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ABSTRACT
Research on solar energy integration dryer using a flat plate-finned collector type and thermochemical absorbent
to dry-fermented cocoa beans have been done. Installation of fins on the collector increased surface area of
absorber and absorbed more solar energy. Drying was continued during the night using absorbent therefore
shorten the drying time. Drying of fermented cocoa beans with initial moisture content of 62.6% was carried out in
18-19 June 2014 and final moisture content reached 7,6%. Solar energy during daytime was conducted at 08:30
- 16:00 WIB, followed by thermochemical energy using CaCl2 salt asabsorbent at 16:00 - 08:30 WIB the next
day. Drying was discontinued when a constant weight wasachieved. Evaluation was conducted on the ambient
condition and potential radiation, thermal efficiency of solar collectors, the effectiveness of absorbent, and drying
kinetics model. The results showed, the weather conditions recorded during the day is in the range of air
2
temperature 29-38°C; relative humidity (RH) of 41-81% and solar radiation of 111-969 Watt/m . The thermal
efficiency of solar collectors with flat plate-finned improved the average thermal efficiency of 62% compared with
the average thermal efficiency of solar collector without fins conducted the yearbefore of wich was 37%. Drying
effectiveness was expressed as evaporation rate of water out of the cocoa bean. Solar energy evaporated water
by 80% and the rest issued during the evenings with absorbent. Drying kinetics model is exponential, its drying
time shorter than a solar dryer type of flat plate collectors without fins.
Keywords: solar dryers, thermochemical, flat plate-finned collector, performance

ABSTRAK
Penelitian tentang pengering integrasi energi surya menggunakan kolektor tipe plat datar bersirip dan termokimia
untuk mengeringkan biji kakao-fermentasi telah dilakukan. Pemasangan sirip pada kolektor menambah luas
permukaan absorber dan meningkatkan energi surya yang diserap. Pengeringan dilanjutkan malam hari
menggunakan absorben dan dapat mempersingkat waktu pengeringan. Pengeringan biji kakao-fermentasi
dengan kadar air awal rata-rata 62,6% dilakukan pada 18-19 Juni 2014 hingga mencapai kadar air 7,6%. Energi
surya dilakukan selama siang hari pukul 08:30-16:00 WIB, dilanjutkan dengan energi termokimia menggunakan
absorben berupa garam CaCl2 pada malam hari pukul 16:00-08:30 WIB keesokan harinya. Pengeringan
dihentikan pada saat dicapai berat konstan. Evaluasi terhadap kondisi dan potensi radiasi, efisiensi termal
kolektor surya, efektifitas absorben, dan model kinetika pengeringan. Hasil menunjukkan bahwa selama proses
pengeringan berlangsung, kondisi cuaca siang hari dicatat berada pada temperatur udara 29 – 38 C;
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kelembaban relatif (RH) 41–81 % dan intensitas radiasi 111–969Watt/m . Efisiensi termal kolektor surya dengan
pemasangan sirip pada plat absorber dapat meningkatkan efisiensi termal rata-rata sebesar 62%, sedangkan
efisiensi termal rata-rata kolektor surya tanpa sirip yang dilakukan tahun sebelumnya adalah 37%. Efektifitas
pengeringan dianalogikan terhadap laju pengurangan kadar air. Energi surya menguapkan air dari dalam biji
kakao sebesar 80%, sisanya diuapkan pada malam hari menggunakan absorben. Model kinetika pengeringan
adalah eksponensial dan waktu pengeringan lebih singkat dibanding pengering surya tipe kolektor plat datar
tanpa sirip.
Kata kunci: pengering surya, termokimia, kolektor surya tipe plat datar-bersirip, performansi
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PENDAHULUAN
Metode pengeringan biji kakao
umumnya menggunakan energi surya dan
buatan atau menggunakan udara panas
yang digerakkan (forced air drying). Sesuai
pertimbangan nilai ekonomis dan kondisi
cuaca. Pengeringan biji kakao dengan cara
penjemuran
langsung
masih
terus
berlangsung hingga saat ini. Cara
konvensional ini memiliki kelemahan yaitu
kontaminasi produk akibat hujan, angin, uap
air dan debu; penurunan mutu akibat
dekomposisi, serangga dan jamur. Proses
pengeringan dengan penjemuran langsung
memerlukan tenaga kerja intensif, waktu
lebih lama dan memerlukan lahan lebih luas
(Athul Sharma, at el. 2009). Selain sangat
bergantung pada kestabilan kondisi cuaca,
penjemuran langsung memerlukan waktu
pengeringan lebih lama yakni 4 – 5 hari
(Fagunwa A.O., at el. 2009).
Pengendalian
terhadap
kondisi
temperatur
dan
kelembaban
dapat
membantu pengeringan berjalan cepat
untuk mencapai kadar air aman. Oleh
karena itu laju pengeringan merupakan
faktor kritis terhadap mutu akhir biji kakao.
Laju pengeringan yang terlalu cepat
menghasilkan kadar asam berlebih dengan
pengerasan kulit. Laju pengeringan yang
terlalu lambat berpengaruh terhadap laju
pertumbuhan jamur dan juga biaya (Hii C.L.,
at
el.
2009).
Pengeringan
buatan
menggunakan udara panas pada 60, 70 dan
80 oC di dalam ruang pengering dengan
kecepatan udara hanya diakibatkan oleh
konveksi alamiah yang diklaim sebesar 0,01
m/s. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
pengeringan dengan temperatur udara
pengering 60oC adalah yang terbaik (Hii
C.L., at el. 2009).
Selain itu kualitas kakao terbaik
diperoleh pula dengan cara pengeringan
sinar matahari secara tidak langsung
(Bonaparte A., at el. 1998).
Suhu di Indonesia berkisarantara 26–
35ºC dan bila saat cuaca cerah akan
disinari matahari selama 11-12 jam. Potensi
energi surya rata-rata adalah 16 MJ/hari.
Potensi energi terbarukan ini dapat
dimanfaatkan untuk proses pengeringan.
Salah satu jenis pengering surya yang
banyak digunakan untuk mengeringkan
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hasil-hasil pertanian adalah pengering surya
tipe kolektor plat datar terbuat dari material
dengan konduktivitas termal tinggi. Tipe ini
dirancang untuk aplikasi yang memerlukan
energi panas pada temperatur di bawah
100°C.
Meskipun
energi
surya
dapat
dipandang sebagai energi yang bersih dan
ramah lingkungan namun bersifat tidak
kontinu. Hal tersebut dapat diantisipasi
dengan
cara
melanjutkan
proses
pengeringan
pada
malam
hari,
menggunakan bahan kimia adsorben,
absorben
atau
bahan-bahan
kimia
penyimpan panas (phase change material’s
= PCM’s) (Lalit M. Bal, at el. 2010). Selain
itu PCM’s dapat mencegah terjadinya
reabsorpsi uap air di udara ke bahan yang
dikeringkan.
Pengeringan kakao-fermentasi secara
kontinu menggunakan pengering surya tipe
kolektor plat datar dan termokimia telah
dilakukan (Dina S.F 2014). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa efisiensi termal
kolektor surya plat datar berkisar antara 2758% dan waktu pengeringan 30 jam. Untuk
meningkatkan efisiensi termal ini dapat
dilakukan dengan cara memperpaiki sistem
isolasi atau meningkatkan luas permukaan
plat absorber yaitudengan menambah sirip.
Sirip adalah peralatan tambahan yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja
suatu peralatan penukar panas. Pada
dasarnya penggunaan sirip bertujuan
menambah luas bidang perpindahan panas
dengan
bahan
yang
mempunyai
konduktivitas yang baik sehingga dapat
menyimpan energi termal lebih banyak.
Pengeringan
kakao-fermentasi
secara
kontinu menggunakan pengering surya tipe
kolektor plat datar bersirip terintegrasi
dengan absorben belum pernah dilakukan
sebelumnya
Tujuan
penelitian
ini
adalah
melakukan evaluasi kinerja pengering surya
tipe kolektor plat datar-bersirip yang di
integrasikan dengan absorben termokimia
untuk mengeringkan biji kakao. Evaluasi
yang dilakukan meliputi potensi intensitas
radiasi sebagai sumber energi termal
kolektor surya selama proses pengeringan
berlangsung, unjuk kerja pengering surya
tipe kolektor plat datar-bersirip, efektifitas
pengeringan kakao menggunakan sistem
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integrasi energi surya dan termokimia
absorben serta mendapatkan model kinetika
pengeringan biji kakao-fermentasi.
METODE
Bahan
Buah kakao jenis kakao lindak (bulk
cocoa) yang digunakan berasaldari petani
kakao di kabupaten Tanah Karo propinsi
Sumatera Utara, difermentasi selama 5 hari
didalam kotak Styrofoam (Dina S.F 2014).
Setelah direndam dan dicuci,  100gr biji
kakao ditimbang dan dikeringkan. Bahan
absorben CaCl2 teknis ditimbang seberat
1000 gr.
Prosedur Percobaan
Pengeringan
biji
kakao
sistem
integrasi dilakukan pada tanggal 18 dan 19
Juni 2014 dengan memanfaatkan energi
termal matahari dari jam 8.30–16.00 WIB.
Posisi pengering dan kolektor surya
terhadap arah peredaran matahari dapat
dilihat pada Gambar 1a. Pada pengeringan
malam hari dari jam 16.00–8.30 WIB bahan
termokimia absorben ditempatkan dibawah
rak biji kakao seperti terlihat pada Gambar
1.b.
Demikian
seterusnya
siklus
pengeringan dilanjutkan keesokan harinya
hingga dicapai kondisi setimbang yakni
tidak ada lagi penurunan berat sampel.
Sebagai pembanding dilakukan juga
pengeringan dengan cara penjemuran
langsung.
Penurunan
berat
selama
pengeringan berlangsung di timbang
menggunakan weight data logger yang
terhubung dengan komputer.
Potensi energi surya diperoleh melalui
pengukuran keadaan cuaca yang meliputi:
intensitas radiasi (pyranometer), kecepatan
angin (wind velocity sensor) temperatur
udara (ambient measurement apparatus)
dan kelembaban (Tand RH smart sensor).
Keseluruhan alat ini dihubungkan dengan
HOBO Micro Station Data Logger.
Unjuk Kerja Kolektor Surya Tipe Plat
Datar Bersirip
Nilai
ditentukan

unjuk kerja kolektor surya
dengan
cara
menghitung

efisiensi termalnya. Pengukuran temperatur
dimulai dengan menghubungkan kabelkabel termo kopel yang terhubung ke agilent
dan ditempelkan ke permukaan kayu, ruang
kolektor, permukaan kaca, lingkungan
sekitar plat absorber, dan ruang pengering
(Gambar 2). Data temperatur dicatat setiap
menit dan untuk perhitungan diambil nilai
rata-rata setiap 15 menit dengan interval
waktu perekaman yang dapat disesuaikan.
Untuk mencatat data perubahan massa dari
sampel dipasang load cell di dalam ruang
pengering, yang dihubungkan ke laptop
menggunakan kabel data USB. Semua data
temperatur dan massa direkam selama
proses pengeringan berlangsung dan
hasilnya disimpan dalam bentuk Microsoft
excel.
Kolektor surya terdiri dari lapisan
kayu, styrofoam, rockwool dan plat seng
memiliki panjang 2 meter dan lebar serta
tebal sesuai Gambar 3. Dimensi ini
digunakan untuk menentukan luas profil
kehilangan panas pada setiap sisi.
Kehilangan
panas
keseluruhan
dihitung
berdasarkan
besarnya
total
kehilangan panas konveksi melalui udara
lingkungan terhadap permukaan kayu,
kehilangan panas konveksi melalui udara di
dalam kolektor terhadap permukaan plat,
kehilangan panas pada sisi alas dan sisi
atas dan kehilangan panas radiasi.
Kehilangan panas pada sisi dindingdinding dan sisi bawah/alas masing-masing
dihitung menggunakan persamaan:
Q dd = Udd . A (Tp − Tu)..……….………(1)
Q b = Ub . A (Tp − Tu).....……….………(2)
1
U dd

=A
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Untuk mendapatkan nilai koefisien
konveksi permukaan luar, permukaan dalam
yakni hl dan hd ,maka diselesaikan dengan
menentukan bilangan Grashof, Rayleigh,
Prandtl dan Nusselt (Yunus, A. Cengel.
2003). Kehilangan panas pada sisi atas
dihitung menggunakan persamaan:
3

Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research), Vol. 9 No. 1, April 2015, Hal. 1 – 11

Q a = Ua. A (Tp − Tu)…….………….…(5)
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Kehilangan
panas
radiasi
menggunakan persamaan:

…….(6)
dihitung

Q rad =

A.σ .(T 4p − T 4kc )
1
1
1
1
+ −1 +
+ −1
εp εkc
εkc εkc

................….……(7)

Qloss=2 x Qdd + Qa + Qb + Qrad......(8)
Jumlah energi surya yang diterima
selama siang hari melalui kolektor surya
dihitung menggunakan persamaan:
Q surya = F ′ . (I. A. τ. α) − Q loss ………(9)
Nilai efisiensi termal kolektor surya
dihitung menggunakan persamaan:
ƞ= (𝐹^′. 𝐼.𝐴.𝝉α −(𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠)))/(𝐼.𝐴)

Efektifitas absorben dapat diukur dari
absorpsinya
dengan
menimbang
pertambahan berat dari absorben setelah
siklus pengeringan pada malam hari
berlangsung.
Sebagai
pembanding
dilakukan pengeringan sistem penjemuran
langsung.
Kinetika Pengeringan
Profil laju pengeringan kakao secara
normal ditentukan dengan melewatkan
udara yang dipanaskan melalui suatu
lapisan tunggal dari bahan dan mengukur
perubahan kadar air dan waktu hingga
tercapai kondisi kesetimbangan. Kurva
pengeringan yang dibuat dengan mem-plot
kankadar air dan waktu, digunakan untuk
menggambarkan
kehilangan
airbahan
selama proses pengeringan.
Rasio kadar air (MR) digunakan
sebagai variabel fungsi yang berkaitan
dengan kadar air awal (Mi), kadar air
setimbang (Me) dan kadar air pada waktu
aktual (Mt).

…..(10)
MR =

Efektifitas Pengeringan
Efektifitas pengeringan pada siang
hari dilakukan menggunakan energi termal
surya yang ditetapkan untuk melihat
pengaruh intensitas radiasi terhadap laju
penguapan. Jumlah air teruapkan dapat
diketahui dari data penurunan berat sampel
yang dikeringkan dari t = 0 detik hingga
dicapai berat konstan.

(M - M )
(M - M ) ……………………(11)
t

eq

i

eq

Untuk pengeringan yang memerlukan waktu
panjang, nilai Me relatif kecil dibanding Mt
atau Mi (Clement A. D., et al. 2009), maka
persamaan 11 disederhanakan menjadi:
MR

=

Mt/Mi…………………...…..(12)

U
B

T
S

Pengering
surya tipe
kolektor
Plat datardengan 7
buah sirip

a
b
Gambar 1. Pengering Sistem Integrasi: (a) energi surya pada siang hari dan
(b) termokimia –absorben pada malam hari
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T6

Gambar 2.Diagram Pengambilan Data Temperatur, Berat dan Intensitas Radiasi
Keterangan:
1. Temperatur Permukaan Kayu (T1)
2. Temperatur Ruang Kolektor (T2)
3. Temperatur Permukaan Kaca (T3)
4. Temperatur Lingkungan Sekitar (T4)
5. Temperatur Permukaan Plat (T5)
6. Temperatur Ruang Pengering (T6)

Qrad

Qa

Qdd

Qdd

Qb
Gambar 3. Profil Rancangan Kolektor Surya
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Humiditas Relatif, Temperatur
Lingkungan dan Potensi Radiasi Surya
Proses pengeringan pada siang hari
dipengaruhi oleh nilai intensitas radiasi yang
diterima oleh kolektor surya sehingga
menentukan kenaikan temperatur media
pengering (udara) yang memasuki ruang
pengering. Makin tinggi intensitas radiasi,
temperatur udara pengering yang memasuki
kotak pengering akan makin tinggi.
Dari hasil pengukuran Intensitas
radiasi matahari diperoleh data intensitas
radiasi
matahari,
kecepatan
angin,
temperatur, dan RH. Data intensitas radiasi
matahari yang telah dirata-ratakan per 30
menit pada tanggal 18 dan 19 Juni 2014
disajikan pada Gambar 4 dan Gambar 5.

berada pada rentang berbanding terbalik
dengan intensitas radiasi dan temperatur
udara.Hasil pengukuran terendah yakni
41% pada tanggal 18 Juni dan tertinggi 75
%, sedangkan pada hari kedua pengeringan
(19 Juni 2014) RH terendah adalah 47%
dan tertinggi 81 %.

