata Partikulat
1,3443
0,6160
sumber : Data Analisis BBTPPI, 2013
Tabel 3. Kondisi Pengecoran Dengan Alat Venturi-Packed Scrubber Beroperasi
No.
Tanggal Pengambilan
Keterangan
Partikulat
Partikulat
Data
Pengambilan
Inhalabel
respirabel
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
1.
13 September 2013
Run 1
0,9803
0,7571
2.
14 November 2013
Run 2
1,6430
0,2280
3.
15 November 2013
Run 3
0,2050
0,0110
4.
26 November 2013
Run 4
0,2510
0,5250
Konsentrasi Rata - Rata Partikulat
0,7698
0,3803
sumber : Data Analisis BBTPPI, 2013
Tabel 4. Efisiensi Venturi-Packed Scrubber
Parameter
Konsentrasi (mg/Nm3)
Tanpa Alat
Dengan Alat
Beroperasi
Beroperasi
Partikulat Inhalabel
1,3443
0,7698
Partikulat Respirabel
0,6160
0,3803

Efisiensi Penurunan

57,26 %
61,73 %

Tabel 5. Hasil Analisis Kandungan Logam
Kondisi

Parameter

Proses Pengecoran

Mn (µg/g)

Mn (µg/g)

Fe (%)

Cr (µg/g)

Co (µg/g)

Tanpa scrubber

2,163 ±0,134

3336±140,4

38,81 ±1,235

1988,9 ±56,48

134,7±4,149

Dengan Scrubber

0,246±0,035

141,2±50,48

2,025 ±0,068

129,2 ±5,557

13,32±1,014

sumber : Data Analisis BATAN, 2014
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Analisis kandungan logam pada dua
kondisi sebelum operasional scrubber dan
setelah operasional scrubber, dijadikan
sebagai pendukung efiensiensi operasional
venturi-packed
scrubber.
Analisis
dilaksanakan di BATAN, dengan hasil
sebagai berikut untuk masing – masing
logam.
Dari hasil analisis kandungan logam
untuk kondisi proses pengecoran tanpa
operasional
venturi-packed
scrubber
dibandingkan dengan operasional venturipacked scrubber, didapatkan penurunan
konsentrasi logam pada saat peralatan
pengendali
cemaran
venturi-pavked
scrubber
dioperasionalkan.
Hal
ini
sebanding dengan efisiensi penurunan
partikel pada bahasan Tabel 4.
Modifikasi
dengan
penyesuaian
kapasitas produksi pada tungku induksi,
menghasilkan sebuah perangkat yang
ekonomis namun tetap mempunyai efisiensi
yang cukup tinggi bagi industri skala kecil
menengah. Hasil penelitian ini masih perlu
penyempurnaan untuk memaksimalkan
efisiensi pengikatan, diantaranya yaitu
penyempurnaan pada rangkaian hood
(exhaust particle) dan penyangga dari
exhaust. Hal ini dikarenakan desain exhaust
dengan konstruksinya yang ada terdapat
sedikit perubahan yang disesuaikan dengan
ketersediaan
waktu
dan
anggaran.
Rangkaian exhaust ini merupakan faktor
utama yang mempengaruhi jumlah partikel
cemaran yang masuk ke alat venturi packed
scrubber. Semakin banyak jumlah partikel
yang tertangkap di harapkan semakin tinggi
tingkat efektifitas pengikatan venturi-packed
scrubber. Sedangkan untuk penyangga
exhaust dapat dibuat porTabel, sehingga
tidak mengganggu keleluasaan pekerja
pada saat proses pemasukan bahan baku.
Meskipun terdapat perubahan pada
desain, hasil penelitian sudah menunjukkan
penurunan konsentrasi partikulat inhalabel
dan partikulat respirabel secara signifikan
setelah alat venturi-packed scrubber
dioperasikan. Hasil ujicoba menghasilkan
efisiensi pengikatan yang mencapai 57,26%
untuk partikulat inhalabel dan 61,73% untuk
partikulat respirabel.
Keunggulan dari teknologi venturipacked scrubberjika dilihat dari nilai
keterbaruan, penggunaan wet scrubber

secara umum digunakan pada industri
pengecoran logam yang menggunakan
tungku kupola. Namun pada industri
pengecoran logam tungku induksi, secara
umum masih belum ada perangkat
pengendali cemaran udara. Hal yang perlu
dicermati bahwa dampak cemaran bagi
kesehatan mempunyai efek jangka panjang,
penggunaan
kombinasi
venturipackedscrubber merupakan terobosan baru
pada industri pengecoran logam dengan
tungku induksi untuk IKM.Berdasarkan
desain dan bentuk yang sederhana,
porTabel dan mudah dalam operasional
maupun perawatan merupakan keunggulan
dalam
teknologi
ini.
Teknologi
ini
merupakan bentuk teknologi tepat guna
yang sesuai bagi IKM dalam pengendalian
pencemaran udara.
Industri pengecoran logam tungku
induksi secara umum di Indonesia
merupakan jenis IKM dengan skala produksi
yang relatif kecil. Sebagai contoh claster
pengecoran logam yang ada di Ceper
Klaten, berada di sekitar masyarakat yang
padat penduduk, sehingga dalam proses
produksinya
perlu
memperhatikan
lingkungan sekitar. Keberlanjutan suatu
usaha industri sangat bergantung pada tiga
faktor utama yaitu : ekonomi, sosial dan
lingkungan, dengan hubungan ketiganya
harus berjalan secara sinergi. Penanganan
dampak lingkungan dari proses pengecoran
logam skala IKM merupakan langkah awal
untuk
meminimasi
dampak
kepada
masyarakat,
sehingga
kegiatan
ini
kedepannya dapat berkelanjutan. Teknologi
venturi-packed
scrubber
merupakan
teknologi tepat guna bagi pengendalian
cemaran udara, terutama parameter
partikulat di industri pengecoran logam pada
tungku induksi skala IKM.
KESIMPULAN
Berdasarkan rangkaian kegiatan
penelitian ini, dapat disimpulkan penurunan
konsentrasi partikulat sebagai parameter
pencemar dapat dilihat pada saat kondisi
pengecoran sebelum dan sesudah alat
venturi packed scrubber beroperasi, dengan
untuk
parameter
partikulat
inhalabel
mengalami penurunan rata – rata sebesar
0,5745 mg/Nm3, sedangkan Parameter
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partikulat respirabel mengalami penurunan
rata – rata sebesar 0,2357 mg/Nm3.
Sementara
itu,
efisiensi
pengikatan
peralatan venturi-packed scrubber untuk
parameter partikulat inhalabel dan partikulat
respirabel berturut – turut adalah sebesar
57,26% dan 61,73%.
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PEMANFAATAN LIMBAH SERAT KELAPA DAN BAGAS SEBAGAI
PENGISI PALANG PINTU PERLINTASAN KERETA API DARI
KOMPOSIT BERSTRUKTUR SANDWICH
UTILIZATION OF WASTE COCONUT AND BAGASSE FIBER AS A FILLER OF
RAILWAY CROSSING BARRIER FROM SANDWICH STRUCTURE COMPOSITE
Kuntari Adi Suhardjo dan Ariyadi Basuki
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Kementerian Perindustrian
Jl. Sangkuriang No.14, Bandung - Indonesia
e-mail: koentariadisoehardjo@gmail.com
diajukan: 17/06/2014, direvisi: 14/07/2014, disetujui: 27/08/2014
ABSTRACT
Railway crossing barrier is made of wood, often hit by a vehicle that cause short lifetime. For wood substitution
has done a research railway crossing barrier of composite sandwich structure using coconut /bagasse fiberboard
as fillers, which aims to substitute wood. The experiment used WR200 and stichbonded fiberglass. Preliminary
experiments have been done by making glass fiber and polyester resin composite test specimens with three
variations: First 4WR200 + 4Stitchbonded + polyester resin with a total thickness of 10 mm, second 2WR200 +
6Stitchbonded + polyester resin with a total thickness of 14 mm and third 6WR200+ 2Stitchbonded resin with a
total thickness of 6 mm. The best results are the first variation. Furthermore, the experiment of making railway
crossing barrier with the first variation [(2WR200+2Stitchbonded) + polyester resin] + coconut/bagasse fiber
board + [(2WR200 + 2Stich bonded) + polyester resin]. From the calculation of Techno Economics: Price of
wooden railway crossing barrier is Rp 7.589.500,-/unit with investment in equipment and price is Rp 2.532.000,/unit without investment in equipment, Price of crossing barrier sandwich composite is Rp 12.811.430,-/unit with
investment in equipment and price is Rp 2.419.180, - / unit without investment in equipment. The overall weight
of wooden railway crossings product 52.62 kg, product of railway crossing barrier sandwich composites using
coconut fiberboard filler 57.71 kg, and using bagasse fiberboard filler 54.25 kg
Keywords: railway crossings barrier, composites, fiberglass, polyester resin, coconut fiberboard and bagasse
fiberboard.

ABSTRAK
Palang pintu perlintasan kereta api terbuat dari kayu, pada umumnya sering tertabrak kendaraan sehingga umur
pakai menjadi pendek. Telah dilakukan penelitian pembuatan palang pintu dari komposit berstruktur sandwich
dengan menggunakan pengisi fiberboard serat kelapa atau bagas yang bertujuan untuk substitusi kayu.
Percobaan ini menggunakan serat gelas WR200 dan Stichbonded. Tahapan percobaan pendahuluan membuat
spesimen komposit serat gelas dan resin poliester dengan tiga variasi yaitu pertama 4WR200 + 4Stitch Bonded
+ resin poliester dengan total tebal 10 mm; kedua 2WR200 + 6Stitch Bonded + resin dengan total tebal 14 mm
dan ketiga 6WR200 + 2Stitch Bonded+ resin dengan tebal total 6 mm yang hasil terbaik adalah variasi pertama.
Selanjutnya dilakukan percobaan pembuatan palang pintu kereta api menggunakan variasi pertama, hal ini
percobaan yang pertama memberikan hasil terbaik Proses pembuatan meliputi layup serat gelas dan resin
poliester dengan menyisipkan fiberboard serat kelapa/serat bagas pada molding [(2WR200 + 2Stitch bonded)
+resin poliester] + fiber board serat kelapa/ bagas + [(2Stich bonded + 2WR200) + resin poliester,kemudian
pengepresan, serta pengeringan.Hasil perhitungan Tekno Ekonomi: Harga palang pintu kayu dengan investasi
peralatan Rp 7.589.500,-/unit, Harga palang pintu kayu tanpa investasi alat Rp 2.532.000,-/unit, harga palang
pintu komposit dengan investasi peralatan Rp 12.811.430,-/unit, Harga Palang Pintu Komposit tanpa investasi
alat Rp 2.419.180,-/unit. Berat keseluruhan palang pintu perlintasan kereta api dari kayu 52,62 kg dari sandwich
komposit mempergunakan sandwich pengisi serat kelapa 57,71 kg, dari sandwich komposit mempergunakan
sandwich pengisi bagas 54,25 kg
Kata Kunci: Palang pintu perlintasan kereta api, komposit, serat gelas, resin poliester, fiber board serat kelapa
dan fiberboard serat bagas
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PENDAHULUAN
Palang pintu perlintasan kereta api
yang ada saat ini umumnya terbuat dari
kayu
dengan
proteksi
permukaan
menggunakan cat, umur pakai pendek
karena pengendara yang kurang disiplin
sehingga kendaraan sering menabrak
palang pintu yang mengakibatkan rusak
atau patah. Selain hal tersebut juga
prasarana kereta api yang tidak memadai
yaitu kurangnya sarana palang pintu di
persimpangan lintasan kereta api dengan
jalan raya ataupun perlintasan kereta api liar
didaerah yang mengakibatkan kecelakaan,
diperlukan palang pintu kereta api lebih
banyak (Kuntari 2012). Atas dasar inilah
maka dilakukan percobaan pembuatan
palang pintu kereta api dari bahan komposit
berstruktur sandwich dengan pengisi
menggunakan limbah dari serat kelapa atau
serat bagas yang dibuat menjadi fiberboard,
serat bagas adalah ampas tebu bekas
penggilingan dipabrik gula (Vilay 2007).
Kelebihan yang ditawarkan dari palang
pintu dari komposit berstruktur sandwich ini
adalah kuat, tahan cuaca, tahan lama dan
relatif murah dengan menggunakan bahan
komposit yang banyak tersedia di pasar
dalam negeri. Selain hal tersebut apabila
palang pintu tersebut rusak akibat tertabrak
mudah diperbaiki dengan dicetak kembali.
Struktur Sandwich adalah struktur
komposit yang tersusun dari minimum tiga
bagian, yaitu laminate bagian atas; inti atau
core; laminate bagian bawah.
Pada struktur sandwich, core berguna
untuk mempertebal struktur dengan cara
menyisipkan diantara dua laminate yaitu
laminate atas dan laminate bawah. Selain
meningkatkan kekakuan lentur (flexural
rigidity) dengan susunan yang berlapis
tersebut secara mekanik struktur menjadi
lebih tahan terhadap laju kerusakan.
Pada struktur solid, jika terjadi retak
awal di satu sisi maka retak tersebut akan
merambat sampai ke sisi lainnya dan
akhirnya struktur patah total. Namun pada
struktur berlapis jika terjadi retak pada satu
sisi maka rambatan retak akan tertahan,
retak akan berhenti paling jauh sampai pada
sisi lapisan lain di lapisan yang sama. Untuk
melanjutkan kerusakan perlu usaha lagi
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untuk membuat retak awal di lapisan
berikutnya
b

Laminate
atas

d/4
Core

d/2

d/4
Gambar 1. Struktur Sandwich

Laminate
bawah

.Berdasarkan
perhitungan
dengan
asumsi penggunaan bahan sandwich dapat
menurunkan nilai defleksi hingga 8 kali lebih
kecil dari bahan solid. Penggunaan struktur
komposit/sandwich akan meningkatkan nilai
kuat lentur dari model hingga 8 kali lebih
besar bila dibandingkan memakai struktur
bahan solid. Struktur laminate tersusun dari
lembaran-lembaran serat gelas yang
ditumpuk-tumpuk sedemikian rupa dicampur
resin poliester, pengeras/katalis dan pigmen
bila diperlukan pengeras/katalis dengan
cara lay-uping.
Pada saat penyusunan, orientasi serat
diatur sehingga menghasilkan kekuatan
optimal pada kuat tarik, kuat tekan dan kuat
lentur. Struktur Core dalam hal ini
digunakan bahan yang lebih ringan dan
lentur, dengan tebal yang memadai sesuai
dengan perhitungan teoritis kekuatan
struktur
sandwich
yang
diinginkan.
Penggabungan antara laminate dengan
core menggunakan adonan resin yang
sama seperti untuk pembuatan laminate
dengan cara lay-uping (Charles E, Knox
2001).
Dalam
percobaan
ini
digunakan
komposit dari bahan resin poliester (matriks)
dan serat gelas (reinforcement) dengan
sandwich
pengisi
fiberboard
serat
kelapa/serat bagas (Mulinari 2011). Faktor
manufaktur yang berpengaruh terhadap
hasil produksi palang pintu perlintasan
kereta api antara lain proses lay up, mixing
antara resin epoksi atau serat poliester
dengan serat gelas accelerator agent
(katalis). Selain itu teknik pengepresan,
penyusunan orientasi serat (00, 450, 900),
jumlah layer serat, jenis konstruksi serat
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gelas, susunan tumpukan dan fraksi volume
serat antara serat dan matriks, sangat
mempengaruhi kekuatan produk komposit
palang pintu perlintasan kereta api.
Tekanan diperlukan untuk mengatur dan
mengontrol fraksi volume serat (Ning Pan
1991). Hal lainnya untuk mengurangi udara
yang terjebak didalam komposit yang
menimbulkan void memperlemah struktur.
Void tersebut akan menjadi awal
retakan (crack) ataupun delaminasi pada
struktur jika menerima beban siklik. Oleh
karena itu untuk memperoleh produk palang
pintu dilakukan percobaan dengan variabel:
Raw material komposit, penyusunan
orientasi serat (00.450.900), jumlah layer,
susunan tumpukan, fraksi volume antara
serat dan matriks (Fan C.F et al 1989)
Diharapkan dari variabel ini dapat diperoleh
kondisi optimum manufaktur pembuatan
palang pintu perlintasan kereta api.
Oleh karena palang pintu kereta api
tidak mendapatkan beban statik dan
dinamik tinggi, yang diperlukan adalah kuat
tarik dan kuat lentur yang tinggi maka
dipertimbangkan
untuk
menggunakan
sandwich komposit, dengan sandwich
pengisi fiberboard dari serabut kelapa atau
fiberboard dari bagas (serat ampas tebu).
Keunggulan
serat
gelas
adalah
mempunyai kekuatan tarik yang sangat
tinggi, ratio antara kekuatan dan berat lebih
kuat dari steel wire. Tahan terhadap panas,
api, zat kimia dan tidak terpengaruh oleh
jamur.Tahan terhadap kelembaban sangat
baik,
tidak
swelling,
stretch
atau
disintegrate. Tahan dan mampu menahan
maksimum mechanical strength dalam
lingkungan lembab. Mempunyai coefisien
thermal linier expansion yg rendah, serta
coefisien thermal conductivity yang tinggi,
karena itu mempunyai performance yang
sangat baik pada lingkungan panas,
khususnya untuk menghilangkan panas
yang sangat cepat bila diinginkan. Sangat
ideal digunakan sebagai electric insulation,
keuntungan dapat diambil pada kekuatan
dielectric yang tinggi dan constant dieletric
yang rendah (George lubin, 1981).
Dari
Hasil
penelitian
terdahulu
mengenai karakteristik konstruksi serat
gelas telah diperoleh hasil bahwa
penggunaan serat gelas WR200 dapat
memberikan sifat kuat tarik yang tinggi,

serta memberikan permukaan produk lebih
halus, sedangkan penggunaan serat gelas
stichbonded dapat memberikan sifat kuat
lentur dan kuat tekan yang tinggi (Kuntari et
al 2011). Oleh karena itu pada percobaan
pembuatan produk palang pintu perlintasan
kereta api pada penelitian ini digunakan WR
200 dan stichbonded. Sebagai sandwich
pengisi digunakan fiberboard serat kelapa
dan bagas karena berat jenis keduanya
lebih ringan dan keduanya adalah limbah
yang selama ini belum dimanfaatkan
maksimal (Zoi N 2014)
Pemanfaatan limbah serabut kelapa
dapat diolah lebih lanjut (Agustian et al
2003) menjadi papan partikel sebagai
bahan bangunan struktural/non struktural
ataupun sebagai sandwich pengisi dari
panel komposit yaitu dengan menambahkan
material pengikat urea formaldehyde,
phenolic formaldehyde atau poly urethane
(PU) dan perlakuan kempa panas, maka
akan didapat papan partikel dengan density
sampai 800 Kg/m3.Bagas atau ampas tebu
(bagasse), yaitu limbah padat berserat sisa
penggilingan batang tebu. Pabrik gula ratarata menghasilkan bagas sekitar 32% bobot
tebu yang digiling. Sebagian besar bagas
dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan
untuk pulp kertas. Komposisi kimia dari
bagas: Selulosa 45 – 55%, Hemicellulose
20 – 25%, Lignin 18 – 24%,Debu 1 – 4%,
Lilin (wax) < 1% (Vilay V et al, 2007)..
Sebagai bahan konstruksi bangunan, bagas
sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku
papan atau building board serta panel
kedap suara
Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk
penerapan teknologi komposit berstruktur
sandwich pada pembuatan palang pintu
perlintasan
kereta
api
mulai
dari
perencanaan rancangan produk, rancangan
mould, manufaktur, pengujian spesimen dan
mencari kondisi optimum formula dan
merupakan teknologi proses tepat guna.
Tujuan dari penelitian ini adalah
menghasilkan
produk
palang
pintu
perlintasan kereta api berbahan sandwich
composite dari serat gelas sebagai penguat
dan resin poliester sebagai matriks, dengan
sandwich pengisi memanfaatkan fiberboard
dari serabut kelapa dan fiberboard dari
bagas
serta
menghasilkan
metode
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manufaktur yang dapat dikerjakan oleh
Industri kecil Menengah (IKM).
METODE
Bahan dan Peralatan
Bahan Utama:
Resin poliester: Resilient polyester resin
hydrogenated bisphenol A bersifat fleksibel,
Fiber glass: Jenis C-glass (sodium
borosilica)/ S-glass (magnesium alumino
silica) tahan kimia sangat baik, kekuatan
tarik sangat tinggi untuk struktur aircraft,
electrical insulation properties yang sangat
baik, WR200: woven roving tebal 0,2mm
breaking strength (N/25x100mm) 1256
Warp/1146 Wft SB: Stich Bonded glassfiber
fabric, kain di bending dengan filament,
breaking
strength
(N/25x100mm)2650
Warp/2150Weft, density 1250 g/m2 (Justus
Sakti Raya PT, 2012)
Bahan Pembantu adalah thinner pembersih,
gel coat, majun, mirror tape, double tape
dan glass film.
Peralatan utama yang digunakan adalah
cetakan palang pintu kereta api
Peralatan pembantu yang digunakan adalah
timbangan, gunting, jangka sorong (untuk
mengukur ketebalan), mistar, kape, kuas,
gelas ukur, cawan, kaos tangan panjang
Cara Kerja
Percobaan pendahuluan
Desain struktur konstruksi bertujuan
untuk menemukan kondisi sifat mekanik
yang optimal berupa kuat tarik, kuat tekan,
kuat lentur dan kekerasan pada struktur
komposit serat gelas sebagai penguat dan
resin poliester sebagai matriks melalui
percobaan pendahuluan dengan variasi
jumlah layer, konstruksi, susunan tumpukan
dan fraksi volume serat gelas sebagai
berikut : Pembuatan spesimen uji proses
lay-uping dengan variasi sesuai kode
percobaan:
1. 4WR200 + 4Stitch Bonded + resin
polyester dengan total tebal 10 mm.
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2. 2WR200 + 6Stitch Bonded + resin
dengan total tebal 10 mm,
3. 6WR200 + 2Stitch Bonded + resin
dengan tebal total 6 mm.
Selanjutnya dilakukan pengeringan
dan pemotongan spesimen uji sesuai
ukuran.
Pembuatan Fiberboard Serat Kelapa
Limbah serabut kelapa masuk mesin
carding jarum kasar untuk menguraikan
seratnya, serbuk dipisahkan dari seratnya.
Masuk mesin carding dengan jarum yang
lebih halus. Penyaringan untuk memisahkan
serbuk, serat panjang dan serat pendek.
Selanjutnya pengeringan Fiberboard yang
digunakan percobaan adalah serat pendek
Penimbangan serat pendek: 90% Poly
Urethane (PU): 10% dan MC pengencer
10% PU dan MC di blender, selanjutnya
dimasukkan dalam tanki mixer dicampur
dengan serat pendek kelapa. Masuk dalam
moulding dengan penataan, di press 2
menit dengan pemanasan uap 1700C untuk
mendapatkan density 200kg/m3, pelepasan
dari cetakan, curing dengan blower 260C 2
hari, pemotongan packing, siap pakai
(Polatique PT 2012)
Pembuatan Fiberboard Serat Bagas
Limbah bagas masuk mesin carding
disaring dipisahkan antara bagas halus dan
bagas kasar. Poly Urethane (PU) 13% dan
MC 10% di blender. Membuat adonan serat
bagas dan binder resin PU dan MC sesuai
dengan jenis layer. Molding dibuat sandwich
layer I adonan bagas halus 15%, Layer II
adonan bagas kasar 70%, layer III adonan
bagas halus 15% selanjutnya di press 3
menit
dengan steam
1700C untuk
mendapatkan density 250 kg/m3, pelepasan
dari cetakan, curing dengan blower 260C 2
hari, pemotongan packing, siap pakai
(Polatique PT 2012)
Pembuatan Palang Pintu Kereta Api
Persiapan cetakan, cetakan untuk
palang pintu dengan dimensi ≠ 20 x 180 x
3000 (mm) 2 pcs; ≠ 20 X 140 X 3500 (mm)
2 pcs dan ≠ 20 x 100 x 1500 (mm) 1 pcs,
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pembersihan dengan thinner.Perekatan
cetakan dengan release film dan pelapisan
dengan mirror grase (3 lapisan) supaya
produk mudah dilepas
Persiapan bahan, pemotongan serat
gelas, fiberboard serat kelapa dan
fiberboard
bagas
sesuai
ukuran.
Penimbangan resin poliester dan powder.
Pengadukan resin poliester dan powder
untuk gelcoat dengan perbandingan 1:1,
serta
resin
poliester
dan
katalis
perbandingan 9:1.
Proses lay-up
Proses lay-up serat gelas dengan
resin poliester, layer demi layer serat gelas
WR200 dan stichbonded dan ditengah diisi
fiberboard serat kelapa/bagas kemudian
dilapisi lagi serat gelas stichbonded dan
WR200 pada cetakan, selanjutnya cetakan
ditutup, serta dilakukan pengepresan,
proses curing pada suhu kamar waktu 8
jam, pembukaan cetakan dan produk
dilepas.

WR400, WR600, WR800 dan Stich Bonded
telah
diperoleh
informasi
bahwa
penggunaan serat gelas WR200 dapat
memberikan sifat kuat tarik yang tinggi,
serta memberikan permukaan produk lebih
halus, sedangkan penggunaan serat gelas
stichbonded dapat memberikan sifat kuat
lentur dan kuat tekan yang tinggi (Kuntari et
al 2011). Oleh karena itu pada percobaan
pembuatan produk palang pintu kereta api
pada penelitian ini digunakan WR 200 pada
bagian luar supaya permukaan produk
halus, rata dan mempunyai kuat tarik tinggi,
serta digunakan serat gelas stichbonded
pada bagian dalam untuk memudahkan
proses dan mendapatkan sifat kuat lentur
dan kuat tekan yang tinggi.
Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan yang telah
dilakukan susunan layer pada spesimen uji
sesuai dengan ilustrasi gambar layer sesuai
dengan kode percobaan berikut ini:

Proses Finishing dan Assembling
Pemeriksaan perapihan bilah-bilah
palang pintu, pemotongan, pengampelasan
dan pengecatan selanjutnya dilakukan
proses penyetelan dan assembling

1. 4WR200 + 4Stitchbonded +resin
poliester, total tebal 10 mm

Pengujian Mekanik
Tensile strength Testing, acc. to Test
Method of Tensile Properties of Plastics,
ASTM D638-02a,
Compression Testing, acc.to Test Method of
Compressive Properties of Rigid Plastics,
ASTM D695-02a,
Flexural Testing, acc.to Test Method of
Flexural Properties of Unreinforced and
Reinforced Plastics, ASTM D790-02a,
Hardness Testing, acc.to Test Method of
Rockwell Hardness Properties of Plastics
and Insulating Material, ASTM D785-02a.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari penelitian terdahulu mengenai
karakteristik komposit dari serat gelas
dengan variasi kontruksi yaitu WR200,

2. 2WR200 + 6Stitchbonded + resin
poliester, total tebal 14 mm

3. 6WR200+2Stitchbonded+ resin
Poliester, total tebal 6 mm
Spesimen
uji
dari
penelitian
pendahuluan tersebut diuji terhadap sifat
mekanik yaitu kuat tekan, kuat tarik, kuat
lentur dan kekerasan, hasil pengujian sifat
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Tabel 1. Hasil Pengujian Sifat Mekanik
percobaan pendahuluan
Ko
de
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
3A
3B
3C
3D
3E

Kuat
Tekan
2
(kgf/cm )
3529,249
3293,621
3859,401
3933,241
3658,249
3654,753
2865,665
2943,512
2773,532
2861,341
2797,245
2848,259
1952,442
1879,347
1889,568
1934,761
1893,852
1909,994

Kuat
Tarik
2
(kgf/ cm )
2600,42
2331,37
2439,26
2595,40
2471,33
2487,56
1680,23
2139,04
2399,17
1367,83
2028,03
1922,86
1691,16
2209,26
2485,99
4285,71
2391,90
2612,81

Hasil Pengujian
Kekerasan

Kuat
Lentur
2
(kgf/ cm )
0,586
0,582
0,541
0,489
0,566
0,553
0,474
0,574
0,661
0,701
0.678
0,608
0,651
0,587
0,543
0,643
0,616
0,608

Kuat

Tekan

Keke
rasan
HRR
116,7
117,2
112,7
118,3
114,7
115,9
105,2
104.3
103,5
105,7
104,8
104,7
95,4
96,3
97,5
96,7
94,9
96,2

dan

Karakteristik kain ditentukan oleh
konstruksi kain. Stitchbonded merupakan
kain dari roving serat gelas yang dilapisi
oleh serat panjang dan ditabur secara tidak
beraturan selanjutnya di bending dengan
benang filament dengan ketebalan 1,6 mm,
hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
sifat fisik kain. WR200 adalah kain dari
benang roving serat gelas yang mempunyai
penampang roving lebih halus dari
penampang roving stichbonded dengan
ketebalan 0,2 mm, sehingga dipakai
sebagai lapisan luar komposit untuk
menghasilkan permukaan yang halus.
WR200 karena terdiri dari beberapa benang
filament yang dipuntir dan kuat kalau sudah
menjadi kain akan saling mendukung
mempunyai
kekuatan
yang
tinggi,
sedangkan stichbonded karena terdiri dari
roving acak, maka kalau ditarik menjadi
kurang kuat (Charles E knox, 2001).
Pada Tabel 1 dan Gambar 2 terlihat
bahwa ada kesamaan korelasi antara
pengujian kuat tekan dan kekerasan, artinya
mempunyai kecenderungan yang sama.
Pada variasi 1 komposit 4WR200, 4SB +
resin poliester mempunyai kuat tekan dan
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kekerasan tertinggi, variasi 2. komposit
2WR20, 6SB + resin poliester mempunyai
kuat tekan dan kekerasan lebih kecil dari
variasi 1 dan variasi 3: 6WR200, 2SB +
resin poliester mempunyai kuat tekan dan
kekerasan terkecil.

Karakteristik Kuat Tekan
Nilai Kuat Tekan (kg/cm2)

mekanik percobaan pendahuluan dapat
dilihat pada Tabel 1.

4000
3000
2000

1

1000

2

0
1
Kode Sampel

3

Gambar 2. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Rata-rata Pada Percobaan
Pendahuluan
Percobaan ini digunakan matriks
resilient polyester resin adalah tipe
polyester resin dengan tujuan penggunaan
antara kaku dan fleksibel yang mempunyai
kandungan ester linkages lebih kecil,
sehingga lebih tahan terhadap alkali. Jenis
resin ini dipakai untuk manufaktur peralatan
proses kimia seperti fume-hood, reaction
vessels, tanks dan pipes. Struktur molekul
Resilient
polyester
resin
dengan
penambahan
gugus
hydrogenated
bisphenol A

Gambar 3. Struktur molekul Resilient
polyester resin
Serat gelas stitchbonded (1,6mm)
lebih tebal dan lebih bulky dari WR200
(0,2mm), serat gelas lebih solid daripada
resin.
Pada saat resin poliester diimpregnasi
pada serat gelas, maka pada kain serat
gelas jenis stichbonded, pada saat lay-uping
resin poliester akan terdispersi dengan baik
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Hasil Pengujian Kuat Tarik

Nilai Kuat Tarik (kg/cm2)

Hasil pengujian kuat tarik dapat dilihat
pada Tabel 1 dan Gambar 4, terlihat bahwa
variasi 1 lebih tinggi daripada variasi 2 dan
tertinggi adalah variasi 3.
Stitchbonded adalah kain serat gelas
yang lebih bulky dibandingkan dengan
WR200 sehingga pada waktu lay-uping
resin poliester mudah masuk ke dalam poripori mikrofibril, sehingga dapat terdispersi
kedalam serat gelas, sehingga jumlah resin
poliester yang masuk ke dalam serat lebih
banyak.

Nilai Kuat Tarik Rata-Rata
(kg/cm2)

3000.00
2000.00

1
2
3

1000.00

Kain serat gelas sebagai penguat,
mempunyai kekuatan yang lebih tinggi bila
dibandingkan dengan kekuatan resin, maka
kandungan serat gelas yang lebih besar
mengakibatkan kekuatannya lebih tinggi
dari pada resin. Oleh karena itu kekuatan
tarik dari komposit serat gelas dan resin
poliester sebagai matriks lebih ditentukan
oleh jumlah pemakaian WR200. Variasi 3
mempunyai kandungan WR200 terbesar,
setelah itu diikuti variasi 1 dan terkecil
adalah variasi 3. Wr200 mempunyai
konstruksi yang tipis dan halus serta
mempunyai kekuatan tarik tinggi. Setelah
berpolimerisasi dengan resin polyester
sebagai matriks, pada proses curing dengan
suhu kamar selama 24 jam maka diperoleh
kekuatan yang tinggi karena kekuatan serat
akan saling mendukung. Tetapi kain dari
serat gelas dengan konstruksi tinggi/halus
pada saat lay-uping harus mendapat
tekanan tinggi dan harus merata untuk
menghindari void/buble udara/gas yang
mengakibatkan initial
cracking (Piotr
Pencezek 2005).
Hasil Pengujian Kuat Lentur
Hasil pengujian kuat lentur diperlihatkan
pada Tabel 1 dan Gambar 5, Kuat lentur
tidak
menunjukan
perubahan
yang
signifikan dengan selisih sekitar 0,055
kgf/cm2

Nilai Kuat Lentur Rata-Rata
(kg/cm2)
Nilai Kuat Lentur (kgf/cm2)

diantara pori-pori mikrofibril serat gelas.
Percobaan ini resin mempergunakan resin
yang
mempunyai
fleksibilitas
tinggi,
terjadinya reaksi polimerisasi pada proses
curing pada suhu kamar akan membentuk
polimer dengan berat molekul yang lebih
besar dan lebih kuat serta fleksibel,
sehingga apabila % resin yang lebih
banyak, maka akan memberikan nilai kuat
tekan dan kekakuan yang lebih rendah
(Chiachun Tan 2011).
Oleh karena itu pada variasi 2
menggunakan 6 stitchbonded, nilai kuat
tekan dan kekakuan lebih rendah daripada
variasi 1 yang hanya menggunakan 4
stitchbonded. Pada variasi 3 menggunakan
6WR200 dan 2 stichbonded untuk
menghasilkan tebal yang sama yaitu 10mm,
karena WR200 tipis, maka jumlah resin
poliester yang digunakan lebih besar (Ning
Pan 1991) sehingga nilai kuat tekan dan
kekakuan menjadi lebih rendah bila
dibandingkan dengan variasi 1 dan 2.