Gambar 5. Humiditas Relatif, Temperatur
Lingkungan dan Potensi Radiasi
Surya 19 Juni 2014

b. Pengaruh Intensitas Radiasi terhadap
Temperatur dan RHdidalam Kotak
Pengering

Gambar 4. Humiditas Relatif, Temperatur
Lingkungan dan Potensi
RadiasiSurya 18 Juni 2014
Dari Gambar 4 dan Gambar 5 dapat
dilihat bahwa temperatur lingkungan selama
pengukuran berkisar antara 29 – 38C.
Pada daerah beriklim tropis seperti
Indonesia, humiditas udara umumnya
sangat tinggi sehingga operasi pengeringan
pada suhudibawah 100 C mempunyai
drying rate yang rendah. Hal ini memberikan
dampak
proses
pengeringan
akan
memakan waktu lama dan bahkan dianggap
tidak
efisien.
Hasil
pengukuran
menunjukkan bahwa nilai humditas relatif
6

Nilai intensitas radiasi berkorelasi pada
temperatur di dalam kotak pengering
(Gambar 4,5,6a dan 6.b). Tanggal 18 Juni
2014 merupakan pengeringan biji kakao
hari pertama menggunakan energi surya
pada pukul 08:30–16:00 WIB, dilanjutkan
dengan pengeringan menggunakan energi
termokimia pada jam 16:00–08:30 WIB
keesokan hari. Pada tanggal 18 Juni 2014
intensitas radiasi matahari berada pada
kisaran
103–797 Watt/m2
suhu
di
dalamkotak pengering maksimum pada
46C dengan RH pada kisaran 66 - 28%.
Pada tanggal 19 Juni 2014 intensitas radiasi
matahari berada padakisaran 165– 782
Watt/m2 suhu di dalamkotakpengering
maksimum pada 59 C dengan RH pada
kisaran 67- 20%. Dari data-data di atas
dapat dilihat bahwa suhu di dalam kotak
pengering pada hari kedua pengeringan
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berlangsung (19 Juni 2014) lebih tinggi
dibanding hari pertama pengeringan (18
Juni 2014).

Analisis Performansi Kolektor Plat Datar
Dimodifikasi dengan Sirip/Fin
Untuk menentukan besarnya efisiensi
termal kolektor surya-bersirip, diperlukan
data temperatur plat absorber, temperatur
kaca penutup, temperatur udara lingkungan,
temperatur kayu dan temperatur ruang
kolektor.

a

a)

b

c
Gambar 6 Temperatur dan RH di
dalamKotak Pengering: a)18 Juni
siang, b) 19 Juni siang, c) 18 Juni
malam

b)
Gambar 7. Data Temperatur Lingkungan,
Kaca, Kayu, Plat Absorber dan
Ruang Kolektora) Pengukuran
tanggal 18 Junib) Pengukuran
tanggal 19 Juni
Secara keseluruhan terlihat bahwa
intensitas radiasi (Gambar 4 dan 5) begitu
signifikan mempengaruhi temperatur plat
absorber (Gambar 7a dan 7b) untuk
selanjutnya berdampak pada kenaikan suhu
7
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di ruang kolektor. Semakin tinggi intensitas
radiasi yang diterima plat absorber, maka
semakin tinggi pula suhu plat absorber dan
suhu ruang kolektor. Nilai ini juga
berkorelasi positif terhadap suhu udara
menuju ruang pengering (Gambar 6 a dan
6b).
Untuk
mendapatkan
gambaran
performansi kolektor surya plat datar
bersirip ini maka data-data temperatur pada
Gambar 7, data intensitas radiasi pada
Gambar 4 dan Gambar 5 digunakan untuk
menghitung
kehilangan
panas
pada
kolektor, meliputi kehilangan panas pada 2
sisi dinding, kehilangan panas pada alas
bawah, kehilangan panas bagian atas dan
kehilangan
panas
karena
radiasi
menggunakan persamaan 1 - 9.
Hasil perhitungan efisiensi disajikan
pada Gambar 8 dengan nilai efisiensi termal
rata-rata 62% sedangkan efisiensi rata-rata
kolektor surya tanpa sirip 37%. Dari hasil ini
dapat dilihat bahwa pemasangan sirip/fin
pada
kolektor
plat
datar
dapat
meningkatkan efisiensi termal kolektor surya
karena
adanya
peningkatan
luas
permukaan absorber melalui penambahan
sirip.
Efektifitas Pengeringan
Dari Gambar 6.c dapat dilihat proses
absorpsi berlangsung mendekati isotermal
dan perubahan humiditas terlihat signifikan
pada awal proses yakni RH 52% pada pukul
16:00 dan meningkat cukup signifikan 35
menit kemudian menjadi RH 66% dan
seterusnya cenderung datar pada RH 5173 % hingga pukul 08:30 keesokan paginya.
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa
jumlah air yang diuapkan pada hari pertama
pengeringan (18 Juni) baik metode
penjemuran langsung maupun pengering
surya adalah jauh lebih besar dibanding
siang hari kedua. Hal ini disebabkan oleh air
yang diuapkan pada hari pertama adalah air
bebas. Air bebas umumnya lebih mudah
dikeluarkan dari dalam biji dibandingkan
dengan air terikat. Pada pengeringan surya
siang hari kedua jumlah air yang
dikeluarkan jauh lebih sedikit, karena air
terikat jauh lebih sulit lagi dikeluarkan dari
dalam biji kakao.
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Kadar air akhir biji kakao hasil
pengeringan metode penjemuran langsung
lebih tinggi (8,40%) dibanding metode
pengering
surya+termokimia
7,6%.
Tingginya laju penguapan pada hari
pertama pada penjemuran langsung dapat
menyebabkan terjadinya pengerasan kulit
biji sehingga air sulit menembus keluar dan
akhirnya pengeringan berjalan lambat.
Pengeringan biji kakao padasiang hari
menggunakan energi surya mencapai 80%,
sedangkan pada malam hari menggunakan
absorbenmencapai 20%. Pengering surya
tipe kolektor plat datar-bersirip memerlukan
waktu 27,5 jam, sedangkan pengeringan
dengan sistem penjemuran langsung adalah
56 jam.
Kinetika Pengeringan
Laju pengeringan hasil percobaan
disajikan dalam bentuk profil laju penurunan
berat sebagai fungsi waktu. Asumsi utama
yang digunakan adalah temperatur dan
konsentrasi air di dalam produk adalah
seragam dan hanya merupakan fungsi
waktu. Oleh sebab itu laju penurunan
kandungan air di dalam biji kakao adalah
kasus 1 dimensi dinyatakan dengan
bilangan kadar air tanpa dimensi (Moisture
Rasio, MR) yang dapat dirumuskan dengan
persamaan (12). Profil laju pengeringan
hasil percobaan dapat dilihat pada Gambar
9. Dari profil tersebut, diperoleh bahwa pada
MR secara terus menerus berkurang
sejalan dengan waktu pengeringan dan
tidak
terlihat
adanya
periode
laju
pengeringan konstan.Laju pengeringan
yang
diamati
adalah
periode
laju
pengeringan menurun.
Model kinetika yang digunakan adalah
model persamaan empirik menggunakan
data laju penurunan massa biji kakao
sebagai fungsi waktu. Hasil evaluasi statistik
pencocokan kurva untuk model persamaan
logaritma,
polinomial
pangkat
2,
eksponensial dan power, ditetapkan model
pengeringan energi surya+absorben yang
dilakukan adalah model power dengan
persamaan adalah MR = 0,1786 t- 1,803
dengan
R2
=
0,9688.
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Tabel 1. Pengeringan Biji Kakao
Pengeringan Energi
surya+absorben

Penjemuran langsung

(18 – 19 Juni 2014)

(18-20 Juni 2014)

Parameter

Berat sampel awal, gr

1044

1100

Berat sampel akhir, gr

390

399

Kadar air akhir, %

7,60

8,40

1. Siklus energi surya (hari-1)

470,00

568

2. Siklus desikan (malam-1)

132,80

-

3. Siklus energi surya (hari-2)

50,40

100

4. Siklus desikan (malam-2)

-

-

5. Siklus energi surya (hari-3)

-

33

Waktu pengeringan, jam

27,5

56

Berat awal desikan, gr

1000

-

Pertambahan berat desikan, gr

146

-

Berat air yang diuapkan, gr

80

Efisiensi Termal, %

70
60
50
40
30
20
Kolektor surya dengan sirip
10

Kolektor surya tanpa sirip

0
8:30:00 9:00:00 9:30:00 10:00:00 10:30:00 11:00:00 11:30:00 12:00:00 12:30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:30:00 3:00:00 3:30:00 4:00:00
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

Waktu
Gambar 8. Efisiensi Termal Kolektor Surya Vs Waktu Pengeringan
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Moisture Ratio (MR)
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Gambar 9.MoistureRatio Vs Waktu Pengeringan
KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada kondisi lingkungan selama
percobaan adalah pada kisaran temperatur
udara 29 – 38 C; humiditas relatif 41 – 81
% dan intensitas radiasi 111– 969 W/m2
dapat disimpulkan bahwa pemasangan sirip
pada
kolektor
plat
datar
dapat
meningkatkan efisiensi termal kolektor surya
dari 37 menjadi 62%. Dari penguapan air
yang berlangsung, 80% menggunakan
energi surya dan 20% menggunakan energi
termokimia-absorben.
Waktu
yang
diperlukan oleh tipe kolektor plat datarbersirip untuk mencapai kadar air 7,7%
adalah 27,5 jam sedangkan dengan
penjemuran langsung adalah 56 jam. Hasil
pencocokan
kurva
diperoleh
model
pengeringan energi surya+absorben yang
dilakukan adalah model power dengan
persamaan adalah MR = 0,1786 t- 1,803
dengan R2 = 0,9688.
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FIKSASI EMISI KARBON DIOKSIDA DENGAN KULTIVASI
MIKROALGA MENGGUNAKAN NUTRISI DARI AIR LIMBAH
INDUSTRI SUSU
EMISSION OF CARBON DIOXIDE FIXATION BY MICROALGAE
CULTIVATIONUSING DAIRY MILK WASTEWATER AS NUTRIENTS
Adi Mulyanto dan Titin Handayani
Balai Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
Gedung 820 PUSPIPTEK Serpong, Tangerang – Indonesia
e-mail: htitin2557@gmail.com
diajukan: 27/11/2014, direvisi: 02/03/2015, disetujui: 06/04/2015
Abstract
The study of carbon dioxidefixation by microalgae using dairy milk wastewater has been implemented. Microalgae
Chlorella vulgaris used is that of green algaeare able for biological waste water treatment. Microalgae cultivated in
bioreactors raceway-type ponds. C.vulgaris can be grow non the waste water by addition of CO2 emission from
boiler with the approximate concentration of5.5% volume. Nutrients derived from waste water decreased until day
10, especially phosphorus was no longer qualified for the growth of microalgae. Because of that the addition of
phosphorus through NPK amounting to 35mg/L was done on day10. CO2 input affects the pH value. Feeding of
4.5L CO2/min.raised the pH up to 7. The efficiency of CO2 absorbed by microalgae C.vulgaris reached 96%
withCO2 feeding in average of 0.2g/L/day and produced biomass at the end of the observation as much as
0.4mg/L.
Keywords: Raceway ponds, dairy industry, microalgae, the fixation of carbon dioxide, wastewater, nutrients.

Abstrak
Penelitian fiksasi karbon dioksida dengan mikroalga ini menggunakan air limbah industri susu. Mikroalga yang
digunakan adalah Chlorella vulgaris yaitu ganggang hijau yang mampu mengolah limbah secara biologis.
Mikroalga dibudidayakan di dalam bioreaktor bentuk kolam tipe raceway. C. vulgaris dapat tumbuh pada air
limbah industri susu dengan pemberian emisi CO2 sekitar 5,5%. Unsur kimia air limbah mengalami penurunan
hingga pada hari ke 10, terutama fosfor tidak memenuhi syarat lagi untuk pertumbuhan mikroalga. Penambahan
NPK 35 mg/L ke dalam nutrient pada hari ke 10 dilakukan untuk mengatasi defisiensi fosfor. Pemberian debit 4,5
L CO2/menit meningkatkan pH hingga 7. Efisiensi penyerapan CO2 oleh mikroalga C. vulgaris mencapai 96%
dengan pemberian CO2 rata-rata 0,2 g/L/hari dan menghasilkan biomasa pada akhir pengamatan sebanyak 0,4
mg/L.
Kata kunci: Kolam kulturRaceway, industri susu, mikroalga, fiksasi karbon dioksida, air limbah, nutrisi.

PENDAHULUAN
Pemanasan
global
merupakan
fenomena peningkatan temperatur global
dari tahun ke tahun karena terjadinya efek
rumah kaca yang disebabkan oleh
meningkatnya
emisi
gas-gas
seperti
karbondioksida (CO2), metana (CH4),
dinitrooksida (N2O) dan CFC, sehingga
energi matahari terperangkap dalam
atmosfer bumi (Schneider 1989).
Meningkatnya jumlah emisi gas rumah
kaca (GRK) di atmosfer disebabkan oleh
kegiatan manusia di berbagai sektor, antara

lain energi. Penggunaan bahan bakar fosil
seperti minyak bumi, batubara dan gas alam
dalam berbagai kegiatan, misalnya pada
pembangkitan listrik, transportasi dan
industri, akan memicu bertambahnya jumlah
emisi GRK di atmosfer. Walaupun samasama menghasilkan emisi GRK, namun
emisi yang dihasilkan dari penggunaan
ketiga jenis bahan bakar fosil tersebut
berbeda. Untuk menghasilkan energi
sebesar 1 kWh, pembangkit listrik yang
menggunakan
batubara
mengeluarkan
emisi sekitar 940 gr CO2, sedangkan.
Pembangkit listrik yang menggunakan
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minyak bumi dan gas alam, mengeluarkan
emisi masing-masing sekitar 798 dan 581
gram CO2(Meiviana, 2004).
Seiring
dengan
meningkatnya
konsentrasi CO2 antropogenik di atmosfer,
berbagai upaya rekayasa telah dilakukan
untuk menangkap dan memendam CO2
atmosferik melalui teknologi carbon capture
and storage (CCS) dari sumber emisi. Salah
satu teknologi CCS yang dapat diterapkan
adalah biofiksasi, yaitu menangkap dan
menyimpan
CO2
atmosferik
dengan
meningkatkan
volume
dan
kualitas
fotosintesis melalui bioreaktor mikroalga
(Negoro, et al. 1993, Hamasaki, et al. 1994).
Mikroalga adalah tanaman air yang
dapat digunakan untuk menyerap emisi
CO2. dan kandungan minyaknya tinggi
(Borowitzka,1998). Kultur mikroalga untuk
fiksasi CO2 dapat diperoleh dari air limbah
yang diperkaya dengan nutrisi seperti
nitrogen dan fosfor. Penambahan pupuk
NPK dengan dosis yang tepat untuk
pertumbuhan
mikroalga
tidak
membahayakan lingkungan perairan(Yun et
al.,1997).
Biofiksasi CO2 dengan mikroalga
didasarkan pada penggunaan energi
matahari melalui fotosintesis (Steenblok,
2000).
Penelitian
ini
menggunakan
mikroalga untuk penyerapan emisi CO2
industri
merupakan
langkah
penanggulangan
dampak
pencemaran
udara yang diakibatkan oleh aktivitas
industri.
Dalam studi ini, air limbah industri
dialirkan ke dalam kolam untuk kultur
mikroalgae, sehingga pendekatan ini
ditujukan untuk fiksasi CO2 dari gas buang
dan pemanfaatan air limbah industry untuk
nutrisi mikroalgae Chlorella sp yang
dibudidayakan pada bioreaktor kolam kultur
jenis raceway.
Emisi CO2 untuk kultivasi mikroalga
dilaporkan sangat berpotensi menggunakan
sistem bioreaktor bentuk kolam (Stepan et
al., 2002) tetapi belum pernah dilakukan di
Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini
bertujuan memanfaatkan CO2 untuk kultur
mikroalga Chlorella sp menggunakan sistem
kolam jenis raceway. Limbah industri
pengolahan
susu
digunakan
untuk
memperkaya nutrisi.

14

METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Industri
pengolahan susu cair (PT Indolakto)
Cicurug Sukabumi pada tahun 2012.
Industri susu cair PT Indolakto, Sukabumi
menggunakan 3 ketel kukus yang
berbahan bakar heavy oil. Bahan bakar ini
harus disimpan pada temperatur sekitar
38oC dan pada saat akan dipompa harus
dipanaskan lebih lanjut antara suhu 66121oC.
Masing-masing
ketel
kukus
berkapasitas 5 ton uap per jam. Dalam
pengoperasiannya
setiap
hari,
PT.
Indolakto menggunakan 2 ketel kukus,
sementara yang satu ada dalam posisi
stand by. Tekanan operasi dari boiler
mencapai 8 bar. Suhu pada gas buang
mencapai 230oC. Gas buang dikeluarkan
melalui cerobong (menara) setinggi kurang
lebih 10 meter.
Untuk penelitian pemanfaatan CO2
dari cerobong ketel kukus yang dilakukan di
PT. Indolakto, Cicurug, Sukabumi, tidak
dilakukan proses desulfurisasi. Hal itu
disebabkan
karena
PT.
Indolakto
menggunakan gas dari Perusahaan Gas
Negara.
Air limbah yang digunakan untuk
nutrisi diambil pada kolam IPAL terakhir
dari PT Indolakto. Analisis sampel unsur
kimia nutrisi yaitu N, P dan K dari air
limbah dilakukan di Laboratorium Kimia
dan Laboratorium Ekotoksikologi Balai
Teknologi Lingkungan-BPPT, gedung 412,
Puspiptek, Serpong.
Strain Mikroalga
Strain mikroalga Chlorella vulgaris
yang telah dikultivasi dalam medium
Benneck diaklimatisasi dan dikultivasi pada
kolam menggunakan medium yang
mengandung pupuk NPK 35 mg/L.
Kepadatan awal sekitar 300.000 sel/ml,
dihitung menggunakan haemocytometer..
Kolam Kultur raceway
Kolam kultur raceway adalah kolam
yang diberi perlengkapan pedal/balingbaling
untuk
proses
pengadukan,
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penggerak elektromotor, pipa pemasukan
gas CO2,, pipa pemasukan air tawar, dan
nutrien.Kolam kultur mikroalga terbuat dari
bahan stainless steeldenganvolume 1.000 L
Kedalaman air di dalam kolam 20 cm.
Kolam dilengkapi dengan tutup transparan
yang terbuat dari mika untuk memperkecil
resiko
kontaminasi
terhadap
kultur
mikroalga. Air yang digunakan adalah air
tawar.
Kultivasi Mikroalga
Kultivasi mikroalga dilakukan di dalam
kantong plastik berukuran 20L yang
dilengkapi dengan aerasi.Media yang
digunakan untuk perbanyakan mikroalga
adalah air hasil mikrofiltrasi yang sudah
diberi pupuk NPK dengan kadar 35 mg/L.
Dosis NPK ini berdasarkan hasil penelitian
sebelumnya (Handayani et al., 2014).
Setelah berumur antara 3-4 minggu,
kelimpahan kultur dapat mencapai sekitar
6x106 sel/ml media. Pada tingkat kepadatan
tersebut mikroalga dapat dipindahkan ke
kolam kultur volume 1000 L.
Kolam kultur diisi dengan 950 L air
yang sudah disaring menggunakan proses
ultrafiltrasi untuk meminimisasi terjadinya
kontaminasi terhadap kultur mikroalga. Ke
dalam kolam dimasukkan 50 L kultur yang
telah diaklimatisasi. Setelah 3 minggu masa
kultur, mikroalga mulai diperlakukan dengan
pemberian emisi CO2 pada kolam kultur
volume 1000 L.

konsentrasi gas oksigen dan CO2.
Pengukuran CO2 dengan portable multi gas
detektor merk Riken type RX-515.
Pengukuran suhu di sekitar kolam kultur
dilakukan setiap hari pukul 9.00 dan 15.00
WIB. Intensitas cahaya diukur setiap hari
pukul 09.00 dan 15.00 WIB menggunakan
alat Light Meter model LX-101A.
Pertumbuhan mikroalga sebagai hasil
respon terhadap emisi CO2 diamati dengan
penghitungan secara mikroskopis setiap
hari dari jumlah sel per milimeter dengan
haemocytometer.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencatuan CO2

Pencatuan CO2 ke dalam kolam
diperlukan
persediaan
CO2
yang
ditempatkan di dalam gas holder terbuat
dari plastik. Konsentrasi CO2 di dalam
kantong plastik
adalah 6%. Untuk
menghisap gas CO2, digunakan kompresor.
Kadar CO2 nya dengan alat portable multi
gas detektor merk Riken type RX-515..

Suhu emisi dari ketel kukus
mempunyai suhu yang tinggi, yaitu sekitar
210oC,
sehingga
perlu
dilakukan
penurunan suhu hingga sesuai untuk
pertumbuhan mikroalga. Gas tersebut
ditampung dalam kantung gas untuk
dilakukan pengukuran kualitas gas yaitu
berapa konsentrasi emisi CO2. Apabila
sudah diketahui kualitas emisi gas maka
dengan menggunakan sebuah aerator, gas
dialirkan ke dalam penampung gas yang
siap untuk dimasukkan ke dalam kolam
kultur.
Sistem kolam kultur yang dilengkapi
dengan alat penukar panas menunjukkan
kemampuan dalam menurunkan suhu gas
buang hingga mencapai suhu yang dapat
diadaptasi oleh mikroalga (Kraus and Bejan
2003).
Sistem
pengaliran
gas
dari
penampung ke dalam kolam kultur diatur
menggunakan pengatur waktu. Sebuah
aerator digunakan untuk mengalirkan gas
ke dalam kolam. Proses pengadukan kolam
dan pemasukan gas ke dalam kolam
dilakukan bersamaan dan diatur oleh
sebuah pengatur waktu, sehingga aliran gas
akan mengalami kontak dengan media
kultur dalam waktu yang lebih lama.

Pemantauan Operasional Kolam Kultur

Analisis Kandungan Air Limbah

Pengambilan contoh dari kolam kultur
yang dilengkapi dengan pipa dilakukan 3
kali, yaitu pada pukul 09.00, 12.00, dan
15.00 WIB. Parameter yang diukur ialah

Air limbah yang digunakan untuk
nutrisi diambil pada kolam IPAL terakhir dari
PT Indolakto. Nitrat, fosfat, dan kalium
diperlukan sebagai nutrisi pertumbuhan

Pencatuan Emisi CO2 ke dalam Kolam
Kultur
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mikroalga.
Karena
setelah
kultivasi
kandungan bahan kimia dalam air limbah
turun (Tabel 1), maka ke dalam media
pertumbuhan ditambahkan pupuk NPK 35
mg/L yang dilakukan secara kontinyu tiap
10 hari.
Penurunan kandungan kimia yang
berguna untuk nutrisi mikroalga, terutama
nilai nitrat, fosfat dan kalium terjadi karena
dimanfaatkan sebagai nutrisi pertumbuhan
mikroalga.
Untuk
mempertahankan
pertumbuhan
mikroalga,
ditambahkan
pupuk NPK sebanyak 35 mg/l. Penambahan

NPK sebanyak 35 mg/l setiap 10 hari
secara kontinyu.
Analisis Fiksasi CO2 oleh Mikroalga
Konsentrasi CO2 yang masuk ke
dalam kolam rata-rata 5,5 % vol.
Pemasukkan gas dilakukan bertahap yaitu
6,7 L/menit pada periode I dan 4,5 L/menit
pada periode II. Kondisi gas masuk ke
dalam kolam dapat dilihat pada Tabel 2.

Kolam kultur

Wastewater

Penukar
panas
Penampung gas

Air pendingin
Cerobong asap boiler

Blower
Kompresor

Penyerap debu

Gambar 1. Rangkaian penelitian di PT. Indolakto.
3
Kolam Kultur berukuran 1000 L (5 x 1 x 0,5) m dan penampung gas berukuran 1000 L.

Tabel 1. Sifat fisik dan kimia air limbah industri susu sebelum dan setelah digunakan untuk
media mikroalga
Parameter
Clorida
Nitrat
Fosfat
Kalium
Sulfat
COD
BOD
pH

16

Sebelum (ppm)
97,093
1,914
49,174
13,4
11,250
45,4
37,6
7,5

Setelah 10 hari (ppm)
30,86
0,431
9,245
2,256
4,213
7,1
6,2
6

Penurunan (%)
68
77
81
83
62
84
83
0,2
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Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Chlorella vulgaris tumbuh dengan
pemberian konsentrasi CO2 5,5% dan
dihasilan biomasa maksimum 0,06 mg/L.
Yun et al (1997) melaporkan bahwa
Chlorella vulgaris tumbuh baik pada
konsentrasi emisi CO2 5% dan kemudian
terhambat pada konsentrasi CO2 15%.
Selanjutnya dilaporkan bahwa peningkatan
konsentrasi CO2 secara bertahap, maka
diperoleh hasil bahwa C vulgaris toleran
hingga konsentrasi CO2 30%. Percobaan
peningkatan CO2 hingga 30% sangat
penting karena konsentrasi emisi CO2 yang
keluar dari cerobong asap dapat mencapai
lebih dari 30% (Yun, et al. 1996).
Mikroalga
C.
vulgaris
mampu
menyerap CO2 dengan konsentrasi 15-50%
(Jennifer and Meyrick, 1979). Handayani et
al. (2014) melaporkan bahwa mikroalga
Euglena sp. mampu menyerap emisi CO2
dari industry susu sebesar 98,8%.
Pertumbuhan Mikroalga
Hasil pengamatan mikroalga Chlorella
vulgarispada awalnya menunjukkan respon
pertumbuhan yang baik dengan warna
kehijauan. Setelah hari ke -10 warna hijau
berubah menjadi kekuningan yang biasanya
disebabkan oleh kekurangan unsur fosfat.
Hasil analisis kandungan nutrisi pada media
menunjukkan kekurangan unsur fosfat
karena terjadi penurunan hingga 81% pada
hari ke-10 (Tabel 1).
Setelah dilakukan penambahan unsur
fosfat yang terkandung pada pupuk NPK
(16:16:16) sebanyak 35 mg/l, warna
mikroalga berubah hijau segar dan tampak
mulai terjadi pertumbuhan. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa lingkungan kolam
kultur telah mendukung pertumbuhan
mikroalga.
Grafik pertumbuhan mikroalga pada
periode I dan II disajikan pada Gambar 2
dan 3. Chlorella adalah mikroaorganisme
fotosintetik yang mengubah energi cahaya
menjadi
senyawa
karbon
untuk
pertumbuhannya (Hirata et al., 1996).
Syarat utama dalam proses penyerapan
CO2 oleh mikroalga adalah menumbuhkan
mikroalga dengan baik melalui pemberian

nutrisi, sehingga terjadi proses fotosistesis
dimana cahaya dan CO2 sangat berperan.
Dengan demikian nutrisi dan CO2 adalah
faktor pembatas dalam pertumbuhan
mikroalga. Kedua faktor tersebut telah
terpenuhi dalam proses penelitian ini, maka
mikroalga mampu tumbuh dengan baik.
Hubungan Debit CO2 dan pH dengan
Pertumbuhan Mikroalga

pH air limbah industri susu sekitar
5 meningkat hingga 5,5 pada periode1
dan menjadi 7 pada periode II. Pada
periode I air limbah bersifat asam
disebabkan oleh pengisian CO2 dengan
debit 6,7 L/menit. Pengurangan debit
CO2 meningkatkan pH dan jumlah sel
mikroalga (Gambar 4). Selama proses
terjadi penurunan pH yang disebabkan oleh
meningkatnya penyerapan fosfor oleh
microalga karena aktifitas fotosintesis dan
respirasi. Penyerapan fosfor dipengaruhi
oleh faktor lingkungan yaitu pH, suhu dan
intensitas cahaya.
Mikroalga Chlorella sp adalah jenis
mikroalga yang dapat tumbuh pada media
air limbah. Pada penelitian ini kerapatan C.
vulgaris maksimum 151,3 x 105 sel/ml
dengan berat kering 0,15 g/L pada periode
I, sedangkan kerapatan C. vulgaris
maksimum pada periode II sebesar 889,2 x
105 sel/ml dengan berat kering 0,86 g/L.
Kerapatan sel mikroalga Chlorella sp. pada
air limbah industri karet dan kelapa sawit
mencapai maksimum 198,49 x 105 dengan
berat kering 0,61 mg/l pada pertumbuhan
hari ke 10 (Phang and Ong, 1988).
Kerapatan
maksimum
mikroalga
Chlorella vulgaris pada air limbah pabrik
gula adalah 159 x 105 sel/ml (Singa, 2001).
Kepadatan sel C. vulgaris pada penelitian
ini melebihi hasil yang dilaporkan oleh
Phang and Ong (1988) dan Singa (2001).
Hal ini disebabkan adanya penambahan
CO2 selama proses pertumbuhan mikroalga.
Sebab CO2 adalah merupakan faktor
pembatas
pertumbuhan
mikroalga
(Borowitzka, 1998).
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Tabel 2. Kapasitas rata-rata penyerapan CO2 oleh mikroalga.
Periode

Debit

Masukan
CO2

Keluaran
CO2

CO2
(% vol)
5,5
5,5

CO2
(% vol)
0,4
0,2

(L/menit)

I
II

6,7
4,5

Biomasa

Serapan CO2
CO2
(% vol)
5
5,2

maksimum

Liter/hr

g/L/hari

160,4
107,6

0,3
0,2

Efissiensi
(%)
91
96

(mg/L)
0,15
0,86

Jumlah sel/ml x 105
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Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Chlorella vulgaris sp pada periode I pemberian emisi CO2
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Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Chlorella vulgaris sp pada periode II pemberian emisi CO
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Gambar 4. Pengaruh debit CO2 terhadap nilai pH dan pertumbuhan mikroalga.
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Gambar 5. Pengaruh intensitas cahaya (lux) terhadap pertumbuhan mikroalga(x 10 sel/ml).

Suhu
Suhu pada kolam kultur berkisar
antara 27,5 – 30oC tidak berpengaruh dalam
pertumbuhan mikroalga, karena masih
didalam ambang batas pertumbuhan
mikroalga yaitu 20-35oC (Borowitzka, 1998).
Intensitas cahaya mempengaruhi
suhu di sekitar kolam kultur. Intensitas
cahaya pada pukul 09.00 sekitar 20.000 lux
dan baik untuk pertumbuhan mikroalga
(Gambar 5). Penelitian menunjukkan
pertumbuhan mikroalga pada kolam kultur
tertutup
dengan
intensitas
cahaya
maksimum 50.000 lux menghasilkan
kerapatan sel mikroalga hingga 889,2 x 105
sel/ml. Penyerapan CO2 terendah oleh
mikroalga yaitu 89,7% pada saat cuaca
mendung dan sampai tertinggi 96,2% pada
saat cerah.
Peningkatan Konsentrasi CO2
Dinamika penyerapan CO2 tidak
menunjukkan
penurunan
dengan
meningkatnya
pemberian
CO2
dan
pertumbuhan
mikroalga
cenderung
meningkat (Gambar 4). Mikroalga Euglena
sp. mampu menyerap CO2 dengan
konsentrasi 15-20% (Jennifer and Meyrick,
1979; Anonim, 2010). Dalam penelitian ini,

konsentrasi CO2 yang digunakan 6,71%.
Berdasarkan
penelitian
Jennifer
and
Meyrick (1979) dan; Anonim (2010), maka
masih
ada
kemungkinan
pemberian
konsentrasi CO2 ditingkatkan hingga 20%.
Dalam komposisi emisi gas industri susu
selain CO2 terkandung juga gas CO dengan
konsentrasi lebih dari 1000 ppm, akan tetapi
pemberian komposisi gas tersebut tidak
menunjukkan
gangguan
terhadap
pertumbuhan mikroalga.
Analisis
COD
(Chemical
Oxygen
Demand) dan BOD (Biological Oxygen
Demand).
COD air limbah sebesar 45,4 mg/l dan
BOD 37,6 mg/l yang masih di ambang batas
sehingga tidak membahayakan lagi bagi
lingkungan
perairan
(PP,
2001).
Pertumbuhan mikroalga nilai COD dan BOD
tersebut terlalu tinggi, maka sebelum diberi
mikroalga, air limbah dibiarkan terbuka
berada dalam kolam kultur hingga nilai COD
dan BOD tersebut turun mencapai 10 mg/l.
Air limbah dengan COD dibawah 10 mg/l
baik cukup baik untuk pertumbuhan
mikroalga (Handayani et al., 2014). Hal ini
dibuktikan
dengan
kemampuan
pertumbuhan mikroalga (Gambar 2 dan 3).
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Gambar 6. Penurunan BOD dan COD selama kultur mikroalga.