0.620
0.600
0.580
0.560
0.540
0.520

1
2
1
Kode Sampel

3

0.00
Kode1Sampel

Gambar 4. Hasil Pengujian Kuat Tarik Ratarata
Pada
Percobaan
Pendahuluan

Gambar 5. Hasil Pengujian Kuat Lentur
rata-rata Pada Percobaan
Pendahuluan
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Hal ini dikarenakan jumlah layer lebih
sedikit, dengan jumlah % resin yang ada
pada produk lebih besar dari pada variasi 1.
Juga didukung didukung oleh orientasi serat
pada komposit gabungan antara 0,90 dan
450 (arah diagonal) maka apabila diuji
kelenturannya (flexural) akan mempunyai
nilai uji yang tinggi. Selain hal tersebut
untuk mendukung kelenturan adalah stitch
bonded lebih bulky dari WR200, sehingga
pada saat diimpregnasi dengan resin
polyester jenis Resilient polyester resin
hydrogenated bisphenol A yang bersifat
fleksibel, resin dapat terdistribusi diantara
pori-pori mikrofibril serat, pada saat proses
curing akan berpolimerisasi dengan baik,
karena serat dan resin lebih kompak,
sehingga mempunyai hasil uji flexural /kuat
lentur yang lebih baik (Piotr Penczek 2005).
Hal yang harus diperhatikan adalah pada
saat lay-uping harus mengontrol fraksi
volume dan serat untuk mengejar tebal
yang sama dan diusahakan jangan sampai
ada udara/gas yang terjebak dalam void
yang akan memperlemah struktur (initial
crack)
Hasil Pengujian sifat Mekanik Sandwich
pengisi Fiberboard Serat Kelapa dan
Serat Bagas
Hasil pengujian sifat mekanik Fiberboard
serat kelapa dan serat bagas dapat
diperlihatkan pada Tabel 2
.
Tabel 2. Hasil Pengujian Sifat Mekanik
Fiberboard Serat Kelapa dan Serat
Bagas
Filler

Sam
pel

Serat
kelapa

1
2
3
4
5

Serat
bagas

1
2
3
4
5

Kuat
Tekan
2
(kgf/cm )
2,40
3,11
3,20
3,07
4,06
3,17
1,52
1,78
2,14
1,93
2,25
1,93

Kuat
Tarik
2
(kgf/ cm )
10,42
8,32
4,70
4,70
4,86
6,59
3.95
3.57
5,73
2,86
2,25
3,67

Kuat
Lentur
2
(kgf/ cm )
11,34
11,85
7,79
10,15
8,86
10,00
7,67
6,83
5,95
6,89
7,57
6,98

Dari Tabel 2 terlihat bahwa fiberboard
serat kelapa mempunyai nilai kuat tekan,
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kuat tarik dan kuat lentur yang lebih tinggi
dari pada fiberboard serat bagas. Serat
kelapa mempunyai kekuatan tarik dan kuat
lentur yang lebih tinggi dari serat bagas
karena
serat
kelapa
mempunyai
penampang yang lebih besar, lebih ulet dan
kandungan selulosa dan ligninnya lebih
besar dari serat bagas, oleh sebab itu
fiberboard serat bagas mempunyai kuat
tekan, kuat tarik dan kuat lentur yang lebih
rendah dari fiberboard serat kelapa (Mulinari
2011,Vilay 2007).
Hasil Percobaan Pembuatan Prototype
Palang Pintu Perlintasan Kereta Api
Kondisi optimum percobaan diambil
pada kondisi percobaan pada komposisi 1
dengan urutan layup 2 layer WR200, 2 layer
stich bonded, fiberboard serat kelapa 10mm
sebagai central line, 2 layer stichbonded, 2
layer WR200. Pemilihan ini dikarenakan Kuat
tarik dan kuat tekan tertinggi dan kuat
lenturnya hanya sedikit lebih rendah. Dalam
pengerjaan lebih mudah dan lebih cepat,
serta memberikan performance yang lebih
baik. Berat palang pintu komposit sedikit
lebih berat dari pada kayu, karena resin
poliester masuk dalam fiberboard serat
kelapa, pada proses manufaktur perlu diberi
lapisan gel coat, supaya resin tidak masuk
kedalam fiberboard.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Berat Palang
Pintu Kereta Api
Palang Pintu KA dari Kayu
Panjang
Ukuran (mm)
Berat(kg)
(m)
3
20x180x3000
23,76
3,5
20x140x3500
21,56
1,5
20x100x1500
3,30
asesoris
4,00
Berat total
52,62
Sandwich komposit filler fiberboard serat kelapa
2
3
20x180x3000
25,40
3,5
2
20x140x3500
24,54
1
1,5
20x100x1500
3,77
asesoris
4,00
Berat total
57,71
Sandwich komposit filler fiberboard serat bagas
2
3
20x180x3000
25,78
3,5
2
20x140x3500
20,78
1
1,5
20x100x1500
3,69
asesoris
4.00
Berat total
54,25

Jumlah
(buah)
2
2
1
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Berat keseluruhan produk palang pintu
perlintasan kereta api dari kayu 52,62 kg dari
sandwich
komposit
mempergunakan
sandwich pengisi serabut kelapa 57,71 kg,
dari sandwich komposit mempergunakan
sandwich pengisi bagas 54,25 kg. Harga
palang pintu sandwich komposit lebih murah
dari palang pintu kayu, karena lebih kuat
umur pakai lebih lama, sehingga secara
ekonomi akan lebih menghemat. Investasi
peralatan molding untuk pembuatan palang
pintu kereta api dari sandwich komposit lebih
mahal dari pada kayu.
Proses lay-uping fiberboard serat kelapa
diberi lapisan gelcoat supaya resin poliester
tidak masuk ke dalam fiberboard. Sehingga
diperoleh palang pintu KA yang lebih ringan.
Fiberboard Bagas agak regas jadi untuk
mendapatkan kuat lentur yang baik, lebih
baik menggunakan fiberboard serat kelapa.
Pada penelitian pembuatan produk palang
pintu kereta api yang terbaik adalah
penggunaan resin poliester sebagai matriks
dan serat gelas kombinasi jenis WR200 dan
stich bonded dengan sandwich pengisi
fiberboard serabut kelapa dengan tebal 10
mm,

Gambar 6. Skema Desain Palang Pintu
Kereta Api
Keterangan: Palang Pintu KA terdiri dari
3 rangkaian pilah yaitu: Pilah 1 3000 mm,

pilah 2 3000mm dan pilah 3 1500 mm
dengan dimensi masing-masing pilah sesuai
ukuran seperti pada Gambar 6.

Gambar 7. Contoh Palang Pintu
perlintasan KA
TINJAUAN EKONOMI
Untuk memproduksi palang pintu kereta
api dapat diproduksi secara komersial oleh
IKM industri komposit mitra B4T/PT.KAI.
Perhitungan nilai ekonomis didasarkan pada
kriteria Net Present Value (NPV), secara
matematis, kriteria penilaian tersebut
merupakan penjumlahan dari benefit-cost
yang dikomulatifkan (Park et al 1990)

Gambar 8. Gross Cash Flow (b=benefit
c=cost)
Keterangan:
Fn: adalah net cash flow, selisih antara (B)
benefit dengan (C) Cost
Fn=B-C
N: adalah waktu tahun ke 1,2,3 dan
seterusnya
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Untuk Palang Pintu Kayu Harga satu
unit dengan investasi peralatan Rp
7.589.500,-. Untuk Palang Pintu Kayu
Harga satu unit tanpa investasi alat Rp
2.532.000,-

Gambar 9. Net Cash Flow (F=B-C)
Nilai Ekonomis Palang Pintu Kayu
A = Investasi alat (aset) Rp. 3.557.500,B1 = Biaya Perawatan Rp. 757.000,B2 = Biaya Bahan Rp. 1.775.000,C = Biaya Upah Rp. 1.500.000,D = Penyusutan Rp 355.750,- (10% dari
Investasi awal). Dengan asumsi usia pakai
palang pintu kayu = 2 tahun, dan bunga
tahunan 9,75%, dan eskalasi kenaikan
bahan kayu sebesar 10% per dua tahun,
maka untuk usia pakai selama minimal 10
tahun, pada cash flow seperti Gambar 8:

Nilai Ekonomis Palang Pintu sandwich
composit filler fiberboard serat kelapa
A = Investasi alat (aset) Rp. 8.892.250,B = Biaya Bahan Rp. 2.419.180,C = Biaya Upah Rp. 1.500.000,D = Penyusutan Rp.889.225,-(10% dari
Investasi awal)
Dengan asumsi usia pakai palang
pintu komposit sandwich = 5 tahun, dan
bunga tahunan 9,75%, maka untuk usia
pakai selama minimal 10 tahun, pada cash
flow seperti pada Gambar 9

Gambar 9. Cash Flow Palang Pintu
Sandwich Composit Filler
Fiberbord Serat Kelapa
Perhitungan NPV
Gambar 10. Cash Flow Palang Pintu Kayu
Perhitungan NPV:
Th
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Komponen Biaya
F0 = A+B1+B2+C
F1 = D
F2 = A+B1+(1,1 x B2) +C
F3 = D
F4 = A+B1+(1,2 x B2) +C
F5 = D
F6 = A+B1+(1,3 x B2) +C
F7 = D
F8 = A+B1+(1,4 x B2) +C
F9 = D
F10 = A+B1+(1,5 x B2) +C
NPV10 =

PVi (Rp)
7.589.500
+324.146
6.448.285
+269.111
5.475.811
+223.420
4.647.676
+185.487
3.942.899
+153.994
3.343.466
32.603.795

Th
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komponen Biaya
F0 = A+B+C
F1 = D
F2 = D
F3 = D
F4 = D
F5 = B+C+D
F6 = D
F7 = D
F8 = D
F9 = D
F10 = A+B+C
NPV10 =

PVi (Rp)
12.811.430
810.228
738.249
672.664
612.906
3.019.801
508.844
463.639
422.450
384.920
5.053.035
25.498.166

Untuk Palang Pintu Komposit Harga
satu unit dengan investasi peralatan Rp
12.811.430,-Untuk Palang Pintu Komposit
Harga satu unit tanpa investasi alat Rp
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2.419.180,-Dari hasil analisis tersebut
terlihat bahwa nilai NPV untuk palang pintu
dari komposit sandwich lebih kecil (positif)
dibandingkan NPV untuk palang pintu kayu,
dalam pengamatan usia layan 10 tahun.
Secara tekno ekonomi, penggunaan palang
pintu berbahan dasar komposit sandwich
mampu
menekan/mereduksi
biaya
pengeluaran
(cost)
selama
masa
pemakaian.
KESIMPULAN
Pada penelitian pembuatan produk
palang pintu kereta api dari komposit
berstruktur sandwich dengan menggunakan
resin poliester sebagai matriks dan serat
gelas sebagai penguat kondisi optimum
pada kombinasi [(2 WR200 + 2 Stitch
bonded) +resin poliester] + fiber board serat
kelapa + [(2 Stich bonded + 2 WR200) +
resin poliester dengan tebal 10 mm. Berat
produk palang pintu perlintasan kereta api
dari kayu 52,62 kg dari sandwich komposit
mempergunakan sandwich pengisi serabut
kelapa 57,71 kg, dari sandwich komposit
mempergunakan sandwich pengisi bagas
54,25 kg Kayu yang biasa dipakai palang
Kayu pelawan Merah BJ 1,17, Kayu
Kandole BJ+1,12, Kayu Gewaya Hutan BJ
1,09. Dari hasil perhitungan Ekonomi: Harga
Palang Pintu Kayu dengan investasi
peralatan Rp 7.589.500,-/unit, Harga Palang
Pintu Kayu tanpa investasi alat Rp
2.532.000,- /unit, Harga Palang Pintu
Komposit dengan investasi peralatan Rp
12.811.430,-/unit, dan Harga Palang Pintu
Komposit
tanpa
investasi
alat
Rp
2.419.180,-/unit
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ABSTRACT
Has conducted preliminary studies of copper in the etching process wastewater Printing Circuit Board ( PCB )
with electrochemical method / electrolysis. The main content of this liquid waste is dissolved copper at levels of
about 12 %. Effective electrolysis process carried out for 60 minutes by using three (3 ) a variable distance
between the electrodes is 1 cm , 2 cm and 3 cm , and use three (3 ) different electrodes are stainless steel
plates, steel plates and aluminum plates are done with the flow around 2 to 6 Amp at a voltage of 6.0 to 12 Volts.
Results of analysis of liquid waste after the electrolysis process showed that there is a relationship between the
distance between the electrodes and the duration of the process of electrolysis to removal percentage of copper
in the wastewater , which as far as 2 cm electrode spacing provide the highest removal percentage and the
greater the distance , the electrode electrolysis process lasted less effective. Meanwhile, the steel plate is the
best material to use , providing a fairly high percent allowance of about 71.2 % at minute 80. copper levels
obtained at the cathode having a purity of up to 79.83 %, far above the mud purity redox process results without
electrolysis which is only 63.4 %. Results of laboratory tests on the filtrate after neutralization with NaOH showed
copper removal percentage was 99.9 %. The cost of procurement of chemicals released for processing without
electrolysis around Rp.3.861 , - / liter and if carried out by electrolysis around Rp.1.508 , - / liter but still added to
the cost of electricity for electrolysis of Rp.384 , - / liter.
Keywords: PCB wastewater, stainless steel , iron , electrolysis.
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian penyisihan tembaga dalam limbah cair proses etching Printing Circuit Board (PCB)
dengan metode elektrokimia/elektrolisis. Kandungan utama limbah cair ini adalah tembaga terlarut dengan kadar
sekitar 12%. Proses elektrolisis efektip dilakukan selama 60 menit dengan menggunakan 3 (tiga) variabel jarak
antar elektroda yaitu 1 cm, 2 cm dan 3 cm serta menggunakan 3 (tiga) elektroda yang berbeda yaitu Pelat
stainless steel, Pelat besi dan Pelat aluminium yang dilakukan dengan arus sekitar 2 hingga 6 Amp pada
tegangan 6,0 hingga 12 Volt. Hasil analisa terhadap limbah cair setelah proses elektrolisis menunjukkan bahwa
terdapat hubungan antara jarak antar elektroda dan durasi proses elektrolisis terhadap persentase penyisihan
tembaga dalam limbah cair, dimana jarak elektroda sejauh 2 cm memberikan persentase penyisihan paling tinggi
dan semakin jauh jarak elektroda maka proses elektrolisis berlangsung semakin tidak efektif. Sementara itu Pelat
besi baja adalah bahan yang paling baik digunakan, memberikan persen penyisihan yang cukup tinggi sekitar
71,2% pada menit ke 80. Kadar tembaga yang diperoleh pada katoda memiliki kemurnian hingga 79,83% jauh di
atas kemurnian lumpur hasil proses redoks tanpa elektrolisa yang hanya 63,4%. Hasil uji laboratorium terhadap
filtrat setelah proses netralisasi dengan NaOH menunjukkan persentase penyisihan tembaga mencapai 99,9%.
Biaya pengadaan bahan kimia yang dikeluarkan untuk pengolahan tanpa elektrolisa sekitar Rp.3.861,-/liter dan
jika dilakukan dengan elektrolisa sekitar Rp.1.508,-/liter namun masih ditambah biaya listrik untuk elektrolisa
sebesar Rp.384,-/liter.
Kata kunci: Limbah cair PCB, elektrolisis, stainless steel, besi.

PENDAHULUAN
Industri papan sirkuit cetak atau lazim
disebut Printing Circuit Board (PCB) adalah

salah satu industri penunjang klaster
industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik Industri elektronika konsumsi (Kebijakan
Pembangunan
Industri
Nasional–
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Departemen Perindustrian, 2005). Industri
PCB tumbuh dan berkembang seiring
dinamika yang menuntut produk elektronika
memiliki bentuk yang kompak, ringkas dan
sederhana.
Dilaporkan
peningkatan
permintaan papan PCB dunia mencapai
8,7% pertahun [Perry’s Chemical Engineers’
Handbook, 2008].
Printing Circuit Board (PCB) atau
Papan sirkuit cetak adalah sebuah papan
yang berisi jalur / sirkuit konduktor yang
menghubungkan komponen elektronik satu
dengan komponen elektronik lainnya tanpa
kabel. Papan PCB dibutuhkan hampir
disetiap rangkaian peralatan elektronika,
missal pada TV, Radio, rangkaian lampu
LHE, HP dan sebagainya.
Material PCB berbahan isolator
mengandung 40% bahan logam, 30%
material inorganik dan 30% lagi adalah
material keramik [10].

Gambar 1. Papan PCB dan komponen
elektronika
Sumber: http://www.motionxcorp.com/through-holeprinted-circuit-board-assembly-pcb.html

Beberapa tahapan kegiatan dilakukan
dalam proses pembuatan sirkuit. Diawali
dengan pemotongan papan sesuai ukuran
yang telah ditetapkan kemudian dilakukan
pembersihan terhadap bahan yang dapat
mengganggu proses sablon misalnya
lapisan minyak dan selanjutnya dilakukan
proses sablon dimana pada tahap ini jalur
mulai dibentuk. Tahap selanjutnya adalah
proses etching atau proses pengelupasan
lapisan tembaga yang tidak diperlukan.
Setelah proses etching dilanjutkan dengan
proses pencucian dan proses pengeboran
dimana komponen – komponen elektronik
akan ditempatkan. Pemeriksaan akhir
terhadap jalur / sirkuit dilakukan sebelum
dilakukan pengemasan.
Umumnya
rangkaian
proses
pembentukan
sirkuit
di
atas
tidak
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menghasilkan limbah kecuali proses
etching.
Proses
etching
adalah
proses
pengikisan lapisan tembaga pada lembaran
papan PCB. Dalam proses ini papan PCB
yang telah disablon direndam dalam larutan
HCl.
Pada proses etching pada papan PCB
akan dihasilkan limbah cair dengan
kandungan bahan pencemar yang sangat
tinggi dan tergolong dalam karakteristik B3.
Volume limbah cair proses dipengaruhi oleh
kapasitas produksi dan perilaku industri itu
sendiri. Untuk industri skala IKM dengan
kapasitas 10 – 15 lembar papan per hari
jumlah limbah cair pekat yang dilepaskan
kisaran 20 hingga 50 liter per hari.
Dari hasil pengujian laboratorium
terhadap limbah cair sisa proses etching
menunjukkan karakteristik yang sangat
ekstrim dengan angka keasaman kisaran 0
–
1,
konsentrasi
tembaga
yang
dikandungnya sekitar 10% - 14% (140.000
mg/liter). Sehingga jika dihitung jumlah
tembaga yang terlarut dalam limbah cair
minimal 4.000 gram atau 4 kg dalam sehari.
Secara visual, bau asam (HCl) sangat
terasa serta warna larutan hijau pekat
kehitaman [Handaru B.C., 2013].
Permasalahannya
adalah
bahwa
dengan kondisi tersebut jika pengolahan
dilakukan dengan proses kimiawi (terlebih
jika
menggunakan
Ca(OH)2)
akan
membutuhkan banyak sekali bahan alkali
yang digunakan untuk proses netralisasi
dan pengendapan bahan cemar yang
berakibat terhadap tingginya volume
endapan lumpur yang dihasilkan.
Jika limbah tersebut dilepaskan ke
lingkungan dengan tanpa penanganan
maka badan air sekitar lokasi industri akan
berdampak langsung dan berpotensi
mengalami penurunan kualitas. Antara lain
penurunan angka keasaman (pH) badan air,
peningkatan cemaran logam berat, serta
peningkatan angka COD. Konsentrasi COD
di atas angka 800 mg/liter tergolong tinggi
[Metcalf & Eddy, 2003].
Lebih jauh, akan sangat berbahaya
jika tembaga masuk dalam siklus makanan /
rantai makanan manusia. Keracunan akibat
paparan tembaga pada manusia akan
mengganggu fungsi otak, penurunan kerja
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ginjal serta pengendapan tembaga (Cu)
pada kornea mata.
Maka
merujuk
pada
UU
RI.No.32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; maka
limbah cair industri PCB harus dilakukan
pengelolaan / pengolahan sebelum limbah
cair dilepas ke lingkungan.
Umumnya
industri
menyukai
pengolahan limbah cair yang sederhana
dan tidak membutuhkan biaya operasional
yang tinggi. Pembubuhan bahan alkali
dalam tangki berpengaduk adalah salah
satu cara pengolahan limbah cair yang
paling sederhana [Handaru B.C., 2011].
Pengendapan tembaga pada pH 8,5
dengan Basa kuat NaOH atau Ca(OH)2 lebih
disukai karena kedua bahan tersebut
mudah diperoleh dipasar [Eckenfelder Jr.
1999].
Endapan lumpur tembaga hidroksida
yang
dihasilkan
akan
membawa
permasalahan
utamanya
tempat
penyimpanan
/
penimbunan.
Karakteristiknya
yang
tidak
banyak
membawa manfaat mengakibatkan lumpur
hanya dibuang sebagai limbah padat dan
memerlukan
biaya
kembali
dalam
pemusnahannnya.
Elektrolisis terhadap limbah cair
proses etching dapat menjadi suatu pilihan /
alternatip pengelolaan, hal ini karena
karakteristik limbah cair tersebut sangat
memenuhi persyaratan sebagai larutan
elektrolit dan disamping itu produk
elektrolisa umumnya memiliki kemurnian
yang cukup tinggi sehingga berpotensi
dapat dimanfaatkan kembali.
Beberapa referensi menyebutkan
proses pengolahan skala laboratorium
terhadap limbah cair kandungan/unsur
tembaga dengan memanfaatkan proses
elektrodeposisi pada elektroda Platina (Pt)
memberikan hasil yang effektip, persentase
removal berkisar antara 96,88 – 99 %.
Namun ternyata dalam aplikasi
dilapangan proses ini memerlukan biaya
operasional yang sangat mahal terutama
pengadaan logam platina sehingga industri
enggan melakukan pengolahan limbah
dengan
model
ini.
Industri
lebih
menginginkan proses pengolahan limbah
yang murah dan terjangkau dengan hasil
outlet limbah cair yang optimal.