Penelitian ini menunjukkan setelah
kultur mikroalgae selama 10 hari, COD
turun menjadi 7,3 mg/l (83,9%) dan BOD
menjadi 6,4 mg/l (82,95). Hasil penurunan
COD dan BOD selama kultur mikroalga
disajikan pada Gambar 6. Mikroalga mampu
menurunkan COD 70-80% dan BOD 8090% (Aziz, 1992; Chinnasamy, 2009).
Mikroalga
C.
vulgarismerupakan
mikroalga kosmopolit yang sebagian besar
hidup di lingkungan akuatik baik perairan
tawar, laut maupun payau yang banyak
mengandung nutrisi, juga ditemukan di
tanah dan di tempat lembab. Sel C. vulgaris
memiliki tingkat reproduksi yang tinggi,
setiap selC. vulgaris mampu berkembang
menjadi 10.000 sel dalam waktu 24 jam
(Sanchez et al., 1999). Air limbah adalah
perairan
yang
mengandung
nutrisi
pertumbuhan mikroalga (Aziz, 1992).
BudidayaChlorella
vulgarisdengan
tektik kultur bergantung pada kesesuaian
antara jenis mikroalga yang dibudidayakan
dan beberapa faktor lingkungan, salah satu
hal yang perlu diperhatikan adalah faktor
pengadukan
agar
metabolisme
sel
mikroalga tidak mengganggu (Dianursanti et
al., 2009).
Pemanfaatan kultur mikroalga pada
industri untuk penyerapan emisi CO2 perlu
dilakukan kontrol dalam fotobioreaktor.
Upaya pemanfaatan alga sebagai carbon
sink membutuhkan pengetahuan tentang
jenis-jenis yang cocok dan kondisi
20

lingkungan yang optimum untuk mendorong
pertumbuhan yang maksimum (Jennifer et
al., 1979; Anonim, 2010).
KESIMPULAN
Chlorella vulgaris dapat tumbuh pada
air limbah industri susu dengan pemberian
emisi CO2 5,5% dengan penambahan NPK.
Debit CO2 mempengaruhi nilai pH dan
pemberian debit 4,5 L/menit dapat
menaikkan pH hingga 7. Efisiensi
penyerapan CO2 oleh mikroalga C. vulgaris
dapat mencapai 96% dengan pemberian
CO2 rata-rata sebesar 0,2 g/L/hari dan
menghasilkan
biomasa
pada
akhir
pengamatan sebanyak 0,5mg/L.
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PEMANFAATAN LIMBAH ALKALI INDUSTRI RUMPUT LAUT DAN LIMBAH
PICKLING INDUSTRI PELAPISAN LOGAM SEBAGAI PUPUK ANORGANIK
USAGE OF ALKALI WASTE FROM SEAWEED INDUSTRY AND PICKLINGWASTEAS
ANORGANIC FERTILIZER
Nurul Mahmida Ariani, Handaru Bowo Cahyono, dan Rieke Yuliastuti
Baristand Industri Surabaya, Kementerian Perindustrian,
Jl. Jagir Wonokromo 360, Surabaya – Indonesia
e-mail: ariani_nm@yahoo.com
diajukan: 27/11/2014, direvisi: 19/02/2015, disetujui: 06/03/2015
Abstract
Liquid waste from industrial seaweed (Eucheuma cottoni) in the treatment process using Potassium Hydroxide
(KOH) have content of potassium. From process of pickling in the electroplating industri generating industrial
3
2
wastewater about 2 m for every 1000 m coated objects. This liquid waste containing FeCl2/FeCl3, will cause
pollution to the environment if not properly managed. By usage together wastewater from pickling and wastewater
from seaweed,the environment will be maintained. The purpose of this research is to utilize wastewater from
seaweed industri and wastewater from pickling process in electroplating industri for making Anorganic fertilizer
(KCl) as one of the environmental management. The output of this activity is integrated management of
wastewater from seaweed and pickling process can be used as anorganic fertilizer. Wastewater from industri
seaweed can be used together with the wastewater from pickling process in electroplating industri to be used as
artificial fertilizers to meet the requirements of KCl fertilizer which refers to ISO 02 - 2805: 2005. Potassium as
K2O from the wastewater treatment seaweed industri in the range of 0.08 to 0.12 % ( 800-1200 ppm ) values are
higher than the corresponding standard ISO 02-2805: 2005 amounted to 600 ppm.
Keywords: alkali waste, pickling proces, seaweed, Liquid Fertilizer

Abstrak
Limbah cair dari industri rumput laut (Eucheuma cottoni) yang dalam proses pengolahannya menggunakan
Kalium Hidroksida (KOH) mempunyai kandungan Kalium. Sedangkan dari proses pickling di industri lapis listrik
3
2
dihasilkan limbah cair sekitar 2 m untuk setiap 1000 m benda yang dilapis. Limbah cair ini mengandung
FeCl2/FeCl3, jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan
dimanfaatkannya secara bersama limbah pickling dan limbah cair dari rumput laut, maka lingkungan akan tetap
terjaga.Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan limbah cair dari industri rumputlaut dan limbah cair dari proses
pickling di industri elektroplating untuk pembuatan pupuk Anorganik sebagai salah satu upaya pengelolaan
lingkungan.Keluaran dari kegiatan ini adalah penanganan limbah secara integrasi dari limbah cair industri rumput
laut dan proses pickling yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Limbah cair dari industri rumput laut dapat
dimanfaatkan secara bersama dengan limbah cair dari proses pickling di industri electroplating untuk dijadikan
pupuk buatan yang memenuhi persyaratan Pupuk KCl yang mengacu pada SNI 02 – 2805:2005. Kadar kalium
sebagai K2O dari hasil pengolahan limbah cair industri rumput laut tersebut berkisar antara 0,08 - 0,12 % (800 –
1200 ppm) nilai tersebut lebih tinggi dari pada nilai standard sesuai SNI 02 – 2805: 2005 sebesar 600 ppm.
Kata Kunci: limbah alkali, proces pickling, rumput laut, pupuk cair

PENDAHULUAN
Industri rumput laut merupakan salah
satu industri potensi inti daerah di Jawa
Timur seperti Madura, Pasuruan yang salah
satu
produknya
berupa
karagenan.
Kegunaan karaginan antara lain sebagai
pengatur keseimbangan, bahan pengental,
pembentuk gel, dan pengemulsi sehingga

banyak dimanfaatkan di beberapa industri,
antara lain makanan,farmasi dan kosmetik.
Pada proses produksi karaginan
tersebut banyak menggunakan larutan KOH
7 – 8 % pada tahap pemasakan rumput laut.
Sebagai produk samping dari proses
produksi karagenan, industri rumput laut
juga menghasilkan limbah cairterutama dari
proses
pemasakan
dan
pencucian.
Karakteristik limbah cair karagenanberwarna
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coklat kehitaman dengan pHsangat tinggi
sekitar 12 – 13 mengandung kaliumkadar
tinggi sekitar 1% - 7%. Tingginya kadar
kalium pada limbah cair industri rumput
rumput, berpotensi untuk dimanfaatkan
sebagai pupuk anorganik kalium.
Menurut Sedayu dkk, 2007 dalam
Wibowo, 2012 menjelaskan bahwa limbah
cair industri rumput laut yang dihasilkan dari
proses pencucian mempunyai pH sangat
tinggi
berkisar
12-13,serta
memiliki
kandungan organik dan padatan terlarut
yang
tinggi.
Menurut
Dina,
2005,
karakteristik limbah cair hasil pengolahan
rumput laut di PT.BI adalah kalium = 0,87%
- 2,88%;klorida =1,37% - 2,41%;nitrogen
sebagai N-total = 0,03%, fosfor sebagai
P2O5(x10-3) = 3,2% - 20.72% dan pH = 9,92
- 11.76. Menurut Setiawan, 2007, Limbah
cairindustri rumput laut mengandung NaCl,
Kalium serta Lignin. Limbah cair tersebut
bila
dibuang
langsung
ke
sungai
dapatmenyebabkan
pencemaran
lingkungan, sehingga perlu dilakukan
pengolahan lebih dahulu sebelum dibuang
ke Lingkungan. Pengolahan limbah cair
rumput laut dapat dilakukan sekalian untuk
memanfaatkanunsur kaliumsebagai pupuk
anorganik untuk tanaman.
Selain limbah cair industri rumput laut
yang dapat dimanfaatkan, juga limbah cair
industri
electroplating.Proses
produksi
industri electroplating amat beragam
tergantung dari tujuannya, namun pada
tahap awal hampir semua melalui proses
pickling yaitu proses penghilangan karat
pada
benda
yang
akan
dilapisi
menggunakan larutan asam HCl/H2SO4.Dari
proses pickling tersebut,dihasilkan limbah
cair sekitar 2 m3 per 1000 m2 benda yang
dilapis. Limbah cair ini merupakanlarutan
FeCl2/ FeCl3.Karakteristik limbah cair dari
proses pickling antara lain mengandung
TSS=3000-5000 mg/L, HCl bebas=2-3g/L,
Fe=1000 - 2000 mg/L, pH= 1 dengan debit
=3 – 4m3/minggu. Kandungan Fe dan TSS
masih berada di atas nilai bakumutu limbah
cair menurut Per. Gub.JATIM No 72/2013,
sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih
dulu sebelum dibuang ke Lingkungan.
Pengolahan limbah cair industri pelapisan
logam dapat dilakukan sekalian untuk
memanfaatkan unsur Fe sebagai pupuk
anorganik untuk tanaman..
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Pupuk anorganik adalah pupuk yang
berasal dari senyawa anorganik yang
mengandung unsur hara tertentu yang
diperlukan
tumbuhan.Terdapat
banyak
jenispupuk anorganik yang diantaranya
adalahm pupuk kalium(KCl). Ada 2 jenis
pupuk KCl yang beredar di pasaran, yaitu
KCl 80 mengandung 50% K2O dan KCl 90
mengandung 53% K2O).
Tingginya kadar kalium (KOH) dalam
limbah cair industri rumputlaut dan kadar
besi (FeCl3) dalam limbah cair industri
pelapisan logam, berpotensi dijadikan
pupuk KCl apabila kedua jenis limbah
tersebut dicampur. Reaksi yang terjadi dari
campuran tersebut adalah sebagai berikut
3 KOH + FeCl3

3KCl + Fe(OH)3

Hipotesanya adalah mencampurkan
limbah cair industri rumput laut yang
mengandung kalium (KOH) yang bersifat
basa dengan limbah cair pickling industri
pelapisan logam yang mengandung besi
(FeCl) dan bersifat asam akan membentuk
KCl yang bersifat netral. KCl dan Fe
merupakan mikronutrien untuk tanaman.
Atas dasar hal tersebut di atas, telah
dilakukan penelitian pemanfaatan campuran
limbah cair industri rumput laut dan limbah
pickling industri pelapisan logam sebagai
pupuk anorganik dengantujuan membantu
industri
rumput
laut
dan
industri
electroplating dalam meningkatkan kinerja
pengelolaan lingkungannya.
METODE
Bahan
Bahan yang digunakan adalah limbah
cair dari proses produksi karaginan industri
rumput lautdi daerahPasuruan, dan limbah
cair dari proses pickling industri pelapisan
logam di daerah Surabaya. Beberapa bahan
pembantudan bahan kimia untuk analisa
K2O, As,Hg,Cd dan Pb dan parameter
pendukung lainnya.
Alat
Peralatan yang digunakan pada
percobaan pendahuluan adalah pH meter,
termometer, magnetic stirrer dan beberapa
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peralatan
gelas.
Peralatan
untuk
pembuatan pupuk cair terdiri dari satu
rangkaian peralatan dengan kapasitas 90
liter yang terdiri dari tangki bahan baku,
tangki pengaduk cepat dan lambat, tangki
sedimentasi, tangki penampung pupuk cair,
assesoris perpipaan dan pompa (Gambar
1.)
Rancangan Percobaan
Karakterisasi limbah cair industri
Limbah cair dari industri rumput laut
diambil secara grab (grab sampling) di
beberapa titik, sebelum dan sesudah proses
pemasakan menggunakan KOH, pada bak
penampung serta pada outlet IPAL,
Sedangkan pada industri lapis listrik
dilakukan
setelah
proses
pickling.
Pengamatan dilakukan terhadap parameter
BOD,COD, pH, Kalium, TSS, Cl2 dan lainlan untuk Industri Rumput Laut dan
parameter Besi,COD,BOD,TSS,pH untuk
limbah cair proses pickling sesuai sesuai
Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)Peraturan
Gubernur Jatim 72/ 2013. serta beberapa
parameter lain yang terdiri dari K2O, Kalium,

Clorida yang berhubungan erat dengan
kualitas pupuk KCl. Pengujian dilakukan di
Laboratorium Kimia Baristand Industri
Surabaya mengacu Metode uji mengacu
pada SNI serta Standard Method.
Percobaan Pendahuluan
Percobaan dilakukan di Baristand
Industri Surabaya, Juni – Oktober 2013.
Percobaan diawali dengan karakterisasi
limbah cair yang diambil dari keluaran
proses produksi dari 2 (dua) industri rumput
laut. Adapun parameter yang dianalisa
adalah sesuai dengan Baku Mutu Limbah
Cair Industri Rumput Laut sesuai Peraturan
Gubernur JatimNo 72/ 2013 dan parameter
Na dan K untuk menentukan potensi
pembuatan pupuk KCl.
Kemudian dilakukan pemilihan industri
yang didasarkan pada kandungan kalium
yang lebih tinggi sehingga potensi menjadi
pupuk KCl juga tinggi. Setelah dilakukan
pemilihan industri tersebut, maka dilakukan
pengambilan sampel limbah industri rumput
laut di beberapa titik sehingga diketahui
sumber limbah yang paling berpotensi.

Gambar 1. Peralatan pembuatan pupuk
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Adapun titik pengambilan sampel
adalah pada bak penampung IPAL
(equalisasi), Inlet IPAL sebelum equalisasi
setelah proses produksi, pada Outlet proses
destruksi/ Pemasakan menggunakan KOH (
segregasi limbah ), pada Bak penampung
outlet berupa sumur dangkal, Outlet IPAL.
Sedangkan parameter yang dianalisis
adalah parameter sesuai dengan baku mutu
limbah cair industri rumput laut dan
parameter lainnya yang mepengaruhi
kesuburan tanah, diantaranya K2O, K, Na,
N, P2O5 total dan lain-lain.
Tahap berikutnya adalah percobaan
pendahuluan untuk penentuan jumlah
limbah cair industri rumput laut dan limbah
cair pickling yang dicampurkan sehingga
membentuk pupuk cair KCl. Percobaan
dilakukan dengan variabel tetap pada
temperatur dan variabel bebas pada
penambahan limbah cair pickle. Limbah
yang
digunakan
pada
percobaan
pendahuluan adalah limbah sintetis sesuai
dengan karakteristik yang didapatkan. Untuk
limbah cair rumput laut adalah dengan
menggunakan larutan KOH yang diencerkan
sehingga
konsentrasinya
mendekati
karakteristik limbah, sedangkan limbah cair
pickling dibuat dari larutan FeCl sehingga
mendekati
karakteristik
limbahnya.
Pencampuran dilakukan sehingga nilai pH
yang mendekati netral, yaitu dibuat 3
ulangan dengan pH 5,6,7 serta dengan
memperhatikan kandungan K2O.
Ujicoba pembuatan pupuk KCl
Ujicoba
pembuatan
pupuk
KCl
dilakukan secara batch menggunakan
limbah asli dan peralatan pada Gambar 1
yang
dirancang
berdasarkan
kondisi
optimum hasil percobaan pendahuluan.
Kapasitas reaktor adalah 2 liter. Secara
bersama-sama, air limbah rumput laut dan
air limbah pickling dipompa menuju reaktor
pengaduk. Pengadukan akan direncanakan
selama 30 menit, kemudian air limbah yang
bercampur
akan
menuju
ke
unit
sedimentasi. Pada unit sedimentasi akan
dipisahkan padatan dan pupuk KCl cair yang
bersih. Kemudian KCl cair menuju tanki
produk. Temperatur yang digunakan selama
penelitian dijaga pada suhu kamar. Adapun
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penelitian dilakukan pengulangan sehingga
pH yang didapatkan mendekati netral.
Pengamatan dilakukan terhadap parameter
pH, kandungan K2O serta unsur-unsur hara
lainnya yang berpengaruh pada kondisi
kesuburan tanah yaitu Na, Ca, Phosphat,
As, Hg,Pb, Cd, Fe. Selain itu diuji pula
logam-logam Zn, Cu, Mn, Co,Mg sehingga
dapat diketahui adanya pencemaran.
Sedangkan Evaluasi kualitas pupuk KCl
dilakukan dengan cara membandingkan
dengan standard pupuk KCl menurut SNI
02-2805: 2005 dan Peraturan Menteri
Pertanian No. 43. Tahun 2011 tentang
Pupuk Anorganik serta petunjuk pemakaian
pupuk KCl yang ada dipasaran
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik limbah cair
Industri rumput laut
Pada mulanya karakteristik limbah,
dianalisa berdasarkan Baku Mutu Limbah
Cair Sesuai dengan Peraturan Gubernur
Jatim No 72/ 2013 untuk industri pengolahan
rumput laut, diantaranya parameter pH,
Cl2,TSS, BOD, COD, NH3 serta untuk
melihat potensi terbentuknya pupuk cair KCl
dapat dianalisa kandungan K. Adapun hasil
analisanya dapat dilihat pada Tabel 1.
Hasil analisa limbah cair proses
karagenan dapat dilihat pada Tabel 1.
Kandungan kalium pada limbah cair dari
industri A dan B masih cukup tinggi, yang
dimungkinkan berasal dari bahan baku serta
sisa dari penambahan KOH dalam reaksi
pada proses pemasakan.Limbah cair pada
industriA mengandung TDS lebih tinggi, hal
tersebut dimungkinkan dari kandungan nilai
garam yang masih terikut. Demikian juga,
kandungan Na dalam limbah cair industri A
cukup tinggi yang berasal dari bahan baku.
Kandungan nilai TSS dari kedua industri
masih tinggi dan jauh melebihi Nilai Baku
Mutu yang diijinkan sesuai Peraturan
Gubernur Jawa Timur No 72 Tahun 2013
dan Peraturan Menteri Lingungan Hidup No
5 Tahun 2014. Dengan pertimbangan
kandungan
Kalium
lebih
tinggiserta
kemudahan akses, dipilih Industri A untuk
diteliti lebih lanjut.
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Tabel. 1. Hasil Uji Limbah Cair Industri Rumput Laut
Hasil Uji, mg/La)
NO. Parameter
Industri A
Industri B
1
Na
2144
110
2
K
1468
1387
3
pH
9,02
8.3
4
Cl2
0,63
0.3
5
TDS
1572
350
6
TSS
388
416
7
CO32144,6
8
BOD
59,44
24.37
9
COD
199,3
151.23
10
NH3
1,12
0.48
a)
b)
c)