Atas dasar hal tersebut di atas maka
penelitian ini bermaksud :
1. merekayasa proses pengolahan limbah
cair
industri
PCB
dengan
menggabungkan proses elektrolisis dan
proses redoks.
2. mendapatkan elektroda yang paling
effektip dan optimal.
Dimana keduanya bertujuan untuk menekan
biaya
operasional
IPAL
utamanya
penyediaan bahan kimia
Hipotesanya adalah bahwa limbah
cair dengan karakteristik elektrolit dapat
dielektrolisis untuk mengendapkan logam
terlarut pada kutup katoda.
Elektrodeposisi massa tembaga pada
limbah cair PCB menunjukkan adanya
hubungan antara arus listrik dan perubahan
massa kimia. Pada peristiwa ini hukum yang
digunakan adalah hukum Faraday.
1. Hukum I: Jumlah dari tiap elemen atau
grup
dari
elemen-elemen
yang
dibebaskan pada kedua anoda dan
katoda selama elektrolisa sebanding
dengan jumlah listrik yang mengalir
dalam larutan.
2. Hukum II: Jumlah dari arus listrik bebas
sama dengan jumlah ion atau jumlah
substansi ion yang dibebaskan dengan
memberikan sejumlah arus listrik
adalah
sebanding
dengan
berat
ekivalennya.
Hukum II membuktikan terdapat
hubungan antara reaksi kimia dan jumlah
total listrik melalui elektrolit.
Pada
akhir
penelitian
akan
dibandingkan kualitas effluent masingmasing penggunaan anoda. Sementara itu
akan dibandingkan pula produk outlet
pengolahan limbah cair tanpa proses
elektrolisis sebagai blangko dengan produk
netralisasi dari perlakuan proses elektrolisis.
Besarnya arus yang diperlukan untuk
memindahkan sejumlah massa (gram) atau
yang diendapkan oleh 1 Faraday (gram
ekivalen), mengikuti persamaan:
.....….. (1)
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Sehingga dari persamaan (1) tersebut
dapat ditentukan jumlah logam yang akan
dielektrodeposisi pada katoda dengan arus
A (Ampere) selama t detik yang dihitung
secara teoritis.
METODE
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain: limbah cair pekat
proses etching, aquadest, kertas saring,
Pelat logam besi / baja, Pelat stainless
steel, Pelat aluminium dan kertas pH dan
larutan NaOH.
Alat
Gambar 2. Metode Penelitian
Sementara peralatan ukur dan
penunjang yang digunakan antara lain pH
meter, rectifier, multitester / Tang ampere,
stopwatch, bak elektrolisis, gelas ukur,
ember dan pengaduk. Variabel bebas yang
dipilih adalah durasi proses elektrolisis,
jarak antar elektroda yaitu 1, 2 dan 3 cm.
Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Baristand
Industri Surabaya pada Februari hingga
Nopember
2013.
Penelitian
ini
menggunakan 3 (tiga) Pelat logam yang
berlainan yang digunakan sebagai elektroda
yaitu:
- Pelat Stainless steel ketebalan 1 mm.
- Pelat Besi / baja (tanpa lapisan seng)
ketebalan 1 mm.
- Pelat Aluminium ketebalan 1 mm.
Pertimbangan penggunaan ketiga
bahan ini adalah karena sangat mudah
diperoleh bahkan dipasar besi tua, mudah
dalam pengoperasian dan perawatan serta
harganya yang relatif murah. Dalam deret
volta ketiga jenis bahan tersebut juga
memiliki angka potensial elektroda yang
sangat memadai.
Penelitian ini dibagi dalam 3 (tiga)
tahapan yaitu: tahap penyiapan limbah cair,
tahap elektrolisis dan tahap netralisasi yang
secara keseluruhan digambarkan dalam
skema penelitian di bawah ini.
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Prinsip
kerja
elektrolisis
yaitu
elektrodeposisi
tembaga
dengan
mengalirkan arus listrik searah pada
elektroda yang dicelup dalam larutan
elektrolit.
Pada tahap penyiapan larutan limbah
dilakukan pengenceran terhadap limbah
pekat hingga konsentrasi turun menjadi
minimal 1 % atau kisaran 10.000 mg/liter
(pengenceran 10 kali).
Pada tahap elektrolisis, elektroda
dicelupkan dalam limbah cair dan diberikan
arus listrik yang dibangkitkan dari rectifier
selama durasi waktu tertentu.
Sebelum Pelat elektroda digunakan,
Pelat dibersihkan terlebih dahulu dari
berbagai bahan yang diperkirakan akan
menghambat
berlangsungnya
proses
elektrolisis.
Sisa tembaga dalam filtrat dapat
diketahui dari hasil pengujian laboratorium.
Hasil
proses
elektrolisis
kemudian
dinetralkan dengan NaOH yang merupakan
tahapan terakhir penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian laboratorium dilakukan
untuk mengetahui karakteristik limbah cair
dari proses etching. Dari hasil pengujian
limbah cair tersebut diperoleh data sebagai
berikut:
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Tabel 1. Karakteristik limbah cair proses
etching papan PCB
Parameter
Besi (Fe)
Tembaga (Cu)
Zink (Zn)
Timbal (Pb)
Nikel (Ni)
pH
Crom total (Cr)

Limbah awal
(mg/liter)
6.710
112.275
21,425
0,4
3,15
0,14
3,075

Dari hasil pengujian di atas diperoleh
data bahwa konsentrasi tembaga yang
terlarut dalam limbah cair mencapai
112.275 mg/liter atau sekitar 11,22 %.
Larutan tersebut adalah larutan sisa proses
etching yang telah dibuang. Sebelumnya
larutan ini dipergunakan berulangkali
sehingga jenuh oleh unsur tembaga.
Perawatan larutan selama digunakan hanya
dienapkan atau disaring saja. Tidak ada
peralatan kontrol yang digunakan hingga
diputuskan larutan etching tidak dapat lagi
dimanfaatkan dan harus dibuang. Itulah
sebabnya kadar tembaga dalam limbah cair
proses etching sangat tinggi dan fluktuatif.
Pada penelitian ini limbah cair yang
telah diencerkan dialiri arus listrik melalui
elektroda. Arus listrik mengalir dari kutup
positip masuk dalam larutan elektrolit.
Sementara dalam waktu bersamaan ion
Cu2+ mengalir menuju kutup negatif dan
menempel pada katoda.
Berapakah volume pengenceran yang
effektif. Dalam penelitian ini tidak dipilih
sebagai
variabel
penelitian.
Namun
konsentrasi bahan pencemar (Cu) dalam
limbah cair dipilih sebagai suatu variabel
tetap.
Konsentrasi larutan elektrolit yang
terlalu tinggi atau pekat oleh ion logam
dalam hal ini Cu2+ mengakibatkan proses
elektrolisis berlangsung tidak effektif. Hal
karena hambatan listrik juga semakin besar
dan sebaliknya, semakin kecil hambatan
listrik maka arus yang mengalir melalui
larutan elektrolit akan semakin besar.
Hambatan listrik berbanding terbalik dengan
kuat arus listrik.
.......... (2)

Itulah sebabnya mengapa larutan
pekat pada limbah cair proses etching PCB
dengan konsentrasi tembaga sangat tinggi
hingga 140.000 mg/liter perlu di encerkan
hingga pada konsentrasi yang effektip.
Dalam
konsentrasi yang
pekat
tersebut logam tembaga terlarut akan
berbentuk ion Cu2+. Ion logam positip
tersebut akan menempati setiap ruangan
dalam larutan limbah. Sehingga semakin
tinggi konsentrasi larutan maka akan
semakin tinggi pula kerapatan yang dimiliki.
Dengan kerapatan ion tembaga yang tinggi
ini mengakibatkan ion semakin tidak leluasa
dalam pergerakannya yang pada akhirnya
akan
menghambat
laju
kecepatan
elektrodeposisi pada katoda.
Sehingga proses pengenceran larutan
diperlukan untuk menurunkan kerapatan ion
yang berdampak terhadap keleluasaan
pergerakan ion – ion dalam larutan tersebut.
Namun demikian jumlah bahan
pengencer / pengenceran yang terlalu tinggi
juga tidak akan membawa manfaat
terhadap berlangsungnya proses. Jumlah
air
pengencer
yang
terlalu
besar
mengakibatkan volume limbah cair juga
semakin besar. Hal ini akan berpengaruh
pada dimensi peralatan proses yang
digunakan akan semakin besar dan
berkorelasi langsung terhadap ongkos.
Sehingga dipilih dalam penelitian ini
konsentrasi larutan elektrolit (CuCl2) dalam
kisaran 10.000 mg/liter.
Dari hasil analisa laboratorium
terhadap filtrat hasil elektrolisa dengan
menggunakan katoda besi pada jarak antar
elektroda sejauh 2 (dua) centimeter dan
pada menit ke 40 ditunjukkan dalam Tabel
2.
Dari salah satu data awal ini dapat
dievaluasi bahwa pada proses elektrolisis
selama 40 menit dengan menggunakan
elektroda besi persentase removal berbagai
bahan cemaran telah mengalami penurunan
yang cukup signifikan. Kandungan Besi
turun 19,2%, Tembaga turun 38,01% dan
lain sebagainya. Sedangkan angka Total
Suspended Solid (TSS) justru mengalami
peningkatan. Hal ini terjadi karena pada
masa tersebut mulai terbentuk suspended
solid pada larutan elektrolit akibat
terdeposisinya berbagai ion terlarut menjadi
senyawa oksida. Hal ini sangat wajar dan
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dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan
proses elektrolisa.
Tabel 2. Hasil uji filtrat proses elektrolisa 40
menit dengan katoda besi jarak 2
cm.
No.

Parameter

Hasil analisa
(mg/liter)

1.

Besi (mg/liter)

2.

Tembaga (mg/liter)

3.

Zink (mg/liter)

3,10

4.

Timbal (mg/liter)

0,04

5.

Nikel (mg/liter)

0,26

6.

pH

7.

TDS (mg/liter)

3.945,60

8.

TSS (mg/liter)

2.070,00

9.

Crom total (mg/lt)

542,2
7.521,8

1,4

0,10

Lebih
jauh
hasil
pengujian
laboratorium terhadap limbah cair setelah
dilakukan proses elektrolisis disajikan dalam
bentuk grafik. Grafik 1 hingga 3
menunjukkan hubungan antara durasi
proses elektrolisis terhadap jarak antar
elektroda pada Gambar 3.
Dari ketiga gambar grafik di atas
dapat diperoleh data bahwa proses
elektrolisis berlangsung dengan effektip
pada jarak elektroda antara 1 cm hingga 2
cm.
Tampak dalam grafik, pada awal
proses elektrolisis hingga menit ke 40
hingga 60, proses elektrolisis berlangsung
dengan baik untuk semua perlakuan jarak
dan laju elektrodeposisi tembaga semakin
meningkat hingga menit 80 dan 100
terutama pada grafik 2 (perlakuan jarak
antar elektroda 2 cm)
Pada grafik 1 (jarak elektroda 1 cm)
pada menit ke 80 untuk seluruh katoda dari
hasil pengujian filtrat telah menunjukkan
grafik yang melandai atau konstan.
Persentase removal tembaga pada menit ke
80 telah mencapai angka kisaran 50%
hingga 56,6%.
Hal ini karena jarak tempuh elektron
dari kutup positip (anoda) menuju kutup
negatip (katoda) sangat pendek, sehingga
laju alir elektron makin singkat. Jarak antar
elektroda akan berpengaruh terhadap
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keberhasilan proses elektrolisis. Dari hasil
pengujian kuat arus dengan tang ampere
diketahui hingga menit ke 40 arus yang
mengalir sekitar 1,3 Ampere dan terjadi
peningkatan hingga 2,2 Amp pada menit ke
60.

Gambar 3. Grafik hubungan antara durasi
proses elektrolisis terhadap
jarak antar elektroda
Namun ternyata pada jarak anoda –
katoda 2 cm persentasi removal tembaga
bahkan jauh lebih tinggi hingga mencapai
63% hingga 68%.
Hal ini karena terdapat ruang yang
cukup antar elektroda untuk menampung
deposit tembaga yang terbentuk. Pada saat
proses elektrolisis berlangsung akan
terbentuk gelembung gas H2 yang terlepas
dari anoda.
Sebagian gelembung gas
tersebut kemudian terjebak dalam deposit
tembaga yang terbentuk dan mengapung
pada permukaan larutan elektrolit. Jika
gelembung gas yang terbentuk semakin
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banyak mengakibatkan gelembung gas
tidak dapat terbebas dari larutan elektrolit
maka akan menghalangi proses transfer
elektron atau perpindahan elektron karena
banyak terdapat ruang kosong akibat
gelembung gas dan deposit tembaga yang
terbentuk. Dengan kata lain bahwa media
antar elektroda tak lagi terisi oleh larutan
elektrolit. Hal inilah yang menghambat laju
proses elektrolisis.
Semakin jauh jarak antara anoda dan
katoda, proses elektrolisis juga berlangsung
tidak effisien. Pada grafik 3 dengan jarak 3
cm antar elektroda hingga menit ke 240
persentase removal hanya menunjukkan
kisaran 20 hingga 30 % saja.
Pada menit ke 80 dalam gambar
grafik 1, 2 dan 3 menunjukkan kesamaan
karakteristik yaitu % removal tembaga
dalam limbah cair tidak lagi berlangsung
effektif yang ditandai dengan garis grafik
yang telah mulai melandai.
Pada akhir proses elektrrolisis warna
larutan limbah akan berubah. Warna biru
terang larutan tembaga akan menjadi
semakin pudar dari waktu ke waktu. Hal ini
terjadi karena sebagian besar ion tembaga
telah terambil dari larutan sehingga tidak
lagi memberikan warna yang dominan
terhadap limbah cair.
Karena ketika proses elektrolisis
berlangsung, Cu2+ tereduksi menjadi Cu
pada bagian katoda. Tembaga yang
menempel
pada
permukaan
katoda
berwarna merah kecoklatan [8].