BMLC b)

BMLCc)

6-9
1

6–9
1

50

100

100
250
5

100
250
5

: Nilai rata2 dari 3 kali ulangan,
: BMLC industri Rumput Laut sesuai Peraturan Gubernur JatimNo 72/ 2013.
:
BMLC Industri Rumput Laut sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No 5/ 2014

Selanjutnya, karakterisasi air limbah
diuji sesuai parameter dalam SNI pupuk
KCl, unsur yang dapat mempengaruhi
kesuburan tanah dan baku mutu mutu
limbah cair dalam
Peraturan Gubernur
Jawa Timur No 72 Tahun 2013. Sesuai
dengan SNI pupuk KCl maka yang perlu
diperhatikan adalah kandungan Kalium
sebagai K2O yaitu minimal 60%, sedangkan
unsur penunjang pesuburan tanah adalah K,
Na, N, P2O5 total. Baku Mutu Limbah Cair
Industri Pengolahan Rumput Laut digunakan
sebagai parameter uji dengan pertimbangan
dari segi kelayakan limbah tersebut dapat
dibuang ke lingkungan. Adapun hasil
karakteristik limbah cair industri pengolahan
rumput laut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel.2.memperlihatkan karakteristik
limbah cair yang diambil dari industri industri
rumput laut (A) secara sesaat/ grab dengan
tidak
mempertimbangkan
waktu
pengambilan dan proses yang berlangsung,
namun dari titik pengambilan yang berbeda.
Contoh I , limbah cair diambil dari bak
penampung,
dimana
air
limbahnya
merupakan campuran yang sudah homogen
(bak equalisasi). Contoh II, limbah diambil
pada inlet Instalasi Pengolah Air Limbah
(IPAL) yaitu limbah yang baru aja keluar dari
proses
produksisebelum
masuk
bak
equalisasi. Contoh III, air limbah diambil
pada titik sampling setelah proses destruksi
rumput laut dengan menggunakan larutan
KOH. Contoh IV, air limbah diambil di

tempat penampungan sementara berupa
sumur dangkal dan Contoh V merupakan
outlet dari IPAL yang keluar ke lingkungan.
Karakteristik contoh I dan contoh II hampir
sama, karena memang sama samainlet
IPAL. Karakteristik Contoh IV dan contoh V
juga menunjukkan nilai yang hampirsama
karena juga sama sama outlet IPAL.
Sedangkan pada contoh III terlihat
kandungan K2O dan Kalium cukup tinggi
dibandingkan dengan air limbah yang
diambil dari titik lainnya.Hal ini dikarenakan
limbah tersebut diambil dari proses
segregasi setelah proses destruksi yang
menggunakan bahan larutan KOH.
Secara umum, nilai TSS dan TDS
masih tinggi melampaui nilai BMLC yang
ada. TDS yang tinggi dikarenakan
kandungan garam, sedangkan nilai TSS
yang tinggi, dikarenakan beberapa padatan
yang masih terikut.Pada ContohV air limbah
yang sudah diolah dan keluar ke lingkungan,
hanya pada parameter TSS yang masih
melebihi
nilai
ambang
batas
yang
diperbolehkan sesuai Peraturan Gubernur
Jawa Timur No 72 Tahun 2013.
Dengan
mempertimbangkan
kandungan K2O dan kalium yang tinggi
maka, limbah yang dilakukan untuk
penelitian lebih lanjut adalah limbah contoh
III yang merupakan segregasi keluar dari
proses pemasakan menggunakan larutan
KOH. Limbah ini selanjutnya disebut
sebagai mother liquor.
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Tabel.2. Hasil Uji Limbah Cair Industri Rumput Laut di beberapa Titik
Hasil Uji
Paramete
No.
Satuan
r Uji
I
II
III
IV
1
Cl
%
0,14
0,16
0,26
0,28
2
TDS
mg/L
2754
2842
7508
1284
3
P2O5 tot
mg/kg
4,09
3,87
4,79
4
K2O
mg/L
1799,16 1687,38 2611,19
30
5
pH
7,78
11,86
12,87
13.39
6
Na2CO3
mg/L
109,6
63,89
107,52
31
7
K
mg/L
1493,08 1400,32 2166,96 1548
8
Na
mg/L
45,5
26,52
44,63
0,13
9
N
%
0,08
0,07
0,08
0,02
10
TSS
mg/L
111,72
376
220
380
Amonia
11
%
0,04
0,03
0,03
0.007
NH4
12
BOD
mg/L
36,75
49,5
278,75
140
13
COD
mg/L
154,92
525,61
357,13
320
14
Cl2
mg/L
0,91
0,72
2,5
0,75

V
0,32
2828
2,7
8.85
16
1574
6,97
0,02
52

Karakteristik limbah pickling industri
pelapisan logam didasarkan pada parameter
uji limbah sesuai dengan Baku Mutu Limbah
Cair dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
No. 72 Tahun 2013 untuk mengetahui
kelayakan pembuangannya ke lingkungan,
sedangkan untuk mengetahui potensi
terjadinya pupuk KCl dapat dilihat dari
besaran konsentrasi Cl yang ada didalam
limbah. Adapun hasil uji limbah pickling
dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel. 3. Hasil Uji Limbah Pickling dari
Industri Pelapisan Logam
Hasil BMLC
Parameter Satuan
NO.
Uji
1
TSS
mg/ L
3820
20
2
Besi
mg/ L
1655
5
3
HCl
g/ L
2.3
4
pH
1
6-9
Catatan: Nilai rata2 dari 3 kali ulangan dari satu Indutri
pelapisan logam BMLC sesuai Peraturan Gubernur
Jatim No 72 Tahun 2013.

Limbah Cair dari proses pickling di
Industri pelapisan logam , hanya diambil dari
satu Industri yang dalam proses picklingnya
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SNI
Kcl

60 %
6–9

50

0.003
98
205
0,17

Catatan:Sampling secara grab, dengan titik sampling
I.Bak penampung IPAL (equalisasi),setelah proses produksi
II. Inlet IPAL, sebelum equalisasi setelah proses produksi
III.Outlet proses destruksi/ Pemasakan menggunakan KOH ( segregasi limbah )
IV. Bak penampung outlet berupa sumur dangkal
V. Outlet IPAL.

Industri pelapisan logam

BMLC

100
250
1

menggunakan
larutan HCl.
Samping
dilakukan 3 kali dan hasil ujinya terlihat pada
Tabel. 3. Nilai tersebut mempunyai
kecenderungan hampir sama dengan nilai
yang ada pada acuan, dimana TSS: 30005000 mg/l, HCl bebas: 2 – 3g/l , Fe: 1000 2000 mg/l, pH: 1.
Untuk parameter Fe dan TSS masih
berada jauh di atas nilai Baku Mutu yang
diijinkan sesuai dengan Peraturan Gubernur
No 73 Tahun 2013. Di Industri limbah
pickling ini biasanya dipisahkan, dan
dimanfaatkan kembali, namun akan jenuh
dalam 2 (dua) minggu. Dengan nilai yang
sangat jauh di atas ambang batas yang
diperbolehkan, maka jika langsung dibuang
kelingkungan akan sangat berbahaya.
Sehingga harus diolah supaya aman bagi
lingkungan. Untuk mengurangi biaya
pengolahan, maka limbah ini dimanfaatkan
untuk direaksikan dengan limbah dari
industri rumput laut menjadi KCL yang
merupakan pupuk anorganik.
Dengan pemanfaatan kembali dua
limbah
cair
ini,
diharapkan
terjadi
pengurangan biasa operasional IPAL
masing-masing industri serta mendapatkan
nilai tambah berupa pupuk yang dapat
dimanfaatkan.
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Hasil percobaan pendahuluan
Percobaan Pendahuluan
Pada percobaan awal ini untuk
mendapatkan
formlulasi
perbandingan
campuran masing-masing limbah cair, maka
dilakukan perlakuan awal. Limbah Pickling
diendapkan, endapan dipisahkan dan
filtratnya yang dipakai sebagai bahan untuk
direaksikan dengan limbah cair dari industri
rumput laut.
Pada percobaan awal ini, penambahan
limbah pickle dengan melihat batasan pH
yang dihasilkan yaitu mendekati netral,
makanya diambil penentuan pH antara 5
sampai 7, mengingat larutan limbah pickle
sangat asam.
Berdasarkan karakteristik limbah cair
industri rumput laut, kandungan kalium yang
terkandung didalamnya adalah 2166,96 mg/l
sedangkan FeCl dalam limbah pickling
adalah 2,3 gr/l maka dibuat limbah sintesis.
Limbah sintesis industri rumput laut terbuat
dari larutan KOH kemudian dititrasi dengan
FeCl sebagai sintesis dari limbah pickling
sehingga pH mendekati netral. pH tersebut
dipilih menjadi basis variabel dikarenakan
kondisi penggunaan pupuk pada tanah
sekitar 5-7. Adapun hasil penelitian
pendahuluan dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan
tersebut maka digunakan perbandingan
KOH: FeCl = 1: 1 dalam artian 1 liter limbah
cair rumput laut akan direaksikan dengan 1
liter limbah pickling. Pemilihan perbandingan
tersebut didasarkan pada kondisi tanah
pertanian yang pada umumnya cenderung
menuju ke pH 6. Hasil perbandingan
tersebut merupakan kondisi optimal yang
akan digunakan dalam uji coba pembuatan
pupuk KCl.
Hasil uji coba pembuatan pupuk KCl
Selanjutnya ratio tersebut dibuat dalam
skala
yang
lebih
besar
dengan
menggukanan peralatan utama berupa
tangki penampung masing masing limbah,
Tabel 3 Hasil Penelitian Pendahuluan
Parameter
KOH: FeCl = 1:2
pH
5
Kalium sebagai K2O (%)
0,06

tangki reaksi , tangki pengendap serta tangi
penampung produk, yang masing-masing
dilengkapi dengan asesoris pompa dan
pengaduk (sesuai Gambar 1). Perbandingan
percampuran
yang
digunakan
untuk
membentuk pupuk KCl adalah limbah
rumput laut: limbah pickling = 1:1 dan sesuai
dengan kapasitas tanki maka 50 liter limbah
cair rumput laut akan direaksikan dengan 50
liter limbah pickling. Perlakuan pada uji coba
ini juga dibatasi pH 5 sampai 7, Hasilnya
seperti pada Tabel. 4.
Pada Tabel 4 tersebut merupakan
hasil akhir dari Hasil Pengolahan Limbah
Cair menjadi pupuk, kemudian dilakukan
dievaluasi dengan Standard yang sudah ada
yaitu SNI 02 – 2805: 2005 sebagai Pupuk
KCl. Sebagai bahan acuan lain juga
digunakan Peraturan Menteri Pertanian No
43 Tahun 2011:Persyaratan Teknis Minimal
Pupuk Anorganik, Lampiran VII: Persyaratan
Teknis Minimal Pupuk Anorganik Padat dan
Cair.
Tabel. 5. Standard Nasional Indonesia SNI
02 – 2805-2005
No

Parameter

Satuan

Persyaratan

1
2

Kadar Kalium
sebagai K2O
Kadar Air

%
%

60
Maks 1

Persyaratan K2O dihitung atas dasar bahan kering
(adbk

Sebagai bahan evaluasi, Standard
Pupuk KCl, menurut SNI 02-2805: 2005
seperti pada Pada Tabel. 5, maka Kadar
Kalium (sebagai K2O) = 60 %, maka
Konversi K2O ke KCl adalah sebagai berikut:
Jika BM K2O = 94 ; BMKCl = 74,5 Kadar
K2O/ KCl = 1,261745, maka 1 gr KCl
sebanding
dengan
1,262
gr
K2O.
Sedangkan Konversi K2O ke K adalah
sebagai berikut: Jika BM K = 39 ; BM KCl =
74,5 , maka Kadar K/KCl = 0,52349 =
52,349 % , sehingga Kadar K dalam KCl =
52,349 %. Jika BM KCl = 74,5 , BM K2O =
94 , maka (BM KCl/ BM K2O) * 60 % =
47,553 %. Jadi menurut SNI, pupuk dapat
diterima jika minimal mengandung KCl =
47,553 %.

KOH: FeCl = 1:1
6
0,09

KOH: FeCl = 2:1
7
0,12
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Tabel. 4. Hasil Uji Limbah Cair Rumput Laut direaksikan dengan Limbah Picking
Parameter

Satuan

K2O
KOH
Phosphat
KCl
Cl As
Hg
Pb
Cd
Zn
Cu
Mn
Co
B
Mo
Fe
Mg
Ca
Na

%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

A

B

C

Peraturan Menteri
Pertanian*)

0,12
0,28
0,28
0,19
0,52
< 0.005

0,08
0,18
0
0,13
0,73
< 0.005

0,11
0,25
0
0,17
0,01
< 0.005

< 0.01
0,14
2,18
0,34
5,23
<0.01

< 0.01
0,17
1,86
0,61
0,55
<0.01

<0.01
0,09
1,68
1,3
0,78
<0.01

0,01
13,04
0
0,04

0,017
12,45
0
0,04

0,011
26,43
0
0,05

100
10
500
100

Catatan:
Kode A:Limbah Cair Rumput laut dari proses pemasakan + limbah Pickle ( FeCl ), pH 5
Kode B:Limbah Cair dari proses + Limbah Pickle ( FeCl ), pH 6
Kode C:Limbah Cair dari proses pemasakan menggunakan KOH + Limbah Pickle ( FeCl ),
pH 7
*) Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2011:
Lampiran VII:Persyaratan Teknis Minimal Pupuk AnorganikPadat dan Cair ,
Dalam aturan pemakaian pupuk KCl
yang ada dipasaran, 1 gram dilarutkan
dalam 1 liter air, sehingga dalam 1 liter
larutan kandungan KCl = 1 gr *47,553 % =
0,48 gr dalam 1 liter = 475,53 mg/ liter=
475,53 ppm. Jadi dalam 1 liter, kandungan
K2O , BM K2O/ BM KCl = 600,0 ppm.
Jika Kadar K dalam KCl = 52,349%
,jadi dalam 1 liter, kandungan K = 52,349 %
= 1 gr * = 0,52349 gr/liter = 523,4899
mg/liter= 523,4899 ppm. Jadi dalam 1 liter,
kandungan K = 523,4899 ppm.
Dari perhitungan di atas bisa dibuat
resume seperti pada Tabel 6, sehingga lebih
mudah
melakukan
evaluasi
dengan
standard yang ada.
Evaluasi data pada Tabel. 6, dapat
disimpulkan bahwa hasil pengolahan limbah
cair dari industri rumput laut dengan
mereaksikan dengan limbah cair proses
46

pickling dari industri pelapisan logam , maka
dapat memenuhi persyaratan sesuai SNI 02
– 2805: 2005.
Tabel. 6.Resume Evaluasi Hasil dengan SNI
No

Para
meter

1

K2O

2

KCl

3

K

Sat.
%
mg/l
%
mg/l
%
mg/l

Nilai Hasil
pH 5
0,12
1200
0,19
1900
0,1
1000

pH 6
0,08
800
0,13
1300
0,07
700

pH 7
0,11
1100
0,17
1700
0,09
900

Std.