Gambar 4. Deposit tembaga pada katoda
Sumber: Handaru, 2013

Secara teoritis perhitungan besarnya
arus yang digunakan dan dibangkitkan dari
peralatan rectifier dalam proses elektrolisis
mengacu pada Hukum Faraday dimana
dalam persamaan tersebut angka atau
massa bahan logam (tembaga) yang akan

dipindahkan / dielektrodeposisi telah terlebih
dahulu diketahui.
...... (3)

Dengan persamaan (3) tersebut dapat
dihitung jika:
G
= 11,22 gram
t = 14.400 detik (240 menit)
Masa atom relatip tembaga = 63,5
Valensi = 2

Dari perhitungan persamaan di atas,
maka kuat arus yang harus diberikan pada
larutan elektrolit / limbah cair sekitar 2,4
ampere. Artinya adalah bahwa konsumsi
kuat arus ini adalah jumlah arus listrik yang
diperlukan untuk mengambil habis seluruh
tembaga yang terlarut dalam limbah cair.
Sementara hasil pengukuran tegangan
menunjukkan angka 6 hingga 7 Volt.
Namun jika dilihat dari gambar grafik
1 hingga 3 juga menunjukkan bahwa proses
elektrolisis tidak lagi berjalan dengan baik
pada menit 60 utamanya ke 80 dan 100.
Dari ketiga grafik di atas menunjukkan
perolehan tembaga yang hampir konstan
sejak menit ke 80 atau 100. Disisi lain
menunjukkan bahwa pada masa tersebut
pH larutan elektrolit telah mengalami
penurunan kisaran angka 3 hingga 4.
Kuat arus yang ditunjukkan oleh
peralatan Tang Ampere pada masa-masa
berikutnya bahkan dapat mencapai angka
2,7 hingga 2,8. Namun demikian proses
elektrodeposisi terlihat stagnant dan tak lagi
terjadi perubahan yang mencolok terhadap
konsentrasi tembaga dalam limbah cair
(larutan elektrolit) yang berarti juga tidak lagi
terjadi perubahan massa yang signifikan
yang terjadi pada kutup katoda.
Hal ini terjadi karena sebagian energi
yang diberikan ternyata tidak dimanfaatkan
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dalam proses elektrodeposisi namun justru
berubah menjadi panas yang ditandai oleh
peningkatan
suhu
larutan
elektrolit.
Peningkatan temperatur larutan telah mulai
tampak sejak 1 (satu) jam proses
berlangsung.
Dari gambar grafik di atas juga
tampak terlihat bahwa logam aluminium
memberikan hasil penyisihan tembaga yang
paling tinggi pada proses elektrolisis.
Bahkan pada jarak 1 cm, Pelat aluminium
tampak telah memulai aktifitasnya dengan
cepat dan hingga proses elektrolisis
dihentikan,
Pelat
aluminium
tampak
memberikan nilai yang paling tinggi pada
semua jarak yang diberikan.
Hal ini mengikuti hukum Faraday yang
ke dua. Jumlah massa aluminium yang
dibebaskan akan sebanding dengan kuat
arus yang mengalir dan sebanding pula
dengan elektrodeposisi yang diperoleh. Hal
ini juga ditunjang oleh logam aluminium
adalah golongan logam yang sangat mudah
terkena korosi
oleh
larutan asam.
Sementara itu tidak demikian dengan Pelat
besi maupun stainless steel.
Jika dilihat dari data dan grafik di atas,
maka Pelat aluminium memberikan hasil
terbaik. Akan tetapi pengendapan logam
aluminium
tidaklah
mudah
karena
aluminium masuk dalam golongan logam
amfotir. Golongan logam amfotir adalah
logam yang memiliki kemampuan dapat
bereaksi kepada asam maupun basa
sehingga
sangat
sulit
dalam
penanganannya.
Pada tahap netralisasi, larutan
elektrolit sisa proses elektrolisa dinetralkan
dengan NaOH dengan konsentrasi sekitar
10% pada pH 7,5 hingga pH 8. Dari hasil
pengujian laboratorium terhadap filtrat
diperoleh data pada Tabel 3.
Dari hasil pengujian laboratorium
terhadap limbah cair setelah proses
netralisasi dengan NaOH dapat dilihat pada
Tabel 3, dimana seluruh parameter limbah
cair telah memenuhi baku mutu yang
diijinkan.
Logam besi yang tersisa hanya 0,208
mg/liter (% Removal 99,99%) ; Tembaga
0,29 mg/liter (% Removal 99,99) ; Removal
Zink mencapai 97,58% demikian juga
dengan yang lainnya. Sedangkan pH telah
memenuhi baku mutu yaitu 6 – 9.
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Tabel 3. Hasil uji filtrat coba setelah proses
netralisasi.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parameter
Besi (mg/liter)
Tembaga (mg/liter)
Zink (mg/liter)
Timbal (mg/liter)
Nikel (mg/liter)
pH
TDS (mg/liter)
TSS (mg/liter)
Crom total (mg/lt)

Hasil analisa
(mg/liter)
0,208
0,296
0,052
<0,0764
0,082
7,4
2.832,6
13,3
<0,0091

Tekno-ekonomi:
Reaksi kimia:
CuCl2 + 2 NaOH = Cu(OH)2 + 2 NaCl
Kebutuhan NaOH tanpa elektrolisa:
- Per hari untuk 1 liter limbah pekat
dengan konsentrasi ion tembaga 11,22%
(112,2 gram) adalah 148,5 gram (Rp.
3.089,-/liter s/d Rp.3.861 / liter limbah
cair pekat). Asumsi harga 1 kg NaOH
Rp.20.000,- sampai dengan Rp.25.000,(http://www.purewatercare.com/pwc/inde
x.php?productID=156)
Kebutuhan NaOH pasca elektrolisa:
- Untuk mereduksi tembaga yang tersisa
(45% x 112.275 mg/liter) dari proses
elektrolisa sekitar 56,8 gram (Rp. 1.206,/liter s/d Rp.1.508,- / liter limbah cair).
Listrik yang digunakan untuk elektrolisa:
- Tegangan DC 6 Volt, Kuat Arus 2,8 Amp
– 6 Amp (rerata 4 Amp), maka daya yang
dikonsumsi sekitar 36 watt untuk beban
tembaga 11.228 mg/liter (pengenceran
10 kali). Durasi proses elektrolisa yang
diperlukan adalah 80 menit. Sehingga
jumlah daya yang diperlukan untuk 1 liter
limbah pekat adalah 320 watt ((24 watt x
80 menit / 60 menit) x 10 (faktor
pengenceran)). Biaya beban listrik
Rp.384,-/liter (320 watt /1000) x 1 jam x
Rp.1.200,-/kwh
Maka total biaya proses gabungan
elektrolisa dan netralisasi adalah sekitar Rp.
1.590,- hingga Rp.1.892,-/liter limbah cair
pekat. Dari sini tampak selisih biaya
pengolahan limbah cair cukup signifikan
yaitu sekitar Rp.
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KESIMPULAN
Metode elektrolisis dapat digunakan
untuk mereduksi tembaga dalam limbah cair
industri PCB. Hasil penelitian menunjukkan
pelat besi yang digunakan sebagai
elektroda mampu menyisihkan 66,21%
tembaga pada jarak 2 cm dengan durasi
proses 80 menit. Pelat stainless steel pada
kondisi yang sama memberikan penyisihan
tembaga sekitar 62 %. Jarak terbaik antar
elektroda sekitar 2 cm. Tembaga yang
terdeposisi pada katoda dari hasil pengujian
laboratorium memiliki kemurnian di atas
81,7%. Setelah proses netralisasi dengan
NaOH
hingga
pH
7,5–8
mampu
menyisihkan logam besi 99,99%. Tembaga
juga 99,99% dan Zink mencapai 97,58%.
Biaya yang dibutuhkan untuk proses reduksi
tembaga tanpa proses elektrolisa sekitar
Rp.3.861,-/liter limbah cair. Total biaya, bila
pengolahan
menggunakan
metode
elektrolisa dan netralisasi sekitar Rp.1.892,/liter limbah cair atau selisih sekitar
Rp.1950,-/liter limbah cair.
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ABSTRACT
Phytoremediation of petroleum contaminated soil study using 4 types of grasses which were Eleusine indica,
Paspalum notatum, Setaria splendida, and Stenotaphrum secundatum were conducted. The main objective of
this study is to know effectivity of those grasses as phytoremediation plants to decrease the level of total
petroleum hydrocarbon (TPH) on petroleum contaminated soil. Parameters observed were vegetative growth of
grasses includes dry weight of plant biomass, plant height, number of tillers, root length after 4 month planting.
Besides that, analysis of TPH level of soil that had been planted by grasses were also done after 4; 9; and 12
month planting. The results indicated that the four types of grasses studied were effective to be used as plants
for phytoremediation of petroleum contaminated soil. The highest percentage fot TPH reduction were obtained
from grass species Paspalum notatum (38.81%), followed by Eleusine indica (38.69%), Setaria splendida
(36.34%), and Stenotaphrum secundatum (29.32%).
Keywords: Petroleum contaminated soil, phytoremediation, grasses, total petroleum hydrocarbon

ABSTRAK
Penelitian fitoremediasi tanah tercemar minyak bumi menggunakan empat jenis rumput - rumputan yang terdiri
dari Eleusine indica, Paspalum notatum, Setaria splendida, dan Stenotaphrum secundatum telah dilakukan.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas rumput-rumputan tersebut sebagai tanaman
fitoremediasi dalam mengurangi kadar total petroleum hydrocarbon (TPH) pada tanah tercemar minyak bumi.
Parameter yang diamati adalah pertumbuhan vegetative tanaman rumput yang terdiri dari biomasa kering, tinggi
tanaman, jumlah anakan, dan panjang akar setelah 4 bulan tanam. Selain itu juga dilakukan analisis kadar TPH
pada tanah yang telah ditanami rumput-rumputan selama 4; 9; dan 12 bulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keempat jenis tanaman rumput yang diteliti adalah efektif untuk digunakan sebagai tanaman fitoremediasi
tanah tercemar minyak bumi. Persen penurunan TPH tertinggi diperoleh dari rumput Paspalum notatum
(38,81%), kemudian Eleusine indica (38,69%), Setaria splendida (36,34%), dan Stenotaphrum secundatum
(29,32%).
Kata kunci: Tanah tercemar minyak bumi, fitoremediasi, rumput-rumputan, total petroleum hydrocarbon

PENDAHULUAN
Minyak bumi merupakan sumber
energi yang memiliki banyak manfaat, akan
tetapi bila terbuang ke lingkungan, akan
menjadi limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3). Tumpahan hidrokarbon ke
tanah dan air dapat meracuni flora dan
fauna yang hidup di sekitar
lahan tercemar, termasuk ke dalam
tubuh manusia. Oleh karena itu, tindakan
penanggulangan lahan tercemar minyak
bumi perlu dilakukan agar pencemaran tidak

meluas.
Salah satu cara untuk melakukan
pemulihan lahan tercemar minyak bumi
adalah dengan fitoremediasi. Fitoremediasi
merupakan suatu sistim dimana tumbuhan
tertentu
yang
berasosiasi
dengan
mikroorganisme dapat mengubah zat
pencemar menjadi kurang atau tidak
berbahaya bahkan menjadi bahan yang
berguna secara ekonomi.
Seleksi jenis tanaman yang dapat
digunakan untuk fitoremediasi suatu bahan
pencemar merupakan suatu tahapan yang
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sangat penting. Menurut Jones dkk. (2004),
kualitas
rizodeposisi
(faktor
yang
mendorong kehadiran mikroba ke rizosfer)
bergantung pada jenis tumbuhan. Selain itu,
kualitas rizodeposisi ini menentukan jenis
mikroba pendegradasi minyak yang dapat
berasosiasi dengan tumbuhan tersebut.
Fitoremediasi merupakan fungsi dari akar
(root function), sehingga fitoremedian yang
digunakan
harus mempunyai
sistem
perakaran yang kuat dan sebaran
perakaran yang baik.
Berbagai macam tanaman telah
diketahui memiliki potensi untuk digunakan
sebagai fitoremediasi senyawa hidrokarbon.
Kelompok
tanaman
seperti
rumputrumputan
berpotensi
sangat
besar
dibandingkan dengan tanaman lainnya.
Rumput-rumputan mempunyai kemampuan
yang tinggi sebagai fitoremedian karena
sistem perakarannya yang sangat banyak,
kuat, dan menyebar dalam tanah. Sistem
perakaran
rumput
mempunyai
luas
permukaan maksimum (per m2 tanah)
daripada tanaman lainnya serta mampu
menembus ke dalam tanah sampai 3 m
(Aprill & Sims, 1990).
Dalam penelitian ini digunakan empat
jenis tanaman rumput, yakni Eleusine
indica,
Paspalum
notatum,
Setaria
splendida, dan Stenotaphrum secundatum.
Menurut Jing dkk.
(2008), Eleusine indica adalah jenis
rumput yang toleran dan efektif dalam
mendegradasi minyak. Ketiga jenis tanaman
rumput lainnya dipakai dalam penelitian
karena memiliki sistem perakaran yang kuat
dan sebaran perakaran yang baik di dalam
tanah.
Tujuan utama dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui efektifitas empat
tanaman rumput-rumputan tersebut sebagai
tanaman fitoremediasi tanah tercemar
minyak bumi.
METODE
Bahan
Penelitian ini dilaksanakan di PT X
Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada bulan
Juni 2010 sampai dengan Juni 2011. Bahan
yang digunakan adalah empat jenis
tanaman rumput, yakni Eleusine indica (EI),
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Paspalum notatum (PN), Setaria splendida
(SS), dan Stenotaphrum secundatum (SD)
diperoleh dari Laboratorium Agrostologi,
Fakultas Peternakan IPB. Selain itu,
digunakan pupuk urea, SP-36, dan KCl.
Rancangan Percobaan
Rancangan
percobaan
yang
digunakan
adalah
Rancangan
Acak
Kelompok (Randomized Block Design)
dengan 4 jenis tanaman rumput dengan
masing-masing 3 ulangan, sehingga
seluruhnya 12 petak. Ukuran lahan
percobaan per petak 4 m x 5 m. Jumlah
tanaman untuk setiap petak adalah 130
tanaman dengan jarak tanam 40 cm x 40
cm. Penanaman rumput dilakukan dalam
bentuk pols, yaitu satu kumpulan tunas
muda (Gambar 1).

Gambar 1. tanaman pada saat tanam
A. Eleusine indica ;
B. Paspalum notatum ,
C. Setaria splendida ;
D. Stenotaphrum secundatum
Pemupukan
dilakukan
dengan
menambahkan urea sebanyak 200 kg N/Ha
setelah 7 hari tanam, pupuk SP36 150
kg/Ha dan KCl 150 kg/Ha diberikan pada
saat tanam. Penyulaman tanaman yang
mati dilakukan pada minggu I dan minggu II
setelah tanam. Pengamatan dilakukan
terhadap 13 tanaman per petak setelah 4
bulan tanam. Parameter pengamatan terdiri
dari berat kering biomasa tanaman (g),
tinggi tajuk tanaman (cm), jumlah anakan,
dan panjang akar (cm).
Pengamatan
terhadap
tanah
dilakukan terhadap kadar Total Petroleum
Hydrocarbon (TPH) yang diukur pada awal
percobaan, setelah 4 bulan, 9 bulan, dan 12
bulan tanam. Sampel tanah untuk
pengukuran TPH diambil secara komposit
dari 5 (lima) titik secara diagonal pada
setiap petak percobaan. Pengukuran TPH
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dilakukan secara duplo dengan metode
gravimetri sesuai Method 3540 (Soxhlet
extraction) dari Test Method for Evaluating
Solid Waste by US EPA.

bukan rumput perenial sehingga setelah 4
bulan tanaman ini mati dan muncul
pertumbuhan anakan yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berat kering biomasa
Secara visual pertumbuhan tanaman
setelah 4 bulan dapat dilihat pada Gambar
2. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa
berat tertinggi diperoleh dari rumput Setaria
splendida yang kemudian berturut-turut
rumput Paspalum notatum; Eleusine indica
dan rumput Stenotaphrum secundatum
(Gambar 3).

Gambar 4. Rasio Berat Kering Akar dan
Tajuk setelah Dipanen.
Jumlah Anakan
Hasil penghitungan jumlah anakan
pada saat panen dapat dilihat pada Gambar
5. Jumlah anakan tertinggi diperoleh pada
rumput Paspalum notatum , kemudian
berturut-turut dikuti dengan rumput Setaria
splendida,
Eleusine
indica,
dan
Stenotaphrum secundatum (Gambar 5).

Gambar 2. Pertumbuhan rumput 4 bulan

Gambar 5. Jumlah Anakan setelah 4 Bulan.
Gambar 3. Berat rumput setelah 4 bulan

Panjang Akar

Setelah 4 bulan tanam, rasio berat
kering akar terhadap berat kering tajuk
tertinggi diperoleh pada rumput Eleusine
indica, kemudian berturut-turut dikuti rumput
Paspalum notatum, Setaria splendida, dan
Stenotaphrum secundatum (Gambar 4).
Dari Gambar 4 terlihat bahwa rasio
berat kering akar terhadap berat kering tajuk
tertinggi diperoleh pada rumput Eleusine
indica. Hal tersebut terjadi, kemungkinan
pada saat panen setelah 4 bulan, tajuk
Eleusine indica banyak yang kering.
Keringnya tajuk rumput Eleusine indica
setelah 4 bulan karena jenis rumput ini

Dari pengukuran penambahan panjang akar
setelah panen didapatkan hasil bahwa akar
terpanjang diperoleh pada rumput Setaria
splendida yang kemudian berturut-turut
diikuti oleh rumput Paspalum notatum,
Eleusine
indica,
dan
Stenotaphrum
secundatum (Gambar 6).
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Gambar 6. Panjang akar setelah 4 bulan
tanam.
Tinggi Tanaman
Hasil pengukuran tinggi tanaman
dapat dilihat pada Gambar 7. Rumput
Stenotaphrum secundatum lebih tinggi
daripada yang lainnya setelah 4 bulan
tanam.

Gambar 7. Tinggi tanaman setelah 4 bulan.
Tanaman Stenotaphrum secundatum
ini merupakan tanaman yang menjalar
sehingga pengukuran tinggi tanamannya
adalah tanaman yang paling panjang
percabangannya. Tinggi tanaman rumput
Paspalum notatum lebih rendah daripada
tanaman
lainnya,
karena
nampak
pertumbuhannya cendrung ke samping
dengan memperbanyak jumlah anakan.
Hal ini terbukti dari jumlah anakan
yang lebih banyak dibandingkan tanaman
rumput lainnya. Tinggi rumput Eleusine
indica pada bulan ke-3 terjadi penurunan ,
diduga karena sebagian daun mengering
setelah
bulan
ke-3.
Perkembangan
pertumbuhan ke-4 jenis rumput tersebut
setelah 4 bulan tanam dapat dilihat pada
Gambar 8.
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Gambar 8.Tanaman setelah 4 bulan tanam
1. Eleusine indica
2. Paspalum notatum
3. Setaria splendida
4. Stenotaphrum secundatum
Berdasarkan
data
pertumbuhan
vegetative yang meliputi berat kering, tinggi
tanaman, jumlah anakan dan panjang akar
yang menunjukkan bahwa ke 4 jenis
tanaman rumput ini dapat tumbuh baik
dilahan tercemar minyak bumi sehingga
cocok
digunakan
sebagai
tanaman
fitoremediasi. Hal tersebut didukung Neder,
2004 yang menjelaskan bahwa Spesies
tanaman yang berbeda telah digunakan
berulang
kali
dan
berhasil
untuk
fitoremediasi hidrokarbon minyak bumi.
Namun, pemilihan vegetasi yang tepat
tergantung pada variabel yang berbeda,
seperti iklim, tanah, sistem akar tanaman,
dan kemampuan tanaman untuk bertahan
terhadap kontaminan (Neder 2004).
Pilihan
tanaman
mungkin
juga
tergantung pada tujuan proyek: tanaman
rumput dan kacang - kacangan memiliki
sistem akar yang luas yang dapat bekerja
dengan
baik
untuk
rhizodegradation
hidrokarbon di tanah dangkal. Jing dkk..
(2008) juga menjelaskan bahwa tanaman
rumput Pannicum sp., Eleusine indica, dan
Festuca arundinacea dapat memacu jumlah
mikroba pada perakaran dan degradasi
minyak,
sedangkan
Eleusine
indica
merupakan jenis tanaman rumput yang
paling
toleran
dan
efektif
dalam
mendegradasi minyak.
Selain itu, berdasarkan penelitian
Yulianti (2009), rumput Eleusine indica (L.)
mempunyai kemampuan toleransi yang
paling baik pada tanah tercemar, yang
dapat dilihat dari kemampuan rumput
tersebut tumbuh optimal pada konsentrasi
minyak bumi 7,5%, dan juga menurut Merkl

Fitoremediasi Tanah Tercemar Minyak… (Fadliah Salim, dkk)

dkk (2005), struktur akar tanaman Eleusine
indica
(L)
secara
signifikan
tidak
dipengaruhi oleh minyak bumi.
Hasil Analisis TPH dalam Tanah
Observasi terhadap kondisi tanah
sebagai media tanam
pada lahan
percobaan menunjukkan bahwa setelah
empat bulan, tanah pada semua petak
percobaan berbeda dengan tanah sebelum
ditanam dan tanah tanpa ditanami (kontrol).
Pada tanah kontrol tanah masih berbau
minyak bumi dan masih terlihat minyak yang
nampak berwarna hitam seperti pada tanah
sebelum
ditanam,
sedangkan
tanah
disekitar akar rumput Paspalum notatum
tidak memperlihatkan adanya residu minyak
berwarna hitam. Warna tanah sudah coklat
dan sudah berbau tanah (Gambar 9).

Gambar 9. Kondisi tanah: a.Sebelum
tanam; b.setelah 4 bulan tanam
Pengukuran terhadap nilai TPH
dilakukan pada 0, 4, 9, dan 12 bulan tanam
dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1

dapat diketahui bahwa tanah tercemar bumi
mempunyai nilai TPH rata-rata 3,42%, yang
lebih tinggi dari persyaratan baku mutu
sebesar ≤ 1% (Kep Men LH, 2003),
sedangkan pengukuran setelah 12 bulan
tanam menunjukkan adanya penurunan nilai
TPH pada tanah yang ditanami ke empat
jenis rumput percobaan dengan nilai ratarata menjadi 2,19% (Tabel 1). Nilai tersebut
masih belum memenuhi persyaratan baku
mutu sebesar ≤ 1%. Dengan demikian
tumbuhan tersebut perlu dibiarkan tumbuh
di lokasi tersebut sampai nilai TPH
mencapai ≤ 1%.
Untuk mengetahuit jenis rumput yang
paling
efektif
dalam
mendegradasi
(fitoremediasi) tanah tercemar minyak bumi
dilakukan perhitungan persen penurunan
TPH (Tabel 1). Dari Tabel 1 dapat dilihat
bahwa persentase penurunan TPH paling
tinggi ditunjukkan oleh rumput Paspalum
notatum, kemudian berturut-turut diikuti oleh
rumput Eleusine indica, Setaria splendida,
dan Stenotaphrum secundatum.
Fitoremediasi
dari
tanah
terkontaminasi hidrokarbon minyak bumi
tergantung pada spesies tanaman yang
toleran dan berkembang di lokasi dengan
adanya cekaman (Hernández-Ortega et al.,
2012). Akan tetapi, penelitian yang
dilakukan oleh April & Sims (1990)
menunjukkan
bahwa
rumput-rumputan
mempunyai kemampuan yang tinggi
sebagai
fitoremedian
karena
sistem
perakarannya yang sangat kuat dan
menyebar dalam tanah, yang mampu
menembus ke dalam tanah sampai 3 meter.
Itulah sebabnya dalam penelitian ini
digunakan rumput-rumputan.

Tabel 1. Rata-rara penurunan TPH pada tanah setelah proses fitoremediasi
Data analisis TPH
NO
JENIS TANAMAN
Awal
4 bulan
9 bulan
A
A
B
A
B
1
E indica
3,36 2,42 27,98 2,47 26,49
2
P notatum
3,71 2,58 30,46 2,34 36,93
3
S splendida
3,55 2,94 17,18 2,69 24,22
4
S secundatum
3,07 2,19 28,66 2,18 28,99

12 bulan
A
B
2,06 38,69
2,27 38,81
2,26 36,34
2,17 29,32

Keterangan : A : data pengukuran TPH, %; B : Penurunan TPH,%
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KESIMPULAN
Setelah 12 bulan tanam, keempat
jenis tanaman rumput yang terdiri Eleusine
indica,
Paspalum
notatum,
Setaria
splendida, dan Stenotaphrum secundatum
dapat berperan dalam proses remediasi
tanah tercemar minyak bumi yang
mengandung TPH rata-rata 3,42%. Persen
penurunan
kadar
Total
Petroleum
Hydrocarbon (TPH) tertinggi diperoleh dari
tanah yang ditanami rumput Paspalum
notatum yaitu 38,81%, kemudian diikuti oleh
rumput Eleusine indica 38,69%, rumput
Setaria splendida 36,34%, dan rumput
Stenotaphrum secundatum 29,32%.
SARAN
Penanaman sebaiknya lebih rapat,
dengan jarak tanam 20 x 20 cm agar
penurunan kadar TPH lebih cepat dan lebih
merata disetiap petak pengukuran. Selain
itu juga perlu dilakukan penambahan
mikroorganisme seperti Fungi Mikoriza
Arbuskula (FMA) dan bakteri petrofilik pada
proses fitoremediasi, untuk mempercepat
penurunan nilai TPH tanah tercemar untuk
mencapai nilai kurang dari 1 sesuai
persyaratan teknis pengolahan limbah
minyak Bumi dan tanah terkontaminasi oleh
minyak bumi secara biologis.
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ABSTRACT
Palm oil mill waste originated from the input of raw materials such fresh fruit bunches and water requirements up
to the output and waste from palm oil mill, could be determined by the mass balance calculation. Details of
material flow on each process starts from the input of raw materials in form of fresh fruit bunches and water
requirements, to the output and waste from palm oil mill. The quantity of waste and CPO depends on the
technology used by the palm oil mill. Sterilization station is the most influenced by the technology change. Based
on the concept of equilibrium equations of mass balance, the Leontief input-output model to calculate the impact
of efficiency changes on palm oil mill sterilization station was used. By new technology coefficient change of
95%, the number of CPO output increased by 23,1%, from 6.236 to 7.677 kg and the increase of kernel output by
16,4%, from 2.025 to 2.357 kg, respectively, as well as the decrease fo liquid waste by 18,1% from 20.800 to
17.044 kg, and the increase of solid waste by 16,4% from 12.109 to 14.093 kg.
Keywords: palm oil mills, mass balance, technology coefficient

ABSTRAK
Limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit (PKS) yang merupakan rincian aliran massa pada setiap proses
dari input bahan baku berupa tandan buah segar dan kebutuhan air, sampai ke output dan hasil samping dari
pabrik kelapa sawit, dapat diketahui dari perhitungan neraca massa. Kuantitas limbah dan Crude Palm Oil (CPO)
yang dihasilkan bergantung dari teknologi yang digunakan di PKS. Perubahan teknologi pada satu stasiun akan
mempengaruhi stasiun lain di PKS. Stasiun yang paling terpengaruh adalah stasiun sterilisasi. Berdasarkan
persamaan konsep dari kesetimbangan neraca massa, penelitian ini menggunakan Model Input-Output Leontief
untuk menghitung dampak perubahan efisiensi pada stasiun sterilisasi pabrik kelapa sawit. Perubahan koefisien
teknologi di stasiun sterilisasi dari konvensional (76%) dengan teknologi baru (96%) adalah meningkatnya jumlah
output CPO sebesar 23,1% dari 6.236 menjadi 7.677 kg dan output kernel juga meningkat 16,4% dari 2.025
menjadi 2.357 kg. Perubahan teknologi tersebut mengakibatkan pula turunnya jumlah limbah cair sebesar 18,1%
dari 20.800 menjadi 17.044 kg, dan meningkatnya jumlah limbah padat sebesar 16,4% dari 12.109 menjadi
14.093 kg.
Kata Kunci: pabrik kelapa sawit, neraca massa, koefisien teknologi

PENDAHULUAN
Industri kelapa sawit di Indonesia
merupakan salah satu industri yang
strategis karena merupakan negara dengan
perkebunan sawit terluas di dunia. Pada
tahun 2010 luas kebun kelapa sawit di
Indonesia mencapai 8,1 juta hektar dengan
pertumbuhan luas kebun rata-rata per tahun
mencapai 11,8 % (Kementerian Pertanian

2011).
Dengan
meningkatnya
luas
perkebunan sawit dan permintaan crude
palm oil (CPO) dunia, CPO merupakan
salah
satu
komoditas
yang
perlu
dikembangkan.
Dari proses produk CPO, dihasilkan
limbah padat dan limbah cair kelapa sawit.
Jumlah limbah dari industri CPO jauh lebih
besar dibandingkan dengan jumlah limbah
yang termanfaatkan, sehingga terjadi
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penumpukan limbah kelapa sawit (KellyYong et al., 2007). Limbah pabrik kelapa
sawit di Indonesia mencapai 28,7 juta ton
limbah cair/tahun dan 15,2 juta ton limbah
tandan kosong kelapa sawit (TKKS)/tahun
(Kementerian Pertanian 2008).
Beberapa tahapan pada pengolahan
kelapa sawit menjadi minyak sawit kasar
(CPO) adalah penerimaan bahan baku,
perebusan, pengeluaran lori dari sterilizer,
penebahan buah, pelumatan, pengempaan
buah,
pemecahan
ampas
kempa,
pemisahan ampas dan biji, klarifikasi
minyak sawit, pengolahan sludge dan
pengolahan
biji
(Pardamean
2008).
Tahapan tersebut pada dasarnya dibedakan
menjadi dua stasiun yaitu stasiun utama
dan stasiun pendukung, yang termasuk
dalam stasiun utama adalah seluruh
rangkaian proses utama untuk mengubah
kelapa sawit menjadi minyak sawit kasar
diantaranya adalah penerimaan buah (fruit
reception), rebusan (sterilizer), pemipilan
(stripper),
pencacahan
(digester),
pengempaan (presser), pemurnian (clarifier)
dan pemisahan biji dan kernel (Gambar 1).
Sementara itu, stasiun pendukung adalah
stasiun
penunjang
untuk
kelancaran
operasional
yaitu
pembangkit
listrik,
laboratorium, stasiun pengolah air, stasiun
limbah, gudang dan bengkel.
Salah satu faktor yang mempengaruhi
industri adalah perkembangan teknologi
(Cummins, et. al 2002). Perubahan
teknologi pada stasiun sterilisasi dari sistem
batch
menjadi
continous
dapat
meningkatkan
efisiensi,
yaitu
akanmengurangi
jumlah
limbah
dan
meningkatkan
rendemen
CPO
yang
dihasilkan (Sivasothy, et. al 2005).
Model
Input-Output
merupakan
analisis dari keterkaitan untuk setiap
tahapan proses dan aktifitas (Leontief,
1966). Diskusi dan pembahasan mengenai
Model Input output untuk teori dan aplikasi
secara
komprehensif
telah
banyak
dilakukan sebelumnya (Stone 1984; Rose,
et. al 1989; Miller, et. al 2009; Ten Raa
2005). Secara umum, Input-Output dapat
digunakan bersama dengan pendekatan
metodologis lain untuk analisis kebijakan
(Klein, et. al 2013), seperti pemodelan
skenario, simulasi dan optimasi. Model
Input-Output digunakan dalam ruang
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lingkup nasional (Jahan 2012), regional,
inter-regional, dan dapat digunakan untuk
skala perusahaan (Steinback 2004). InputOutput pada awalnya adalah data untuk
keterkaitan antar sektor ekonomi yang
digunakan untuk menganalisis bidang
ekonomi, kemudian berkembang pada
bidang lingkungan (Dobos, et. al 2009).

Gambar 1. Proses produksi CPO (Pahan,
2006)
Dari beberapa penelitian di atas
satuan yang digunakan adalah mata uang,
sedangkan pabrik kelapa sawit mempunyai
konsep neraca massa dari pertama kali TBS
masuk sampai dengan output berupa CPO.
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian
ini menggunakan model Input-Output
dengan massa jenis sebagai satuannya.
Rantai proses pengolahan kelapa sawit
dengan konsep neraca massa sangat
panjang dan kompleks. Penelitian yang
menggunakan massa jenis sebagai satuan
hitung menggunakan metode input-output
Leontief belumpernahdilakukan. Penelitian
ini bertujuan melakukan evaluasi model
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input-output Leontief pada
efisiensi di stasiun sterilisasi.
METODE

perubahan

X2W
+
X20
=
X12
+
X02…........................................................(2)
X3W
+
X30
=
X13............................................................(3)

Tahap Pertama
Tahap pertama dalam analisis inputoutput adalah menyusun matrik transaksi,
terdiri atas distribusi dari input suatu sektor
yang diperoleh dari output sektor lainnya.
Matriks transaksi yang digunakan adalah
neraca massa dari proses produksi CPO.
Tahap berikutnya adalah menyusun matriks
teknologi berdasarkan persamaan inputoutput dan nilai efisiensi dari setiap proses.
Proses terakhir adalah membuat Matriks
Leontief Inverse yang diperoleh dari
persamaan matriks Ax =d menjadi x = A−1d
dengan A adalah matriks teknologi, x adalah
matriks output dan d adalah matriks input.
Bentuk yang paling sederhana dari
neraca massa pabrik kelapa sawit berupa
input, output dan waste. Data yang
digunakan adalah neraca massa proses
produksi CPO pada Pabrik Kelapa Sawit
(PKS) PT X di Kalimantan Selatan.
Persamaan dari tahap pertama adalah
(I)nput = (O)utput + (W)aste. Model tahap
pertama ditampilkan pada Gambar 2.

Keterangan:
X01 = Input dari tahap 0 ke proses 1
(37.055 kg)
X1W = Output dari proses 1 ke waste
(14.791 kg)
X30 = Output dari proses 3 ke tahap 0
(6.236 kg)

Gambar 3. Input-output tahap 2
Persamaan
untuk
koefisien
output/efisiensi pada proses 1, 2 dan 3
adalah sebagai sebagai berikut:
a12 = X12 / (X12 + X13 + X1W)..............(4)
a13 = X13 / (X12 + X13 + X1W)..............(5)
a20 = X20 / (X20 + X2W).........................(6)
a30 = X30 / (X30 + X3W).........................(7)

Gambar 2. Input-output tahap 1
Tahap Kedua
Tahap kedua adalah penjabaran dari
tahap pertama menjadi beberapa tahapan
proses, yaitu proses dari sterilisasi sampai
dengan
press
(1),
proses
yang
menghasilkan limbah cair (2) dan proses
yang menghasilkan limbah padat (3). Model
tahap kedua ditampilkan pada Gambar 3.
Dari persamaan tahap pertama
(I)nput = (O)utput + (W)aste maka
didapatkan persamaan sebagai berikut:

Keterangan:
a12 = efisiensi dari proses 1 ke proses 2
a13 = efisiensi dari proses 1 ke proses 3
a20 = efisiensi dari proses 2 ke tahap 0
a30 = efisiensi dari proses 3 ke tahap 0
Efisiensi tidak mempunyai dimensi
yang mempunyai nilai antara 0 dan 1,
sehingga nilai efisiensi pada setiap proses
adalah sebagai berikut:
a12 = 0.27
a13 = 0.33
a20 = 0.14
a30 = 0.51

X01 + X02 = X1W + X2W + X3W + X20 +
X30............................................................(1)
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Verifikasi dan Validasi Model
Berdasarkan
persamaan
diatas
disusun matriks transaksi 7x7 sebagai
berikut:
 1

 a12
 a13
A   0

 0
 0

 0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

a12  1

0

0

0

0
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1

0
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0

1
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0
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0

0

0

1

0

1

0
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0




a13  1 

0

0

1 

0
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a12

dan matriks input dan output adalah:

 x01
 X1W 
 


 0 
 X2W 
 0 
 X3W 


inp  x02 out   X20 
 


 0 
 X30 
 0 
 X12 
 0 


 
 X13 

Hasil verifikasi dan validasi model
adalah nilai dari matriks output sama
dengan data pada Gambar 3.
Tahap Ketiga
Tahap ketiga adalah penjabaran
secara detail dari seluruh stasiun pada
pabrik kelapa sawit. Tahap ketiga model
input-output ditampilkan pada Gambar 4.
Model Input-outputtahap 3 pada
stasiun sterilisasi menghasilkan matriks
transaksi 29x29 dengan nilai efisiensi pada
stasiun tersebut adalah 0.76.
Salah
satu
stasiun
yang
mempengaruhi proses produksi CPO
adalah
stasiun
sterilisasi,
dan
perkembangan teknologi dari stasiun
sterilisasi adalah pengurangan limbah cair
dengan
penghilangan
air
kondensat
(Schuchardt et. al, 2007).

Dari persamaan matriks A . output =
input untuk mendapatkan nilai dari matriks
output maka dibuatlah persamaan output =
A-1 . input
1
0
0
0
0 
 0.421 1


 0.037 0.143 0 0.143 1 0 0 
 0.156 0 0.491 0 0 0.491 1 
1 
A
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0
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0 


 0.162 0 0.509 0 0 0.509 1 
 0.26 1
0
0
0
0
0 


1
0
0
0
0 
 0.318 0

 1.621 

 1.211 

 37055
 6.009 


0



out

 2.025 
 0 

inp   4115 
 6.236 


0



 1.002 
 0 

 0 


 1.225 

132

4

10



4

10



3

10



3

10




4
10 
4
10 
3

10

Gambar 4. Input-output tahap 3
Dengan menghilangkan air kondensat
pada stasiun sterilisasi maka nilai efisiensi
meningkat dari 0.76 menjadi 0.96. Dengan
perubahan
efisiensi
tersebut
akan
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berpengaruh terhadap seluruh nilai output
pada struktur matrik 29x29 tahap 3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari perubahan nilai efisiensi pada
stasiun sterilisasi, diperoleh hasil yang
ditampilkan pada tabel 1.
Tabel 1. Dampak PerubahanTeknologi (kg)
Jenis Bahan
Batch Continous
Input Bahan Baku
41.170
41.170
Limbah Cair
20.800
17.044
Limbah Padat
12.109
14.093
Output kernel
2.025
2.357
OutputCPO
6.236
7.677
Dari konsep neraca massa yaitu total
input sama dengan total output, maka
pengurangan limbah cair berupa kondensat
terdistribusi ke limbah padat, output kernel
dan output CPO.
Dampak perubahan teknologi yang
dihitung berdasarkan rumus 4 sampai
dengan rumus 7, untuk konvensional
dengan teknologi baru ditampilkan pada
tabel 2.
Tabel 2. Dampak Perubahan Teknologi (%)
Perubahan
(%)
Koefisien Teknologi
Limbah Cair
Limbah Padat
Output kernel
OutputCPO

20
-18,05
16,38
16,39
23,10

Perubahan nilai koefisien teknologi
sterilisasi sebesar 20% mengakibatkan
output CPO menjadi 23% disebabkan oleh
koefisien teknologi pada stasiun selain
sterilisasi secara agregat lebih besar dari
stasiun sterilisasi.
KESIMPULAN
Dengan adanya perubahan koefisien
teknologi pada stasiun sterilisasi dari 76
menjadi 96% akan ditingkatkan jumlah
output CPO dari 6.236 menjadi 7.677 kg.
Output kernel meningkat pula dari 2.025
menjadi 2.357 kg.