600
475,5
523,5

Limbah cair dari industri rumput laut
dapat dimanfaatkan secara bersama dengan
limbah cair dari proses pickling di industri
pelapisan logam untuk dijadikan pupuk
buatan
yang
diarahkan
memenuhi
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persyaratan Pupuk KCl yang mengacu pada
SNI 02 – 2805: 2005.
Dari Tabel 4 Kadar kalium sebagai
K2O dari hasil pengolahan limbah cair
industri rumput laut tersebut berkisar antara
0,08 - 0,12 % (800 – 1200 ppm) nilai
tersebut lebih tinggi dari pada standard
sesuai SNI 02 – 2805: 2005 sebesar 600
ppm, dengan cara membandingkan nilai di
atas dengan nilai mengikuti aturan
pemakaian pupuk dengan cara pemakaian
bahwa 1 gr pupuk KCl dilarutkan dalam 1
liter air.
Kadar kalium berkisar 0,07 – 0,1 %
(700 – 1000 ppm) nilai ini lebih tinggi dari
nilai KCl hasil perhitungan jika mengacu
pada SNI 02 – 2805: 2005 yaitu 475, 5 ppm.
Limbah cair juga berpotensi sebagai
pupuk anorganic yang mengacu pada
Peraturan Menteri Pertanian. Maka selain
dievalusi dengan SNI 02 – 2805: 2005
sebagai Pupuk KCl dengan pemenuhan
kadar K2O juga dilakukan Evaluasi dengan
peraturan perundang undangan yang lain
yaitu: Peraturan Menteri Pertanian No. 43/
Permentan/SR.140/8/2011
tanggal
9
Agustus 2011 Lampiran VII: Persyaratan
Teknis Minimal Pupuk AnorganikPadat dan
Cair. Peraturan tersebut, didefinisikan
sebagai
Persayaratan
Teknis
Pupuk
Anorganik yang ditetapkan oleh Menteri
Pertanian terhadap pupuk yang belum ada
SNI nya (Standard Nasional Indonesia).
Dari Tabel.4 terlihat kandungan
Logam As, Hg, Pb dan Cd, semua masih
berada di bawah standar yang ditetapkan,
sedangkan kandungan minimal K2O yang
dipersyaratkan adalah 15 %. Jika terhadap
standard yang dipersyaratkan SNI kadar
K2O minimal 60% sudah bisa terpenuhi,
maka secara otomatis yang 15 % juga
sudah terpenuhi.
KESIMPULAN
Limbah cair dari industri rumput laut
dapat dimanfaatkan secara bersama dengan
limbah cair dari proses pickling industri
pelapisan logam untuk dijadikan pupuk
buatan
yang
diarahkan
memenuhi
persyaratan Pupuk KCl yang mengacu pada
SNI 02 – 2805: 2005. Kadar kalium sebagai
K2O dari hasil pengolahan limbah cair
industri rumput laut tersebut berkisar antara

0,08 - 0,12 % (800 – 1200 ppm) nilai
tersebut lebih tinggi dari pada standard
sesuai SNI 02 – 2805: 2005 sebesar 600
ppm.
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VERMIKOMPOS LIMBAH FLESHING INDUSTRI KULIT UNTUK
TANAMAN CABAI MERAH (CAPSICUM ANNUUM.L)
VERMICOMPOST OF FLESHING WASTE TANNING INDUSTRY FOR RED CHILI
(CAPSICUM ANNUUM.L ) PLANTING
Prayitno
Balai Besar Kulit Karet dan Plastik, Kementerian Perindustrian
Jl. Sokonadi No. 9, Yogyakarta – Indonesia
e-mail: prayitno_bbkkp@yahoo.com
diajukan: 27/11/2014, direvisi: 18/03/2015, disetujui: 06/04/2015
Abstract
Fleshing waste is a one of the huge amount solid waste produced in the tanning industrial. A research of
vermicompost by using fleshing waste mixed with cow dung and straw choping by ratio of 40:60:2 respectively
have been performed to fertilize of red chili (Capsicum annuum.L) plantation. The vermicompost used was varied
2
by 0; 10; 15 and 20 kg for every 3.20 m of cultivated land area. Observation was done by the weight and amount
of the chili red fruit resulted during 1.5 month plantation with harversting for every 4 days. The research result
show that optimal chili red fruit weight produsced was 3.110 kg with the amount of 1280 pieces resulted by using
2
10 kg of vermicompost for every 3.20 m of cultivated land area and 20 pieces of red chili plant.
Keywords: vermocompost, waste fleshing, red chili

Abstrak
Jumlah limbah padat terbesar yang dihasilkan dari proses penyamakan kulit adalah limbah fleshing. Penelitian
pengaruh vermikompos dari campuran limbah fleshing, kotoran sapi dan potongan jerami (40: 60 ;2) terhadap
pertumbuhan tanaman cabe merah (Capsicum annuum.L) telah dilakukan. Perlakuan percobaan dilakukan
dengan 4 variasi dosis vermikompos per bedeng yaitu 0; 10; 15 dan 20 kg dengan ukuran luas per bedeng 3,2
2
m . Pada masing-masing bedeng ditanam 20 buah bibit cabe merah dengan jarak 40 x 50 cm. Pengamatan
dilakukan terhadap jumlah dan berat panen cabai merah yang dihasilkan dengan frekwensi panen 4 hari. Hasil
penelitian menunjukan bahwa hasil panen cabe merah tertinggi diperoleh dari penggunaan dosis vermikompos
10 kg dengan berat cabe 3,110 kg dan jumlah cabe1280 buah.
Kata kunci: vermikompos, limbah fleshing, cabe merah

PENDAHULUAN
Pada pertanian modern banyak
digunakan pupuk kimia dalam jumlah besar
untuk memaksimalkan hasil tanaman.
Triyono, et. al 2013 mengamati penggunaan
pupuk untuk 2000 m2 lahan dapat
menggunakan pupuk anorganik jenis urea
sampai 200 kg. Penggunaan pupuk kimia
dapat meningkatkan hasil pertanian secara
cepat karena kemudahannya untuk diserap
oleh tanaman, namun hal tersebut tidak
berlangsung lama. Narkhede, et. al 2011
menyatakan bahwa penggunaan pupuk
anorganik secara terus menerus dapat
menyebabkan terganggunya keseimbangan
unsur hara tanah, sehingga kesuburan
tanah menurun dan akan mempengaruhi

produktivitas tanaman. Selain itu juga akan
terjadi penimbunan unsur-unsur N, P dan K
yang konsentrasinya berturut-turut dapat
mencapai 50; 5-25; 40-70% (Triyono, et. al
2013). Menurut Das, et. al 2009, akumulasi
kandungan unsur N (NH4+ , NO3- dan NO2-)
dalam tanah dengan konsentrasi berturutturut 1,67; 0,44, dan 0,71 ppm dapat
mencemari perairan. Unsur N yang tak
terserap akan terlarut saat pemberian air
irigasi dapat menyebabkan terjadinya
pencemaran air permukaan yang dapat
memicu terjadinya eutrofikasi.
Di sisi lain, proses pembuatan pupuk
anorganik memerlukan banyak energi
sehingga harganya akan sangat bergantung
pada harga energi (Javed and Panwar
2013).
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Adanya beberapa pengaruh yang
merugikan dari penggunaan pupuk kimia
baik terhadap tanah, air, lingkungan dan
kesehatan tanaman telah mendorong
konsep pertanian yang berkelanjutan
dengan menekankan pemberian unsur hara
dengan pendekatan terpadu (Gupta, et. al.
2013). Salah satu upaya untuk mewujudkan
konsep tersebut diatas adalah dengan
menggantikan sebagian atau seluruh pupuk
anorganik
dengan
pupuk
organik.
Mathivanan, et. al 2013 menyatakan bahwa
ada beberapa jenis pupuk organik seperti
kotoran hewan, limbah rumah tangga,
limbah makanan, dan sludge banyak
digunakan dalam pertanian dan dikenal
sebagai
pupuk
kompos.
Kompos
merupakan hasil penguraian senyawa
organik dengan suatu perlakuan khusus
secara
aerobik
maupun
anaerobik.
Pengomposan secara alami memerlukan
waktu cukup lama, sehingga kurang efektif.
Menurut Theunissen, et. al, 2010,
untuk mempercepat proses pengomposan
dapat menggunakan bantuan cacing tanah
dalam
mengurai
unsur-unsur
bahan
organiknya. Proses penguraian bahan
organik dengan cacing tanah tersebut
dikenal dengan vermicomposting dan
kompos yang dihasilkan adalah kotoran
cacing
yang
disebut
vermikompos.
Vermicomposting adalah teknik membuat
pupuk kompos dari sisa-sisa buangan
sampah pertanian, kotoran hewan atau
bahan-bahan organik sisa aktivitas industri
dan yang dapat diurai mikroorganisme
menjadi pupuk dengan bantuan cacing
tanah (Sinha, et. al. 2009; Dickerson 2001 ).
Vermikompos menurut Bhat and
Limaye 2012 mengandung hormon tanaman
seperti auxin dan gibberlins dan ensim yang
dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman
dan kekebalan dari hama tanaman. Selain
ensim dan hormon, vermikompos juga
mengandung unsur-unsur hara yang
diperlukan tanaman. Sinha, et. al. (2009)
menyatakan
bahwa
vermikompos
mengandung unsur N; P; K berturut-turut
sebesar 23%; 1,85 - 2,25% dan 1,55 2,25%, sedangkan menurut Adhikary et. al.
(2012) berturut-turut rata-rata 1,5 – 2,1%;
1,8 – 2,2% 1,0 – 1,5% dengan
perbandingan C/N sebesar 10,2.
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Gurav and Pathade 2011 membuat
vermikompos dari campuran daun-daun
dengan kotoran sapi menggunakan cacing
tanah jenis Eudrilus eugeniae selama 30
hari pada suhu 300C, sedangkan Prayitno
2013 membuat vermikompos dari media
campuran kotoran sapi dengan sisa fleshing
dari industri penyamakan kulit dengan
cacing tanah jenis Eisenia foetida sp .
Salah satu tahapan pada proses
penyamakan kulit adalah proses buang
daging (fleshing) yang masih melekat pada
kulit saat pengulitannya. Dari proses ini
dihasilkan limbah padat yang jumlahnya
cukup besar yaitu dari 1 ton kulit mentah
dapat dihasilkan antara 70 sampai 230 kg
limbah buang daging (Kanagaraj, et. al,
2006, Sharphouse.J.H.1989). Limbah padat
tersebut banyak mengandung organik N
dari protein tersisa dalam limbah ini dapat
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan,
yang satunya adalah untuk sumber nitrogen
pada pupuk yang dapat dihasilkan dengan
sistem composting yaitu memecah ikatan
panjang menjadi ikatan-ikatan pendek
dengan bantuan mikroorganisme sehingga
dapat diserap oleh tanaman. Penelitian
pemanfaatan limbah padat sisa fleshing
industri kulit untuk vermikompos telah
dilakukan oleh Prayitno 2013 dengan
komposisi media terdiri dari limbah fleshing,
kotoran sapi, dan potongan jerami (40:60:2)
menggunakan cacing tanah Esenia foetida.
Tujuan dari penelitian ini adalah
aplikasi
vermikompos
tersebut
dari
campuran limbah fleshing, kotoran sapi, dan
potongan jerami (40: 60: 2) pada tanaman
cabe merah. Dasar pemilihan cabe merah
sebagai tanaman uji coba vermikompos
antara lain: cabe merah merupakan salah
satu komoditas hortikultura yang banyak
diperlukan baik dalam bidang makanan
minuman, industri maupun obat-obatan;
masih rendahnya produksi cabe merah di
Indonesia yang rata-rata hanya mencapai
5,5 ton/ha (Nurahmi, et. al 2011).
METODE
Bahan
Bahan
yang
digunakan
dalam
penelitian adalah vermikompos dari media
campuran limbah sisa fleshing, kotoran
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sapi, dan jerami dengan perbandingan 40:
60: 2 yang telah dibuat menggunakan
cacing tanah Esenia foetida selama 42 hari.
Bibit cabe merah (Capsicum annum L.)
sebagai tanaman ujicoba diperoleh dari
Sleman, Yogyakarta. Beberapa peralatan
yang digunakan antara lain timbangan
kapasitas 50 kg; dan peralatan bertani yang
terdiri dari cangkul, sabit, hand sprayer,
plastik mulsa. .
Penyiapan Bedengan
Bedengan berukuran 80 cm x 400 cm
dengan tinggi 30 cm dibuat sebanyak 4
buah. Bedengan terbuat dari tanah di lahan
pertanian yang berlokasi di SitimulyoYokyakarta.
Variasi
perlakuan
dosis
vermikompos per bedengan yaitu A = 0
(tanpa vermikompos) ; B = 10 kg; C = 15 kg;
D = 20 kg atau per m2 luas lahan A = 0; B =
3,1; C = 4,7 kg; D = 6.3 kg. Kemudian
ditutup dengan plastik mulsa yang telah
dilubangi sebanyak 20 buah dengan jarak
40 x 50 cm.
Penanaman bibit cabe
Setelah vermikompos dibiarkan dalam
bedengan selama 7 hari, kemudian
dilakukan penanaman bibit cabe merah.
Pada setiap lubang plastik mulsa ditanam
satu bibit cabe merah (Gambar 1.).
Penyemprotan dengan anti jamur terhadap
tanaman cabe merah dilakukan setiap satu
minggu, sedang kan penyiraman dilakukan
setiap hari

Gambar 1: Bedeng Percobaan

Pengamatan Percobaan
Pengamatan
dilakukan
terhadap
parameter berat dan jumlah cabe merah
yang dipanen setelah tiga bulan tanam
(HST). Panen dilakukan setiap empat hari.
Pengujian kandungan unsur-unsur hara
pada vermikompos yang terdiri dari kadar
air, pH, karbon (C) , Bahan organik, Ntotal,
Ptotal, Ktotal, C/N dilakukan di Fakultas
Pertanian UGM, Jurusan tanah
Evaluasi data berat dan jumlah cabe
merah pada setiap kali pemetikan disajikan
dalam bentuk grafik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik vermikompos
Hasil analisis kandungan unsur hara
dari vermikompos sebagai berikut: kadar air
= 50,86%; pH= 9,13; C= 20,24%; bahan
organik = 40,49%; Ntotal = 1,77%; Ptotal =
1.01%; Ktotal = 1,30% dan C/N= 11,44. Dari
hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa
kompos telah matang. Menurut Punde and
Ganorkar 2010 nilai C/N kompos sangat
bergantung pada jenis bahan awal yang
digunakan. Berdasarkan pada vermikompos
yang digunakan pada percobaan ini adalah
sisa fleshing (sisa buang daging) yang
banyak
mengandung
N
dari
hasil
pemecahan protein, sehingga memberikan
nilai N yang cukup besar, sedangkan
sumber karbon diperoleh dari kotoran
hewan dan jerami yang nilainya tidak cukup
tinggi sehingga menghasilkan perhitungan
ratio C/N rendah.
Berdasarkan
hal
tersebut,
vermikompos dari limbah sisa fleshing
mempunyai sumber N yang tinggi. Dari hasil
pengomposan
dengan
cacing
menggunakan kotoran sapi diperoleh
kandungan tertinggi unsur N = 1,14% dari
pengomposan selama 20 hari dan 1,2 %
dari pengomposan selama 45 hari,
sedangkan menurut Adhikary (2012)
vermikompos menggunakan kotoran hewan
menghasilkan
C/N
ratio
sebesar
10,2,dengan kandungan N; P dan K
berturut-turut rata-rata 1,5–2,1%; 1,8–2,2%
dan 1,0–1,5%. Atas dasar hal tersebut,
maka kompos hasil penelitian ini dengan
C/N 11,44 dapat dikatakan telah memenuhi
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persyaratan. Menurut Peraturan Menteri
Pertanian No.70/Permentan/tahun 2011,
persyaratan teknis minimal pupuk organik
dari instalasi pengolahan air limbah industri
adalah sebagai berikut C/N ratio = 15 – 25,
unsur C mininal 15%, P serta K minimal 5%.
Rendahnya C/N ratio vermikompos (11.4)
disebabkan
karena
limbah
fleshing
merupakan sumber N yang cukup tinggi,
namun masih memenuhi persyaratan
menurut penelitian Adhikary (2012) yaitu
10,2. Sedangkan untuk logam berat seperti
yang disyaratkan pada Permentan no 70
tahun 2011, menurut Ozgunay et. al (2007)
limbah fleshing tidak mengandung logam
berat dengan karakteristik limbah sebagai
berikut kadar air, pH, lemakdan minyak , N ,
garam, SO2 dan nilai kalori berturut-turut
61,65%; 12,37; 53; 13,1 %; 1,77%; 439 ppm
dan 4852kcal/kg.
Pengaruh
Tanaman

Vermikompos

perlakuan A dan B, telah terjadi degradasi
sebagian besar bahan organik baik dari
unsur karbon maupun unsur nitrogen dan
unsur-unsur hara, sehingga dimungkinkan
pada hari pemetikan ke11 (44 hari) unsurunsur hara tersebut telah terserap oleh
tanaman, akan tetapi pada perlakuan C dan
D kemungkinan masih adanya sumber
organik carbon maupun nitrogen yang
belum dan masih dalam proses degradasi
menjadi unsur carbon dan nitrogen
sehingga dimungkinkan masih adanya
pelepasan unsur hara setelah hari
pemetikan ke 11 pemetikan (44 hari).
Sehingga
dimungkinkan
pemakaian
vermikompos akan menaikan masa buah
dari tanaman cabe.

Terhadap

Berat Hasil Panen
Pengamatan
visual
terhadap
pertumbuhan tanaman cabe merah saat
pemetikan pertama menunjukkan tanaman
yang dipupuk dengan vermikompos dosis
4,7 kg/m2 menunjukkan tingkat kesuburan
yang paling tinggi dan berkurang dengan
menurunnya
dosis
vermikompos.
Sedangkan buah cabe merah dari tanaman
yang
diberi
maupun
tidak
diberi
vermikompos menunjukkan warna, bentuk
dan ukuran yang tidak berbeda.
Data berat dan jumlah cabe merah
pada pemetikan setiap 4 hari selama kurang
lebih 2 bulan disajikan pada Gambar 2 dan
Gambar 3. Pada Gambar 2 terlihat bahwa
berat cabe yang dipanen setiap 4 hari
menunjukkan kenaikan seiring dengan
bertambahnya masa tanam sampai dengan
pemetikan ke 4 (hari ke 16). Kemudian
setelah hari ke 20 (pemetikan ke 5) untuk
semua perlakuan menunjukkan adanya
penurunan dari berat cabe yang dihasilkan
sampai pemetikan yang ke 11 (44 hari).
Penurunan berlanjut untuk perlakuan A (0
kg) dan B (10 kg) sedangkan untuk
perlakuan C (15 kg) dan perlakuan D (20kg)
menunjukkan kenaikan
kembali.
Hal
tersebut kemungkinan disebabkan pada
36

Gambar 2: Grafik berat buah cabe merah
setiap pemanenan per 4 Hari
Berat cabe yang merah yang
dihasilkan sampai dengan 12 kali pemetikan
untuk perlakuan 0; 10; 15 dan 20 kg per
bedeng berturut-turut 2.710 g ; 3.110 g;
2.460 g dan 3.025 g.
Grafik pada Gambar 2 dan Gambar 3
menunjukan adanya kecenderungan naik
untuk berat dan banyaknya buah pada
pemetikan lebih lanjut yaitu ke 11 menuju ke
12. Baht and Limaye (2012) menyatakan
bahwa penggunaan vermikompos akan
meningkatkan jumlah bunga, sampai
dengan hari ke 75 bunga dapat bertambah
dari 20 – 30 % dari kondisi tanpa
penggunaan pupuk vermikompos.
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DAFTAR PUSTAKA
Gambar 3: Grafik jumlah buah cabe merah
setiap pemanenan (4 hari)
Unsur N juga akan memacu
pertumbuhan dari tananam cabe. Punde
and Ganorkar 2012 menyatakan bahwa
kandungan N sangat bergantung dari
kandungan N dari limbah yang digunakan
pada proses pengomposan, kenaikan unsur
N pada penggunaan dari 20 hari sampai 45
hari menunjukkan adanya kenaikan 12 –
16% dengan penambahan limbah fleshing
yang merupakan limbah yang banyak
mengandung
protein
yang
berarti
kandungan N tinggi. Sehingga kesuburan
tanah
akan
meningkat
dengan
bertambahnya
waktu.
Kecenderungan
meningkat berat dan banyaknya buah cabe
pada pemetikan ke 11 dan ke 12 seperti
disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3
menandakan waktu berbuah tanaman cabe
yang dipupuk dengan vermikompos akan
masih terus berlangsung melebihi waktu
pemetikan dalam penelitian,
KESIMPULAN
Vermikompos yang dihasilkan dari
campuran limbah fleshing, kotoran sapi dan
jerami (40: 60: 2) memiliki karakteristik C/N
ratio 11,4 dan kandungan unsur C= 20,24%;
bahan organik= 40,49%; Ntotal = 1,77%; Ptotal
= 1.01%; Ktotal = 1,30% dapat diaplikasikan
pada tanaman cabe merah. Dosis optimum
vermikompos adalah 10 kg per luasan lahan
3,20 m2 dengan jarak 40 x 50 cm dengan
hasil panen: berat cabe 3,110 kg dan jumlah
cabe 1280 buah.
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ABSTRACT
The utilization of granito tile waste material for making the conventional ceramics (art ceramics and ceramic tiles)
as well as concrete building materials have been conducted. For making the art ceramics, this waste material
mixed by lempung from the area of Kasongan Yogyakarta, Wonosobo, Sukabumi, Lombok NTB and West
Kalimantan with ratio of weight composition between waste material and lempung from each area is 50 % waste
material : 50 % lempung. While for making the ceramic tiles, this waste material mixed by Belitung lempung and
Banjarnegara feldspar with mixing ratio of raw material composition is waste material = 30 – 40 %, feldspar = 10
– 20 % and lempung = 50 %. Based on this research experiment, that the result of research for prototype of art
o
ceramic product like fruit bowl fired at 1050 C showing the cream colour, brownish and reddish brown, as well as
o
the prototype of ceramic tile product also fired at 1050 C showing the creamish white colour and vitrified enough.
Beside that, this waste materials also tried to research for concrete building material. The design material
composition of this product is (1 part of portland cement : 4 part of arang sawit + waste material) until (1 part of
portland cement : 6 part of arang sawit + waste material) From this experiment result in fact that the composition
with code B is 1 part of portland cement : 5 part of arang sawit + waste material is the best composition as well
as classified of light brick concrete type due to the density value still under 1.0 g/mL.
Keywords: granito tile waste material, art ceramics, ceramic tiles, concrete building materials, light bricks

ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian pemanfaatan bahan limbah poles ubin granito untuk pembuatan produk keramik
konvensional (keramik hias dan ubin keramik) serta bahan bangunan beton. Dalam pembuatan produk keramik
hias di sini bahan limbah poles ubin keramik granito dicampur dengan lempung dari daerah Kasongan
Yogyakarta, Wonosobo, Sukabumi, Lombok Barat dan Kalimantan Barat, dengan perbandingan komposisi berat
antara bahan limbah dan lempung dari masing-masing daerah adalah 50 % limbah : 50 % lempung. Sedangkan
untuk pembuatan ubin keramik , bahan limbah poles tersebut dicampur dengan lempung Belitung dan felspar
Banjarnegara pada perbandingan komposisi campuran bahan baku adalah bahan limbah = 30 – 40 %, felspar =
10 – 20 % dan lempungnya tetap yakni 50 %. Berdasarkan percobaan penelitian ini maka diperoleh hasilnya
o
untuk prototipe produk keramik hias berupa wadah buah dibakar pada suhu 1050 C menampakkan warna krem,
o
coklat muda dan coklat kemerahan, serta prototipe produk ubin keramik juga dibakar suhu 1050 C
menampakkan warna putih agak krem dan sudah cukup padat. Disamping itu, bahan limbah poles ini juga diteliti
pemanfaatannya untuk bahan bangunan beton. Komposisi bahan yang dirancang yaitu (1 bagian semen
Portland : 4 bagian arang sawit + limbah granito) sampai dengan (1 bagian semen Portland : 6 bagian arang
sawit + limbah granito). Dari hasil percobaan ini ternayata komposisi dengan kode B terdiri dari 1 bagian semen
Portland : 5 bagian arang sawit + bahan limbah ubin granito merupakan komposisi yang terbaik serta tergolong
jenis bata beton ringan karena nilai density masih dibawah 1,0 g/mL.
Kata kunci : Limbah ubin keramik granito, keramik hias, ubin keramik, bahan bangunan beton, bata ringan.

PENDAHULUAN
Industri ubin keramik di Indonesia
tersebar
di
daerah-daerah
Provinsi
Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa

Timur.
Industri ubin
keramik
yang
memproduksi ubin jenis ubin keramik
granito (granito tiles atau porcelain tiles)
antara lain adalah PT. Kim Liong Keramik
Indonesia, PT. Keramik Impero, PT. Asri
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Keramik dan PT. Keramik Jui Shin. Pada
proses produksi ubin keramik granito ini
terdapat tahap pemolesan ubin agar
produknya bersifat lebih glosi, tahan noda
dan lebih atractive. Proses pemolesan atau
penggosokan terhadap ubin keramik granito
adalah suatu proses pemolesan ubin
keramik tidak berglasir setelah dibakar pada
suhu tinggi (diatas 1250 oC) sehingga
diperoleh permukaan ubin yang relatif licin
[Hutchings IM, et al 2006]. Grit number
(mesh) pada alat pemolesan ubin
mempengaruhi kekasaran dan kelicinan
permukaan ubin yang diperoleh, dimana
untuk ukuran diatas 400 mesh berpengaruh
pada sifat kelicinannya[Hutchings IM, et
al,2005].
Dari hasil proses pemolesan ubin
tersebut akan diperoleh bahan buangan
atau limbah poles yang jumlahnya cukup
berlimpah, dan belum ada industri yang
memanfaatkan
untuk
dibuat
bahan
bangunan beton seperti bata beton ringan,
mortar (semen instant) dan genteng beton,
serta
produk
keramik
konvensional.
Pengertian daripada keramik konvensional
adalah suatu barang keramik yang terbuat
dari bahan tunggal lempung atau lempung
dicampur dengan bahan baku lainnya
seperti felspar dan kuarsa, yang memiliki
sifat-sifat keramik dan kekuatan mekanis
tertentu [Mishulovich, A. et al, 2003]. Jenis
keramik konvensional antara lain adalah
tableware (alat rumah tangga), keramik hias
dan ubin keramik. Khusus keramik hias
mulanya berasal dari produk keramik yang
dibentuk dengan alat putar (pottery wheel)
sehingga disebut dengan keramik pottery.
Dalam
penggunaannya
bahwa
keramik hias dapat berfungsi sebagai
pajangan atau hiasan dan bisa juga sebagai
fungsi pakai seperti asbak, tempat payung
dan pot bunga. Ubin keramik (ceramic tiles)
adalah suatu jenis produk keramik yang
terbuat dari bahan lempung yang dicampur
dengan felspar, kaolin dan kuarsa, serta
pembentukannya dilakukan dengan alat
hydraulic press pada tekanan pembentukan
tertentu [Carty, WM, 2004].
Bahan bangunan beton adalah suatu
bahan bangunan yang terbuat dengan
menggunakan bahan dasar semen seperti
misalnya paving block, conblock, ubin
teraso, genteng beton dan kanstein [Lasco
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2009; Subari & A.Rachman 2008]. Bahan
semen di sini fungsinya sebagai pengikat
(binder) dan sebagai bahan agregatnya
yaitu pasir atau kerikil, dimana bahan
agregat terbagi atas agregat kasar dan
agregat halus. Ukuran besar butir agregat
kasar diatas 4,75 mm sedangkan ukuran
agregat halus adalah dibawah 4,75 mm
[Lasco, 2009]. Dalam proses pembuatan
bahan bangunan beton terdapat 3 (tiga)
komponen utama yaitu agregat, semen dan
air [Marinkovic SR, et al. 2003]. Salah satu
bahan limbah ubin keramik granito yang di
teliti di sini adalah berasal dari PT. Kim
Liong Keramik Indonesia jumlahnya sekitar
10 ton/hari. Jumlah bahan limbah poles
tersebut belum termasuk dengan industri
ubin keramik granito yang terdapat di
daerah Jawa Barat, Banten dan Sumatera
Utara.
Dalam sistem poles ini diperoleh
bahan limbah yang ukurannya relatif halus
dan jumlahnya cukup banyak yakni sekitar
2,0 % dari total berat ubin granito yang
diproduksi. Jika jumlah berat ubin granito
yang diproduksi oleh industri ubin keramik
sekitar 25.000 ton/bulan maka bahan limbah
poles yang dihasilkan sebesar 0,02 x
25.000 ton/bulan = 500 ton/bulan. Secara
fisik bahan limbah poles ini mengandung
dominan oksida silika (SiO2). Dengan
adanya kandungan silika maka limbah
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan
baku keramik. Oleh sebab itu maka perlu
dimanfaatkan bahan limbah poles ubin
keramik granito untuk pembuatan bahan
bangunan jenis bata beton ringan dan
produk keramik konvensional (ubin keramik
dan keramik hias).
Dalam percobaan pembuatan produk
keramik
hias
digunakan
komposisi
campuran bahan baku antara limbah poles
ubin keramik granito dan lempung pada
perbandingan persentase berat campuran
bahan baku yakni 50 % bahan limbah poles
: 50 % lempung dari Kalimantan Barat,
Sukabumi,
Wonosobo,
Kasongan
Yogyakarta dan Lombok NTB. Untuk
pembuatan produk keramik hias dicoba 5
(lima) macam komposisi bodi keramik
dengan jenis lempung yang dicampurkan
pada limbah poles. Untuk percobaan
pembuatan
ubin
keramik
digunakan
komposisi campuran bahan baku yang
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terdiri dari: bahan limbah poles ubin granito
= 30 – 40 %, felspar Banjarnegara = 10 – 20
%, dan lempung Belitung sebesar 50 %.
Untuk produk beton digunakan bahan
limbah poles ubin granito dicampur dengan
bahan
arang
kelapa
sawit
pada
perbandingan volume 1 bagian bahan
limbah poles + 1 bagian arang kelapa sawit.
Selanjutnya
dibuat
komposisi
campuran antara portland semen dengan
campuran limbah poles ubin granito dan
arang kelapa sawit ( L ) yaitu (1 PC : 4L) s/d
(1 PC : 6 L). Arti 1 PC adalah satu bagian
semen portland dan 4 L artinya adalah 4
(empat) bagian dari campuran bahan limbah
ubin keramik
granito yang
ukuran
butirannya lolos ayakan 1,0 mm dengan
bahan arang kelapa sawit yang ukuran
besar butirannya antara 1,0 mm dan 2,36
mm.
Penelitian bertujuan memanfaatkan
limbah hasil pemolesan ubin keramik
granito milik PT. Kim Liong Keramik
Indonesia secara optimal untuk dibuat
produk keramik hias, ubin keramik dan
produk bahan bangunan beton jenis bata
ringan. Diharapkan bahan limbah poles ubin
keramik granito dapat didaur ulang sebagai
produk keramik konvensional dan bahan
bangunan beton jenis bata ringan.
METODE
Bahan bahan yang digunakan
Bahan limbah poles ubin keramik
granite dari PT. Kim Liong Keramik
Indonesia dan bahan lempung Kasongan
Yogyakarta, lempung Wonosobo, lempung
Sukabumi, lempung Lombok Barat NTB dan
lempung
Kalimantan
Barat.
Untuk
pembuatan ubin keramik digunakan bahan
limbah poles ubin keramik granito, lempung
Belitung
dan
felspar
Banjarnegara.
Sedangkan pembuatan bahan bangunan

beton jenis bata ringan, selain limbah poles
digunakan pula arang tempurung kelapa
sawit dan semen portland. Peralatan yang
digunakan:
1. Alat putar listrik
2. Alat press hydraulic
3. Tungku gas skala laboratorium
4. Cetakan benda uji, berdimensi (5 x 5 x 5)
cm dan (1 x 5 x 10) cm
5. Ember plastik
6. Timbangan listrik dan timbangan duduk
7. Meja gips
8. Alat pendukung.
Rancangan komposisi bodi keramik hias
Komposisi bodi rancangan ubin
keramik hias terdiri dari campuran bahan
limbah poles ubin granito industri ubin
keramik Kim Liong dan lempung dari 5
(lima) daerah seperti Nusa Tenggara Barat
(NTB),
Kalimantan
Barat,
Kasongan
Yogyakarta, Wonosobo Jawa Tengah dan
Sukabumi Jawa Barat, yang data rancangan
komposisinya tercantum pada Tabel 1.
Tahapan
pembuatan
prototipe
keramik hias meliputi pengeringan bahan
limbah ubin granite (limbah poles) dan
bahan lempung pada oven pengering atau
di udara terbuka, penimbangan bahan baku,
pencampuran kedua macam bahan baku
secara basah dengan menambahkan air
secukupnya dan perendaman selama 1-2
hari, pengayakan secara basah masa
campuran menggunakan ayakan ukuran 80
mesh, pengeringan masa hasil dari proses
pengayakan pada meja gips selama 1 hari
sampai terbentuk masa plastis, penguledan
masa plastis sampai dengan homogen,
pembentukan produk keramik hias berupa
wadah buah dengan alat puter listrik,
pengeringan produk keramik hias wadah
buah tersebut, pada ruang terbuka selama
beberapa hari, dan pembakaran produk
keramik hias pada suhu 1050oC.

Tabel 1. Rancangan komposisi bodi keramik hias
Kode Sampel
Limbah Poles
LN
Ubin granito = 50 %
LK
Ubin granito = 50 %
LG
Ubin granito = 50 %
LW
Ubin granito = 50 %
LS
Ubin granit0 = 50 %

Asal Lempung
Lempung Lombok = 50 %
Lempung Kalbar = 50 %
Lempung Kasongan = 50 %
Lempung Wonosobo = 50 %
Lempung Sukabumi = 50 %
25
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Rancangan komposisi bodi ubin keramik
Komposisi Bodi ubinkeramik yang
dirancang ini terdiri dari campuran bahan
limbah poles dari pemolesan ubin keramik
granito PT. Kim Liong Keramik Indonesia,
lempung Belitung dan felspar Banjarnegara,
yang data rancangannya diperlihatkan pada
Tabel 2.
Tahapan yang dikerjakan dalam
pembuatan prototipe ubin keramik meliputi :
pengeringan bahan limbah poles dari ubin
keramik granito, felspar Banjarnegara dan
lempung Belitung pada oven pengering atau
di udara terbuka, penimbangan masingmasing bahan baku tersebut dengan jumlah
berat tertentu, pencampuran ketiga macam
bahan baku secara semi kering dengan
menambahkan air sekitar 5 – 7 % dan
selanjutnya diperam (ageing) pada kantong
plastik selama 1 hari,pengayakan terhadap
massa semi kering tersebut dengan
menggunakan ayakan standar berukuran
1,0 mm yang disebut juga dengan proses
granulasi, pencetakan atau pembentukan
benda uji ubin keramik berdimensi (1 x 5 x
12) cm dengan menggunakan alat hydraulic
press pada tekanan pembentukan 200

kg/cm2,, pengeringan benda uji ubin keramik
pada oven pengering suhu 100 ± 5 oC dan
selanjutnya dibakar suhu 1050 oC pada
tungku listrik skala laboratorium.
Rancangan komposisi
bangunan beton

produk

bahan

Komposisi bahan untuk produk bahan
bangunan beton yang dirancang adalah 1
bagian arang tempurung kelapa sawit lolos
ayakan 2,36 mm ditambah 1 bagian arang
sawit lolos ayakan 1,0 mm dicampur bahan
limbah poles ubin granito. Agar supaya
komposisi campuran bahan ini dapat
mengikat satu dengan yang lainnya maka
perlu
ditambahkan
bahan
pengikat
semacam semen portland. Density rata-rata
bahan limbah ubin keramik granito ini
sekitar 0,87 gram/mL. Setelah bahan-bahan
tersebut diatas dicampur hingga homogen
atau merata, maka density produk bahan
bangunan beton menjadi 0,68 gram/mL.
Dengan demikian prototipe produk bahan
bangunan beton yang diteliti ini termasuk
jenis bata beton ringan. Adapun rancangan
komposisi produk bata beton ringan
ditunjukkan
pada
Tabel
3.