Perubahan
teknologi
tersebut,
mengakibatkan turunnya jumlah limbah cair
dari 20.800 menjadi 17.044 kg, dan
meningkatkan jumlah limbah padat dari
12.109 menjadi 14.093 kg.
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ABSTRACT
Shrimp agroindustry exposed to a variety of complex problems and vulnerable to disruption.To be able to
recognize the risks of each supply chain actors and select an action based on the priorities, a model of
identification and evaluation of risks is needed. The aim of this research is was to produce a model of
identification and evaluation of risk in the shrimp supply chain. Risk identification was done using an approach of
what-if analysis, and risk evaluation was developed using fuzzy modelFMEA. The results showed that farmers
level has the highest probability risk (0.45) as compared to the level of collector (0.29) and processing industry
(0.18). The dominant risk at the farm level is a crop failure due to pests and diseases. Dominant risk at the
collector level is supplier availability and loyalty, While at the processor level the dominant risks are the diversity
of quality of supply and contamination of antibiotics in shrimp This model can be used to identify risk factors and
variables at each level of the supply chain and to determine priority actions for anticipation.
Keywords: Evaluation and risk identification,shrimp supply-chain, fuzzy FMEA

ABSTRAK
Agroindustri udang dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks dan rentan terhadap gangguan.Untuk
dapat mengenali risiko masing-masing pelaku rantai pasok dan memilih tindakan berdasarkan prioritas
diperlukan suatu model identifikasi dan evaluasi risiko.Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan
modelidentifikasidan evaluasirisikorantai pasok udang. Identifikasi risiko akan dilakukan dengan pendekatan
what-if analysis dan evaluasi risiko yang dikembangkan menggunakan model fuzzy FMEA, dengan input data
dari beberapa ahli dan pelaku rantai pasok udang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku petani
mempunyai risiko yang paling tinggi dengan probabilitas sebesar 0,45. jika dibandingkan risiko pada tingkat
pedagang pengumpul (0,29) dan risiko agroindustri (0,18). Risiko dominan pada tingkat petani disebabkan oleh
kegagalan panen akibat serangan hama dan penyakit. Pada tingkat pengumpul risiko dominan adalah
keberadaan dan loyalitas pemasok.Sedangkan pada tingkat prosesor risiko dominan adalah keragaman mutu
pasokan dan kontaminasi antibiotik pada komoditi udang. Secara keseluruhan model ini dapat digunakan untuk
mengidentifikasi faktor-faktorrisiko dan variabel pada tiap tingkatan rantai pasok serta memilih tindakan prioritas
sehingga akan diperolehrekomendasi berupa tindakan yang tepat untukmengantisipasinya.
Kata kunci: identifikasi dan evaluasi risiko, rantai pasok udang, fuzzy FMEA

PENDAHULUAN
Agroindustri udang merupakan salah
satu industri berbasis perikanan yang sudah
berkembang di Indonesia.Komoditi atau
produk udang memiliki nilai jual tinggi yang
diperdagangkandi
seluruh
dunia(FAO,
2010).Saat ini, Indonesiamerupakan salah
satu
eksportirudang
dengan
tujuan

pasarutama
meliputiJepang,
Amerika
Serikat, danUni Eropa.Namun, dalam
pelaksanaan proses bisnis agroindustri
udang saat ini dihadapkan pada masalah
variasi mutu, jumlah dan kontinuitas bahan
baku, yang menimbulkan variasi pada
produk agroindustri, sehingga menurunkan
daya saing di pasar global. Masalah ini
jugamenjadi kendala bagi pelaku rantai
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pasok untuk menjalin kerjasama atau
kontrak dengan pelaku lainnya.Dari uraian
di
atas,
dianggap
penting
untuk
memodelkan identifikasi risiko dan evaluasi
risiko rantai pasok udang, sebagai langkah
awal untuk membuat kontrak berbasis
kinerja (melalui pendekatan risiko) diantara
pelaku dalam rantai pasok agroindustri
udang.
Model identifikasi risiko didefinisikan
sebagai memetakan karakteristik dan
sumber risiko yang menjadi pemicu
efektivitas dan efisiensi kinerja rantai
pasok.Setelah
risiko
teridentifikasi,
dilakukan
pengukuran
untuk
menilai
peluang
risiko
dan
konsekuensi
risiko.Selanjutnya,
dilakukan
evaluasi
risikountuk mengendalikan dan mengelola
solusi terhadap hasil kinerja bisnis rantai
pasok agroindustri udang (Wu dan
Blackhurst, 2009).
Risiko dapat didefinisikan sebagai
suatu
ketidakpastian
yang
akan
berpengaruh negatif terhadap pencapaian
sasaran organisasi (Wu dan Blackhurst,
2009; Tuncel dan Alpan, 2010). Risiko juga
telah dan menjadi isu penting dalam
manajemen rantai pasok dalam beberapa
tahun
terakhir.Menurut
Tang(2006),
manajemen risikorantai pasok (SCRM) yang
efektiftelah
menjadikebutuhan
bagi
perusahaansaat ini. Beberapa penelitian
mengenai topik identifikasi dan evaluasi
risiko rantai pasok yang telah banyak
dilakukan, diantaranya Copp et al., (2005)
mengidentifikasi dan assessment risiko
dengan metode hazard; Adhitya et al.,
(2009) melakukan identifikasi risiko rantai
pasok dengan analisis hazard operability
(HAZOP);
Yeh
dan
Hsieh
(2007)
mengaplikasikan FMEA dan fuzzy theory
untuk assessment risiko; Wang et al.,
(2009) mengaplikasikan Fuzzy FMEA dalam
mengevaluasi risiko; Tang dan Musa (2011)
telah mengidentifikasi isu-isu risiko dan
kemajuan penelitian dalam manajemen
risiko rantai pasok. Secara khusus, Fitrianto
dan Hadi (2012) juga telah melakukan
kajian awal terhadap risiko rantai pasok
udang sebelum dan sesudah bencana
lumpur. Sedangkan, kajian-kajian atau
upaya yang telah dilakukan oleh beberapa
pelaku seperti pemerintah daerah, asosiasi,
agroindustri untuk meningkatkan daya saing
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melalui kontrak antara pelaku rantai pasok
udang
belum
berhasil
dalam
implementasinya karena kegiatan umumnya
bersifat project oriented, parsial dan tidak
berkesinambungan.
Metode Fuzzy FMEA merupakan
salah satu tools yang dapat diterima dengan
baik, Keskin (2009) menyatakan bahwa
penelitian dengan menggunakan logika
fuzzy akan memperoleh hasil yang lebih
akurat dibandingkan dengan menggunakan
metode FMEA tradisional. Menurut Xu et al.
(2002), dan Yeh & Hsieh (2007), beberapa
kelemahan FMEA tradisional adalah: 1)
pernyataan dalam FMEA sering subyektif
dan kualitatif yang dijelaskan dalam bahasa
alamiah, 2) ketiga tingkat parameter severity
(S), occurrence (O), detectability (D) yang
diasumsikan memiliki kepentingan yang
sama, ternyata dalam praktiknya bobot
kepentingan dari ketiga parameter adalah
tidak sama, 3) Nilai Risk Priority Number
(RPN) yang sama dihasilkan dari hasil
perkalian
tingkat
S,
O,
Dmungkin
menyiratkan representasi risiko yang
berbeda.
Dari uraian di atas, masalah dalam
penelitian ini mencakup faktor-faktor dan
variabel risiko yang mempengaruhi bisnis
udang untuk kontrak antara pelaku rantai
pasok, konsekuensi risiko, serta urutan
prioritas yang diperoleh dalam evaluasi
risiko yang dilaksanakan secara bersamasama, untuk mencapai tujuan rantai pasok
berupa pemenuhan keinginan konsumen
(responsiveness). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui karakteristik & sumber
risiko, konsekuensi risiko, mengendalikan
risiko dominan dan mengelola solusi kinerja
bisnis rantai pasok agroindustri udang.
METODE
Kerangka Pemikiran
Dalam merancang model identifikasi
risiko yang efektif dan efisien, persyaratan
utama yang dilakukan adalah memetakan
karakteristik dan sumber risiko yang
menjadi pemicu kinerja rantai pasok (Wu
dan Blackhurst, 2009). Setelah risiko
teridentifikasi, dilakukan pengukuran untuk
menilai peluang risiko dan menganalisis
konsekuensi risikodengan mengidentifikasi
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semua dampak yang mungkin terhadap
pelaku
rantai
pasok.Kemudian,
mengevaluasi risiko untuk mengendalikan
dan mengelola solusi terhadap hasil kinerja
bisnis rantai pasok agroindustri udang
(Wang et al., 2009; Wu dan Blackhurst,
2009).Kerangka penelitian ini dapat dilihat
pada Gambar 1.

faktor risiko yang sangat berpengaruh
terhadap setiap risiko tingkatan rantai
pasok. Langkah-langkah identifikasi risiko
dapat dijelaskan pada Gambar 2.
Pada penelitian ini identifikasi risiko rantai
pasok dilakukan dengan menggunakan
What-if
analysis
(analisis
sebabakibat).Penyusunan analisis sebab-akibat
pada penelitian ini dilakukan analisa
terhadap dari permasalahan yang terjadi.
Pada proses ini terdapat pembuatan
diagram fishbone yang dilakukan dengan
cara brainstorming dari pihak pelaku rantai
pasok udang yang berkaitan dengan
masalah
risiko
untuk
menemukan
penyebab-penyebab dari risiko yang
dihasilkan.

Gambar 1. Kerangka pemikiran
Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian dimulai dengan
identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap risiko rantai pasok udang,
kemudian menyusun tabel sebab-akibat,
depth interview, membuat kuesioner dan
analisis
data.
Analisis
konsekuensi
dilakukan secara deskriptif, sedangkan
memilih prioritas dalam evaluasi risiko
dilakukan dengan Fuzzy FMEA, pemberian
nilai severity, occurrence, detectability
(S,O,D), fuzzification (fungsi keanggotaan
input),
fuzzy
inference
system,
defuzzification (keanggotaan output) dan
diperoleh nilai FRPN (fuzzy risk priority
number).
Model Identifikasi Risiko Rantai Pasok
Agroindustri Udang
Model identifikasi risiko rantai pasok
udang bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menentukan variabel-variabel dari setiap

Gambar 2. Diagram alir identifikasi risiko
rantaipasok udang
Model Evaluasi Risiko Rantai Pasok
Model evaluasi risiko rantai pasok
digunakan untuk mengukur tingkat risiko
setiap variabel risiko rantai pasok. Evaluasi
risiko ini diperlukan agar dapat memilih
tindakan manajemen berdasarkan prioritas
yang sesuai dengan faktor-faktor risiko yang
telah
teridentifikasi.
Langkah-langkah
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evaluasi risiko dapat dijelaskan pada
Gambar 3.
Model menggunakan metode Fuzzy
FMEA(Failure Mode and Effect Analysis)
yang dikembangkan oleh Yeh dan Hsieh
(2007); Wang et al., 2009).Tingkat variabel
risiko dalam metode fuzzy FMEA ditentukan
berdasarkan pendapat pakar rantai pasok
agroindustri udang. Variabel tersebut
meliputi severity (S) yang menunjukkan
tingkat kepelikan kegagalan yang akan
terjadi, occurence (O) yang menunjukkan
tingkat kemungkinan terjadinya kegagalan,
detection (D) yang menunjukkan tingkat
deteksi terjadinya kegagalan. Pengukuran
variabel menggunakan logika fuzzy yang
direpresentasikan dalam TFN (triangular
fuzzy number) (Gambar 3) denganfungsi
keanggotaan yang memiliki 7 parameter,
yaitu tidak pernah (TP), sangat rendah (SR),
rendah (R), sedang (S), tnggi (T), sangat
tinggi (ST), dan paling tinggi (PT).
Persamaan fungsi keanggotaan TFN
dirumuskan sebagai berikut:

(PT).Himpunan fuzzy untuk variabel S, O, D
dan FRPN dapat dilihat pada Gambar 4dan
5, sedangkan diagram alir model evaluasi
risiko dapat dilihat pada Gambar 6. Nilai
FRPN merupakan hasil perkalian variabel
S,O, D. Ketiga faktor tersebut akan dikalikan
dan masing-masing faktor memiliki ranking
yang berkisar antara 1 hingga 10 dimana
pada akhirnya nilai FRPN yang dihasilkan
akan memiliki rentang dari 1 hingga 1000.
Nilai FRPN yang lebih tinggi diasumsikan
memiliki
risiko
yang
lebih
tinggi
dibandingkan dengan nilai FRPN yang lebih
rendah.Kegagalan yang mempunyai nilai
FRPN lebih tinggi diasumsikan lebih penting
dan diberi prioritas lebih tinggi untuk segera
diperbaiki (Kwai-Sang et al., 2009).
Persamaan untuk menentukan nilai FRPN
sebagai berikut:

Gambar 4. TFN untuk variabel severity,
occurrence dan detectability.

Gambar 5.TFN untuk Fuzzy Risk Priority
Numbers (FRPN)
Gambar 3.Fungsi keanggotaan TFN
Output dari penilaian input severity,
occurrence
dan
detectabilityakan
direpresentasikan dengan nilailinguistik
fuzzy tidak ada risiko (TA), sangat rendah
(SR), rendah (R), sedang (S), tinggi (T),
sangat tinggi (ST), dan paling tinggi
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Gambar 6. Diagram alir evaluasi risiko
HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur Rantai Pasok Udang
Rantai pasok dapat dipandang
sebagai sebuah sistem yang mempunyai
unsur-unsur yang teratur, saling berkaitan
dan mempunyai tujuan tertentu. Rantai
pasok udang mempunyai unsur pelaku yang
terlibat langsung dalam tingkatan rantai
pasok, yaitu: petani, pengumpul, prosesor
(industri
pengolahan),
eksportir
dan
konsumen. Setiap pelaku dalam rantai
pasok tersebut mempunyai tujuan dan
kepentingan masing-masing yang kadangkadang bersifat konflik. Untuk mengatasi
dan mengelola konflik kepentingan tersebut
perlu adanya suatu sistem manajemen
risiko, sehingga sistem rantai pasok dapat
terkendali dalam usaha mencapai tujuan.

Jaringan rantai pasok udang dimulai
dari petani.Dalam penelitian ini yang
dimaksud dengan petani adalah pelaku
yang mengusahakan budidaya tambak
udang.Aktivitas petani mencakup usaha
budidaya yang meliputi kegiatan persiapan
lahan,
pembibitan,
penanaman,
pemeliharaan sampai panen. Pada level ini
output yang dihasilkan adalah udang
dengan ukuran (size) yang beragam sesuai
dengan permintaan konsumen, umumnya
ukuran panen berukuran (jumlah ekor dalam
1 kilogram udang)30, 40, 51-60, 70-80, dan
ukuran yang terkecil adalah 120 dan
150.Berdasarkan
spesifikasi
teknologi
budidayanya, udang dapat dibudidayakan
secara intensif, semi intensif, tradisional
plus dan tradisional (ekstensif).
Pelaku selanjutnya adalah pedagang
pengumpul dengan aktivitas utama berupa
pembelian udang dari petani, melakukan
sortasiterutama berdasarkan ukuran (size),
kelengkapan organ tubuh dan tingkat
kesegaran.Udang yang telah disortasi,
selanjutnya di simpan dalam tempat yang
diberi es (cool-box) untuk mempertahankan
kesegaran udang.Umumnya penyimpanan
hanya dilakukan maksimal 3 hari, dan
selanjutnya di jual kepada agroindustri.
Pelaku terakhir dalam sistem rantai
pasok udang adalahprosesor. Aktivitas
utama pelaku ini mencari sumber bahan
baku
sesuai
permintaan
konsumen.
Menurut Pathumnakul et al., (2007),sumber
bahan bakuudang yang segar umumnya
berasal dari petani terutama ditujukan untuk
permintaan yang khusus mengutamakan
dari sisi kesegaran dan rasa (taste).
Sedangkan untuk permintaan yang sifatnya
umum, sumber bahan bakuudang berasal
dari pedagang pengumpul. Kemudian,
dilakukan sortasi udang berdasarkan
ukuran, tingkat kesegaran dan kelengkapan
organ tubuh, serta uji kimiawi untuk
mengetahui apakah bahan baku tercemar
bahan kimia. Bahan bakuyang tidak lolos uji
kualitas akan dikembalikan (reject) kepada
pemasok.Sedangkan bahan baku yang
memenuhi syarat langsung diproses sesuai
permintaan,
umumnya
produk
yang
dihasilkan diantaranya adalah udang utuh
beku(Head-on Shell-on), udang beku tanpa
kepala (Headless Shell-on), udang kupas
beku (Raw peeled), udang masak
139

Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research) Vol. 8 No. 2, Agustus 2014, Hal. 135 – 146

(Cooked)dan udang hasil olahan berupa
sushi, breaded dan lain-lain (Pathumnakul
et al., 2009).Selanjutnya udang dikemas,
dibekukan pada suhu -500C, dan dikirim ke
negara tujuan sesuai dengan kontrak yang
telah
disepakati
sebelumnya.Secara
lengkap struktur dan aktivitas pelaku sistem
rantai pasok udang disajikan pada Gambar
7.

Gambar 7. Struktur jaringan rantai
pasokudang
Rantai pasok udang memiliki ciri khas
berupa rantai hidup mulai dari hatchery
(pembenihan) sampai proses pembesaran
(budidaya) di tambak, kemudian mulai dari
pemanenan udang di tambak sampai ke
tangan konsumen dalam bentuk beku (cold
chain), sehingga pengelolaan rantai pasok
udang menjadi lebih kompleks.
Identifikasi Risiko Rantai Pasok Udang
Hasil identifikasi risikoberdasarkan
brainstormingpada pelaku rantai pasok
agroindustri
udang
berupagangguan,
penyebab dan akibat dapat dilihat pada
Tabel
1.Hasil
tersebut
dianalisa
berdasarkan kelompok faktor risiko yang
terdiri dari kualitas, kuantitas, waktu kirim
dan
harga,
kemudian
disusun
ke
dalambentuk diagram fishbone, seperti
pada Gambar 8.
Analisis Risiko Tingkat Petani
Analisis risiko pada tingkat petani
dilakukan untuk mengetahui faktor dan
variabel risiko yang dihadapi oleh petani
dalam pengadaan bahan baku berdasarkan
kontrak antara pelaku rantai pasok.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peluang
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faktor risiko tertinggi di tingkat petani adalah
risiko kualitas, disusul risiko harga, risiko
kuantitas dan risiko waktu kirim (Gambar 9).
Untuk mengetahui lebih dalam sumber
atau variabel risiko dari setiap faktor risiko
tersebut, maka perlu dilakukan kajian
mendalam terhadap tingkat kejadian dan
dampak dari setiap variabel risikonya.
Risiko kualitas pada tingkat petani
dipengaruhi oleh kerusakan udang akibat
pengiriman terlalu lama di jalan, terjadinya
pembusukan akibat kurangnya pendingin,
dan kerusakan akibat penanganan udang
saat panen. Risiko harga di tingkat petani
dipengaruhi oleh rendahnya mutu pasokan,
melimpahnya pasokan pada musim panen
dan kenaikan harga akibat nilai tukar dan
inflasi. Risiko kuantitas di tingkat petani
dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu
kegagalan panen, produktifitas rendah
akibat
benur
berkualitasrendah
dan
ketersediaan saprodi. Sedangkan risiko
waktu kirim di tingkat petani bersumber dari
jarak angkut, kerusakan infrastruktur jalan
yang
menyebabkan
keterlambatan
pengiriman akibat terlalu lama di jalan.
Hasil evaluasi variabel risikodominan
di tingkat petani dapat diperlihatkanpada
Tabel 2, risiko dominan yang dihadapi
petani dalam rantai pasok udang adalah
risiko kegagalan panen yang disebabkan
serangan hama dan penyakit. Risiko
kegagalan panen ini umumnya diawali oleh
penurunan kualitas lingkungan perairan,
yangbisa berdampak pada kematian udang
yang disebabkan cemaran atau polusi.
Cemaran atau polusi ini juga menjadi
pemicu
berkembangnya
organisme
penyebab penyakit (patogen) seperti virus,
bakteri, jamur dan protozoa, yang pada
akhirnya juga menyebabkan kematian
udang
(kegagalan
panen).
Untuk
mengurangi dampak akibat penyakit udang,
umumnya dilakukan sanitasi lingkungan
perairan
dan
pemberian
obatobatan.Namun, pemberian obat-obatan
berupa bahan kimia yang melebihi dosis
dapat menyebabkan residu bahan kimia
pada komoditi/produk udang yang pada
gilirannya menyebabkan rendahnya kualitas
pasokan bahan baku, seperti kasus
kontaminasi antibiotik pada produk udang.
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Gambar 8. Diagram sebab-akibat untuk risiko kontrak rantai pasok udang
Tabel 1 Gangguan, sebab-akibat risiko rantai pasok udang
No
1
2

Gangguan (risiko)
Keragaman mutu pasokan
bahan baku
Terkontaminasi antibiotika

Penyebab
Banyaknya pemasok udang
yang berukuran kecil
Udang diberi obat
mengandung antibiotika
Kurang terampil menggunakan
alat panen
Kurang terampil
mengoperasikan peralatan
Pendingin udang (es curah)
kurang memadai
Menurunnya kualitas
lingkungan perairan
Serangan hama dan penyakit

3

Kerusakan saat panen

4
5

Kerusakan akibat proses
produksi
Kerusakan saat pengiriman

6

Kegagalan panen

7

Kegagalan panen

8

Benur mutu rendah

Pemilihan benur bermutu
rendah untuk budidaya

9
10

Kerusakan saat pengiriman
Loyalitas pemasok rendah

11

Harga udang menurun

Penjadwalan kurang baik
Pembayaran tidak lancar,
harga tidak bersaing
Penjadwalan mulai tanam
hingga panen kurang baik

12

Harga udang rendah.

13

Fluktuasi nilai tukar

14

Kontrak dengan buyer

15

Pemenuhan pesanan

16

Udang ditolak (reject)

Mutu pasokan yang dikirim
terlalu rendah
Harga udang tujuan ekspor
sangat rentan terhadap
perubahan nilai tukar
Pemasok sudah terikat kontrak
dengan buyer

Bahan baku tidak tersedia
sesuai perjanjian
Bahan baku mutu rendah ,
tercampur dengan udang
moulting

Akibat
Variasi mutu, ukuran dan
jenis udang
Udang mengandung
antibiotika
Melukai atau memotong
organ udang
Kerusakan organ udang
Mulai terjadi pembusukan
(rigor mortis)
Kematian udang
(mortalitas) yang tinggi
Kematian udang
(mortalitas) yang tinggi
Produktivitas rendah,
mortalitas tinggi dan tidak
tahan terhadap penyakit
Terlalu lama di jalan
Pemasok menjual udang
ke agroindusrti lain
Panen raya secara
bersamaan, supply lebih
besar daripada demand.
Udang dibeli dengan
harga yang sangat rendah
Harga udang di pasar
dalam negeri menjadi
mahal
Saat harga udang naik,
pemasok tidak dapat
menjual ke agroindustri
lain
Beberapa pesanan tidak
dapat dipenuhi
Udang yang dikirim akan
dikembalikan ke pemasok
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Tabel 2.Hasil analisis FRPN pada tingkat petani
Nilai
Nilai
No
Potensi gangguan (risiko)
S
O
1 Kegagalan panen disebabkan
9
7
serangan hama dan penyakit
2 Pemilihan benur bermutu
5
7
rendah untuk budidaya
3 Kerusakan udang akibat terlalu
6
5
lama di jalan
4 Fluktuasi harga disebabkan
5
4
ketersediaan pasokan
5 Kegagalan panen disebabkan
6
7
menurunnya kualitas perairan
6 Kerusakan saat pengiriman
4
4
akibat pendingin yang kurang
7 Kerusakan udang akibat alat
4
3
panen

Nilai
D

Nilai
FRPN

Kategori

8

900

Sangat
Tinggi

5

500

Sedang

4

500

Sedang

4

500

Sedang

7

500

Sedang

3

269

Rendah

3

269

Rendah

1,00

Tingkat Risiko

0,75
0,50
0,25

0,34

0,29

0.20

0,17

0,00
Risiko
Kualitas

Risiko
Kuantitas

Risiko
Waktu Kirim

Risiko
Harga

Faktor risiko

Gambar 10.Histogram perbandingan tingkat risiko berdasarkan faktor risiko di tingkat
pengumpul
Tabel 3. Hasil analisis FRPN pada tingkat pedagang pengumpul
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
No Potensi gangguan (risiko)
S
O
D
FRPN
1
Keragaman mutu pasokan
6
7
7
500
2
Loyalitas pemasok yang
7
5
6
725
rendah
3
Pesanan tidak terpenuhi
akibat bahan baku tidak
5
5
6
500
tersedia
4
Udang dihargai rendah
6
5
5
500
(mutu rendah)
5
Kontrak dengan buyer
3
4
4
269
Analisis Risiko Tingkat Pengumpul
Berdasarkan identifikasi risiko pada
tingkat pedagang pengumpul diperoleh
empat faktor risiko yang dihadapi oleh
pedagang pengumpul dalam rantai pasok
udang yaitu risiko kualitas, risiko kuantitas,
risiko waktu kirim dan risiko harga.Nilai
142

Kategori
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah

lengkap dari hasil identifikasi risiko pada
tingkat pedagang pengumpul dapat dilihat
pada Gambar 10
Risiko kuantitas di tingkat pedagang
pengumpul dipengaruhi oleh keberadaan
pemasok,
loyalitas
pemasok
dan
ketidakpastian permintaan. Risiko harga di
tingkat pedagang pengumpul dipengaruhi
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oleh fluktuasi harga, nilai tukar dan inflasi
serta kelancaran pembayaran. Risiko
kualitas pada tingkat pedagang pengumpul
dipengaruhi oleh keragaman mutu pasokan,
penanganan (handling) dan udang yang
ganti kulit (moulting). Sedangkan risiko
waktu kirim pada tingkat pedagang
pengumpul dipengaruhi oleh pemenuhan
permintaan, ketersediaan bahan baku, dan
sarana transportasi.
Berdasarkan Tabel 3, risiko dominan
di tingkat pedagang pengumpul adalah
risiko keberadaan dan loyalitas pemasok
yang memasok bahan baku ke pengumpul.
Sebagian besar pemasok terdiri para petani
berukuran kecil, oleh karena itu sebuah
pedagang pengumpul mungkin harus
bekerjasama
dengan
puluhanbahkanratusan
petani
untuk
memenuhi pesanan dari agroindustri udang.
Risiko terkait keberadaan dan loyalitas
petani umumnya berkaitan dengan harga
udang dan pola pembayaran udang ke
petani. Untuk mengatasi risiko tersebut
biasanya pihak pengumpul biasanya selalu
meng-update harga udang, pembayaran
tunai dan dan adanya program pembinaan
petani untuk meningkatkan produksi.
Analisis Risiko Tingkat Prosesor
Berdasarkan
hasil
perhitungan
diperoleh bahwa tingkat risiko tertinggi di
tingkat prosesor dan eksportir adalah risiko
kuantitas, risiko harga, risiko kualitas dan

risiko waktu kirim seperti pada Gambar
11.Risiko kuantitas di tingkat prosesor dan
eksportir dipengaruhi oleh keberadaan dan
loyalitas pemasok, tidak terpenuhinya
permintaan. Risiko harga di tingkat
agroindustri dan eksportir dipengaruhi oleh
nilai tukar (kurs), fluktuasi harga bahan
baku. Risiko kualitas dipegaruhi oleh tingkat
keragaman
mutu
pasokan,
masih
ditemukannya udang yang moulting, dan
kerusakan
akibat
proses
produksi.
Sedangkan risiko waktu kirim di tingkat
prosesor dan eksportir dipengaruhi oleh
keterlambatan
pengiriman
akibat
kekurangan kapasitas angkut, sarana
pengiriman dan cara pengiriman.
Berdasarkan Tabel 4, risiko dominan
pada prosesor dan eksportir adalah
keragaman mutu pasokan dan kontaminasi
udang berupa antibiotik. Keragaman mutu
pasokan umumnya
disebabkan oleh
banyaknya jumlah pedagang pengumpul
yang menjual (memasok) udang yang
diperoleh dari petani ke agroindustri dan
eksportir.Untuk
mengatasi
risiko
keberagaman mutu pasokan yang diterima
prosesor dan eksportir, biasanya pada
tingkat
pedagang
pengumpul
sudah
melakukan sortasi awal berdasarkan jenis,
ukuran dan mutu udang atas beberapa
grade.
Untuk
menyamakan
standar
padatingkat pemasok, diperlukan peran
prosesor untuk membuat standarisasi mutu
bahan baku udang.

1,00

Tingkat Risiko

0,75
0,38

0,50
0,25

0,29

0,18

0,15

0,00
Risiko
Kualitas

Risiko
Kuantitas

Risiko
Waktu Kirim

Risiko
Harga

Faktor risiko

Gambar 11.Histogram perbandingan tingkat risiko berdasarkan faktor risiko di tingkat
agroindustri dan eksportir
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Kontaminasi antibiotik biasanya terjadi
pada tingkat petani saat budidaya udang,
dan baru terdeteksi saat pemeriksaan
udang pada tingkat prosesor. Pemberian
antibiotik digunakan untuk mengurangi
dampak akibat penyakit udang, pemberian
antibiotik yang melebihi dosis dan
menjelang panen dapat menyebabkan
residu bahan kimia pada komoditi/produk
udang. Untuk mengurangi risiko tersebut
dapat dilakukan dengan menerapkan Good
Aquaculture Practices (GAP).
Analisis Risiko Rantai Pasok
Berdasarkan faktor risiko pada setiap
tingkatan rantai pasok udang diperoleh
secara berurutan yaitu risiko kualitas, risiko
kuantitas, risiko harga dan risiko waktu kirim
(Gambar 12).Risiko kualitas mempunyai
tingkat risiko yang paling tinggi dalam rantai

pasok udang, karena sebagian besar
produksi sekitar 90%diperuntukkan untuk
pasar ekspor.Pasar ekspor mempunyai
persyaratanmutu
yang
sangat
ketat
berkaitan
dengan
pencemaran
biologis/mikrobiologis,
kimia
dan
fisikdiantaranya logam berat, residu obatobatan
(nitrofuran,
kloramfenicol),
kontaminasi mikrobiologi (Salmonella sp,
Shigella sp) dan lain-lain. Di sisi lain, bahan
bakuini diperoleh melalui pemasok, yaitu
pedagang pengumpul dan petani yang
berukuran kecil, sehingga sebuah prosesor
udangmungkin harus bekerjasama dengan
ratusan petambak untuk memenuhi tuntutan
pelanggan. Kebutuhan udang menuntut
adanya kontinuitas baik kuntitas maupun
kualitas.Untuk itu, perlu adanya antisipasi
terhadap konflik tersebut sehingga diperoleh
suatu rantai pasok yang berkesinambungan.

Tabel 4. Hasil analisis FRPN pada tingkat agroindustri
Nilai Nilai
No
Potensi gangguan (risiko)
S
O
1
Keragaman mutu pasokan
7
8
2
Udang terkontaminasi
7
6
antibiotika
3
Kerusakan organ udang akibat
3
5
proses produksi
4
Pesanan tidak terpenuhi akibat
bahan baku tidak sesuai
5
5
spesifikasi kontrak
5
Fluktuasi harga disebabkan
6
5
oleh perubahan nilai tukar
6
Bahan baku mutu rendah
5
6

Nilai
D
7

Nilai
FRPN
725

7

725

Tinggi

4

269

Rendah

4

500

Sedang

6

500

Sedang

5

500

Sedang

Kategori
Tinggi

Gambar 12.Histogram perbandingan tingkat risiko berdasarkan faktor risiko rantai pasok
udang
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Risiko harga juga penting dalam rantai
pasok udang, karena komoditas udang
mempunyai harga yang cenderung fluktuatif
akibat dari ketersediaan udang bersifat
musiman. Di lain pihak, permintaan
konsumen (ekspor) untuk memenuhi
kebutuhan
konsumen
luar
negeri
mempunyai siklus yang dimulai pada bulan
April dan mencapai puncaknya menjelang
akhir
tahun.
Pemenuhan
spesifikasi
permintaan konsumen (ekspor) meliputi
kualitas, kuantitas dan waktu kirim dengan
harga yang sudah disepakati.
Risiko waktu kirim dalam rantai pasok
udang, di antaranya gangguan berupa
infrastruktur jalan yang mengakibatkan
kerusakan saat pengirman berupa mulai
terjadinya pembusukan yang disebabkan
pendingin udang (es curah) yang kurang
memadai dan terlalu lama di jalan yang
disebabkan penjadwalan yang kurang baik.
Implikasi Manajerial
Salah satu kontribusi dari penelitian ini
adalah memberikan rekomendasi kepada
pelaku rantai pasok udang dalam bentuk
implikasi manajerial.Implikasi manajerial
manajemen risiko rantai pasok udang
adalah perlunya mekanisme yang tepat
untuk mengendalikan risiko dominan pada
rantai
pasok
udang.
Pada
tingkat
petani,berupa perbaikan sistem budidaya
dengan tindakan nyata melakukan pelatihan
secara
berkala
mengenai
teknik
pencegahan
dan
penganggulangan
serangan hama dan penyakit, pengelolaan
kualitas lingkungan perairan. Pada tingkat
pedagang pengumpul, untuk meningkatkan
loyalitas pemasok dengan tindakan berupa
harga udang yang kompetitif, pembayaran
tunai
dan
adanya
program-program
pembinaan petani untuk meningkatkan
produksi. Sedangkan pada tingkat prosesor,
peningkatan mutu dengan tindakan nyata
berupa penerapan sortasi dan handling
yang tidak menyebabkan cacat/rusak organ
udangdan pengaturan suhu agar tetap
terjaga
pada
kondisi
dingin
(cold
chain).Kemudian,tindakan
lain
berupa
pemisahan cemaran fisik dan udang yang
moulting.
Untuk perbaikan dari sisi kualitas,
kuantitas, waktu kirim,dan harga pada

seluruh pelaku rantai pasok udang adalah
dengan mengaplikasikan model kontrak
berbasiskinerja, sehingga masing-masing
pelaku mengetahui spesifikasi produk yang
dibutuhkan, waktu penyerahan dan harga
yang menguntungkan berdasarkan ukuran
bisnis.
KESIMPULAN
Berdasarkan what-if analysis dan
fuzzy FMEA dapat disimpulkan bahwa,
risiko utama dalam rantai pasok udang
adalah kualitas, kuantitas, harga, dan waktu
kirim.Pada pelaku petani tingkat risiko
tertinggi pada risiko kualitas (0,42), pelaku
pedagang pengumpul tingkat risiko tertinggi
pada risiko kuantitas (0,34), sedangkan
pelaku prosesor tingkat risiko tertinggi
adalah risiko kuantitas (0,38).
Evaluasi risiko (risiko prioritas yang
harus dikendalikan) pada seluruh pelaku
rantai pasok agroindustri udang adalah
pada pelaku petani berupa, kegagalan
panen akibat serangan hama dan penyakit.
Keberadaan dan loyalitas pemasok yang
rendah merupakan risiko dominan untuk
pelaku pedagang pengumpul.Pada pelaku
prosesor, risiko dominan adalah keragaman
mutu pasokan dan adanya kontaminasi
antibiotika pada komoditi dan produk udang.
Dari sisi implikasi manajerial, seluruh
stakeholders yang terlibat seperti petani,
pedagang pengumpul, prosesor dan
eksportir harus mengaplikasikan model
kontrak berbasis kinerja, sehingga masingmasing pelaku mengetahui spesifikasi
produk yang dibutuhkan, waktu penyerahan
dan
harga
yang
menguntungkan
berdasarkan ukuran bisnis.
SARAN
Diperlukan
penelitian
lanjutan
mengenai evaluasi risiko rantai pasok
agroindustri udangdengan justifikasi risiko
prioritas yang harus dikendalikan dengan
menggunakan pareto.
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