Tabel 2. Komposisi bodi ubin keramik dari limbah poles ubin granito

Bahan baku, % berat

Komposisi 1

Komposisi 2

Komposisi 3

Limbah poles ubin
Lempung Belitung
Felspar Banjarnegara

40
50
10

35
50
15

30
50
20

Tabel 3. Rancangan komposisi bahan bangunan beton
Kode
Semen Portland
Arang tempurung kelapa sawit + Limbah
Komposisi
poles ubin keramik granito
A
1
4
B
1
5
C
1
6
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi bahan limbah poles dan
bodi keramik hias
Karakterisasi dilakukan pada bahan limbah
ubin keramik granito meliputi : distribusi
ukuran besar butir, komposisi kimia dan
komposisi mineral. Pengamatan distribusi
analisis butir dilakukan dengan alat
26

Sympatec GmbH Jerman, pengujian
komposisi kimia dilakukan dengan alat XR-F
dan pengujian komposisi mineral dilakukan
dengan
alat
X-RD.
Adapun
hasil
pengamatan distribusi analisis besar butir
bahan limbah poles ubin keramik granito
diperlihatkan pada Gambar 1 .
Dari gambar 1 menunjukkan distribusi
ukuran bahan limbah poles ubin keramik
granito berkisar antara 0,01 – 0,40 mikron
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tinggi maka dibakar suhu sekitar 1050 oC
akan bersifat padat.
Tabel 4. Komposisi kimia bahan limbah
poles dan bodi keramik hias
Komposisi
LP
LN
LK
kimia,%
SiO2
77,12
67,53
75,58
Al2O3
13,90
16,75
11,40
Fe2O3
1,71
10,08
2,97
TiO2
0,48
1,62
1,65
Na2O
2,69
1,70
2,03
K2O
3,52
2,21
4,53
Hasil pembakaran bodi keramik hias
yang kode LN pada suhu 1050 oC
menampakkan warna merah bata karena
memiliki kandungan oksida besi (Fe2O3) nya
tinggi yakni 10,08 %. Kemudian dari hasil
analisa X-Ray Difractometer ternyata bodi
keramik kode LN tersebut mengandung
mineral besi jenis hematite atau Fe2O3 (lihat
Gambar 2).
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Density distribution q3*
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(µm) dan gradasi butiran bersifat homogen,
oleh sebab itu limbah poles ubin keramik
granito dapat digunakan sebagai bahan
pengikat (binder), selain itu dapat digunakan
sebagai bahan pengisi (filler) dalam
pembuatan produk keramik konvensional
dan bahan bangunan beton. Hasil analisa
kimia terhadap bahan limbah poles ubin
granito(LP), bodi keramik hias campuran
limbah poles dengan lempung Lombok NTB
(LN) dan bodi keramik hias campuran
limbah poles dengan lempung Kalbar (LK)
diperlihatkan pada Tabel 4.
Berdasarkan data komposisi kimia
pada tabel 4 tersebut diatas, nampak bahwa
bahan limbah poles mengandung total
kadar alkali ( K2O dan Na2O ) yang cukup
tinggi yakni 6,21 % sehingga kemungkinan
besar bahan limbah poles ini dibakar pada
suhu ± 1050 oC sudah cukup padat.
Terlebih lagi bila bahan tersebut dicampur
dengan tanah liat atau lempung Lombok
NTB yang kadar oksida besi (Fe2O3) nya
cukup tinggi dan lempung Kalimantan Barat
yang kandungan kadar alkali nya juga agak

0.0
0.010

0.05

0.10

0.5
1.0
particle size / µm

5

10

50

Gambar 1. Grafik distribusi analisa butir bahan limbah poles ubin keramik granito

Gambar 2 (lihat grafik difraktogram
kode LN), nampak mineral hematite (Fe2O3)
terletak pada sudut 2ф (teta) berkisar
antara 36.5 o, 39.5 o, 42.5 o, 50 o dan 55 o
(derajat). Mineral kuarsa (SiO2) terletak
pada sudut 2ф (teta) antara 21o dan 36.5o.
Dengan adanya mineral hematite tersebut
maka apabila bodi keramik kode LCN
dibakar
pada
suhu
tinggi
akan
menampakkan warna coklat kemerahan.

Sifat Susut benda uji bodi keramik hias
Dari hasil pengujian sifat susut kering
dan susut bakar terhadap benda uji bodi
keramik hias yang dibakar pada suhu 1050
o
C, dan kemudian dihitung nilai rata-ratanya,
maka diperoleh nilai susut kering dan susut
bakar diperlihatkan Tabel 5. Disamping sifat
fisik tersebut, juga diuji sifat penyerapan air,
kuat lentur kering dan kuat lentur bakar
27
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yang dibakar pada suhu 1050 oC. Data hasil
pengujiannya tercantum pada Tabel 6.
Berdasarkan data hasil uji yang
diperlihatkan pada tabel 6 bahwa bilamana
dilihat dari nilai penyerapan air, maka yang
kode LN dan LS termasuk jenis gerabah
halus (fine earthenware) atau bodi terracota,
hal tersebut dapat dilihat dari nilai kuat
lentur (modulus of rupture atau bending
strength) nya sudah diatas 150 kg/cm2.

Wonosobo yang digunakan sebagai bahan
campurannya mengandung kadar oksida
besi (Fe2O3) cukup tinggi masing-masing
sebesar 5,12 % dan 4,32 %.

Tabel 5. Nilai Susut kering, Susut bakar dan
Warna bakar
Susut Susut
Kode Kering Bakar
Warna Bakar
(%)`
(%)
LN
8,21
5,31
Merah kecoklatan
LK
4,01
3,72
Putih agak krem
LG
4,53
1,09
Krem kecoklatan
LW
5,28
1,98
Coklat kemerahan
LS
4,80
2,15
Krem kekuningan
Tabel 6. Nilai Kuat lentur kering, Kuat lentur
bakar dan Penyerapan air
Kuat
Kuat
Penyerapan
lentur
lentur
Kode
air ( %
kering
bakar
serap)
(kg/cm2) (kg/cm2)
LN
21,10
198,50
8,93
LK
17,54
147,70
13,12
LG
17,26
140,49
14,95
LW
16,98
138,75
16,70
LS
18,23
152,36
12,96
Keramik Hias
Produk keramik hias yang dibuat dari
bahan campuran limbah poles ubin keramik
granito dan lempung Kasongan (kode LG)
serta lempung Wonosobo (kode LW) berupa
wadah buah diperlihatkan pada Gambar 3.
Kemudian produk keramik hias
tersebut diatas dikeringkan dan selanjutnya
dibakar pada suhu 1050 oC dengan
menggunakan
tungku
gas
skala
laboratorium, diperoleh hasilnya adalah
produk keramik hias yang kode LG
berwarna krem kecoklatan dan yang kode
LW berwarna coklat kemerahan. Munculnya
warna krem kecoklatan untuk bodi keramik
hias kode LG dan warna coklat kemerahan
untuk bodi keramik hias kode LW, hal ini
disebabkan
karena
bahan
lempung
Kasongan Yogyakarta dan juga lempung
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Gambar 3. Produk keramik hias
Ubin Keramik
Dalam proses pembuatan ubin
keramik agak berbeda dengan pembuatan
keramik hias, dimana untuk pembuatan ubin
dilakukan secara pres kering dengan
penambahan kadar air sekitar 5 – 7 %
[Marquez JM, et al, 2008], sedangkan untuk
pembuatan keramik hias dilakukan secara
putar dengan masanya bersifat plastis.
Untuk pembuatan ubin keramik , selain
menggunakan bahan limbah poles ubin
granito juga di pakai bahan baku lempung
Limbah 50 % + Lempung Kasongan 50 %
Limbah 50 % + Lempung Wonosobo 50 %
Belitung dan felspar Banjarnegara.
Penggunaan bahan limbah poles ubin
keramik granito berkisar antara 30 – 40 %,
felspar Banjarnegara 10 – 20 % dan
lempung Belitung sebesar 50 %. Kemudian
dibuat benda uji ubin berukuran (1 x 5 x 12)
cm dan selanjutnya dibakar menggunakan
tungku listrik skala laboratorium pada suhu
1050 oC. Adapun hasil pembakaran benda
uji atau specimen ubin keramik tersebut
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diperlihatkan pada Gambar 4. Sedangkan
hasil karakterisasi sifat fisik terhadap
specimen ubin keramik diperlihatkan pada
Tabel 7. Berdasarkan data nilai penyerapan
air dan kuat lentur specimen ubin keramik
untuk komposisi 1, 2, dan 3 (Tabel 7), maka
bodi ubin keramik yang diteliti termasuk
jenis gerabah halus (fine earthenware) yang
dapat dibuat untuk ubin dinding (wall tiles).

Gambar 4. Ubin keramik dari limbah poles
Reaksi kimia yang penting diketahui
selama proses pembakaran bodi keramik
adalah sifat mikrostrukturnya. Mikrostruktur
yang dimaksud antara lain bentuk kristal,
massa amorf (matriks yang menggelas) dan
rongga-rongga atau pori-pori. Selain sifat
tersebut diatas nampaknya sifat termal
ekspansi juga penting namun dalam
penelitian ini sifat termal ekspansinya tidak
diamati.
Kandungan bahan baku utama di
dalam bodi keramik seperti ubin keramik,
sanitary, tableware dan keramik hias
biasanya lempung, felspar atau nepheline
syenite dan kuarsa atau silika [Koeng CJ,
1966; Hosten C, et al, 2009]. Interaksi awal
antara kejadian masing-masing bahan
tersebut adalah felspar mulai melebur pada
suhu 1020 – 1100 oC (hal ini tergantung
pada ratio antara K2O dan Na2O).
Bahan felspar ini akan melarutkan
sejumlah kuarsa (SiO2) yang selanjutnya
terbentuk mineral kristobalit. Reaksi ini terus
berlanjut selama suhunya bertambah
mengakibatkan komponen kuarsa atau
silika nya cenderung untuk mengental.
Kemudian larutan kuarsa didalam cairan
felspar akan membentuk kristal mullite,
dimana bahan mullite ini terbentuk akibat
adanya partikel lempung didalam kaolin.
Pertumbuhan kristal mullite ini bisa
dipercepat oleh adanya oksida alkali (K2O
dan Na2O) yang terkandung didalam

lempung. Jika reaksi-reaksi ini berlanjut
maka pada suhu 1100 – 1150 oC fasa cair
akan membentuk fasa yang cukup kental
untuk mengisi semua pori-pori.
Kemudian
jika
reaksinya
terus
berlanjut pada suhu pembakaran 1200 –
1250 oC, maka fasa cair yang ada dapat
menetrasi
semua
partikel-partikelnya
sehingga bodi keramik menjadi rapat atau
padat (dense), contohnya adalah bodi
keramik yang jenis vitreous china. Bila
temperaturnya terus bertambah sampai
suhu 1280 oC, maka terbentuk kristal mullite
menyerupai
bentuk
jarum
(needle).
Pertumbuhan kristal-kristal ini dikarenakan
formasi fasa gelas menjadi agak kental.
Fasa gelas yang ada lebih reaktif
melarutkan kristal silika bebas sampai
semuanya larut. Jenis bodi keramik
semacam ini dinamakan porselen keras
(hard porcelain). Akan tetapi bodi keramik
yang diteliti belum mencapai porcelen
keras.
Hal
ini,
disebabkan
suhu
pembakaran sampai pada suhu 1050oC dan
ukuran partikel butiran bahan baku untuk
bodi keramik ini masih relatif kasar.
Partikel-partikel butiran bahan yang
lebih halus akan lebih mudah kontak dan
jarak difusi lebih kecil sifat reaktifnya lebih
besar. Lempung biasanya mengandung
komponen alkali seperti bahan-bahan
felspatik yang berfungsi sebagai pelebur
kuat serta kandungan silika (SiO2) yang
fungsinya sebagai filler [Djambazov SP. et
al, 2009].
Sedangkan kandungan alkali tanah
yang ada di dalam lempung dan felspar
hanya sedikit dan berfungsi sebagai pelebur
lemah. Kemudian bahan impurities dalam
lempung adalah oksida besi (Fe2O3), yang
mana jika kadar Fe2O3 tersebut diatas 7,0 %
maka badan keramik setelah dibakar suhu
tinggi akan menampakkan warna coklat
kemerahan sampai merah bata. Bahan
pengotor (impurities) lainnya adalah titanium
dioksida (TiO2) yang selalu ada didalam
bahan lempung, dimana unsur TiO2 ini
berfungsi sebagai “catalyst” atau mineralizer
dan bisa juga mempengaruhi warna
terhadap oksida-oksida logam lainnya.
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Gambar 2 : Grafik difraktogram bodi keramik hias kode LN

Tabel 7. Sifat fisik ubin keramik dari limbah poles di bakar 1050 oC
Sifat fisik
Whiteness
Penyerapan air,%
Susut, %
Komp. 1
54,0
10,49
5,74
Komp. 2
54,5
10,76
5,06
Komp. 3
56,5
11,50
5,21
Sintering bodi keramik merupakan
suatu peristiwa pemadatan bahan keramik
yang terjadi secara simultan dengan reaksi
dan pelarutan bahan baku sehingga
menghasilkan fase gelas dan fase kristal.
Reaksi antara bahan pelebur felspar
dengan kaolin diatas 1050 oC akan terwujud
fase gelas dan kristal mullite berbentuk
jarum (needle). Pada pembuatan keramik di
sini bahwa pembakaran bodi keramik baik
keramik hias maupun yang ubin keramik
hanya dibakar pada suhu 1050 oC maka
belum terbentuk suatu kristal mullite [Damle
A, 2001].
Nilai kuat lentur (modulus of rupture)
badan keramik yang diteliti belum mencapai
kuat lentur badan keramik jenis porselen
keras oleh karena ukuran kehalusan butir
yang digunakan hanya sekitar 80 mesh.
Semestinya khusus bahan baku kuarsa
bahwa ukuran besar butir yang digunakan
adalah sebanyak 45 – 50 % berat pada
ukuran < 10 mikron yang fungsinya sebagai
bahan pengisi (filler), sedangkan felspar
sebagai bahan pelebur (flux) kehalusan
besar butir yang dikehendaki berukuran
diameter butir < 10 mikron (µm) sebanyak
50 – 55 % berat [Marquez JM, et al, 2008].
Produk bahan bangunan beton jenis bata
ringan
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Kuat lentur, kg/cm2
250
247
243

Untuk mengetahui karakteristik produk
bahan bangunan beton perlu dilakukan
pembuatan benda uji ukuran (5 x 5 x 5) cm
dengan kode komposisi A, B dan C (Tabel
8). Karakterisasi yang diamati terhadap
benda uji tersebut sifat penyerapan air,
density dan kuat tekan. Adapun nilai
penyerapan air dan density benda uji
produk bahan bangunan beton tercantum
dalam Tabel 8.
Prototipe produk bahan bangunan
beton dengan kode B merupakan komposisi
terbaik karena nilai penyerapan airnya
paling rendah. Dari nilai density (berat per
volume), produk bahan bangunan beton
yang diteliti termasuk jenis bata beton
ringan karena nilai density benda uji
tersebut dibawah 1,0 g/mL [Popov SR, et al,
2003; Subari dkk, 2010]. Berdasarkan nilai
kuat tekan terhadap benda uji bata beton
ringan seperti tercantum pada Tabel 9,
menunjukkan bahwa makin lama umur
perawatan (curing) nilai kuat tekannya
memperlihatkan semakin besar, oleh karena
jumlah air yang ditambahkan kedalam
massa adonan kering atau disebut juga
dengan faktor air semen (water cement
ratio) dapat bereaksi dengan massa adonan
dan akan membentuk air hidrat, air gel yang
mengisi pori-pori gel, air kapiler yang
mengisi pori-pori kapiler dan air bebas. Air
kapiler ini akan melanjutkan reaksi hidrasi
sehingga bahan bangunan beton tersebut
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kekuatannya makin lama akan semakin
kuat. Terkecuali yang percobaan penelitian
kode komposisi C (1bagian semen portland
: 6 bagian agregat) pada umur perawatan
21 hari nilai kuat tekannya lebih rendah dari
pada yang umur 14 hari. Hal ini disebabkan
karena benda uji berupa kubus berdimensi
(5 x 5 x 5) cm pada bagian permukaannya
memperlihatkan ada sedikit bagian yang
retak dan kurang padat.
Tabel 8. Penyerapan air dan density benda
uji bahan bangunan beton
Kode
Penyerapan
Density, g/mL
Komposisi
air, %
A
24,60
0,94
B
23,47
0,87
C
25,08
0,90
Tabel 9. Kuat tekan benda uji bahan
bangunan beton Satuan : MPa
Kode
Curing Curing
Curing
Komposisi
(7 hari)
(14
(21 hari)
hari)
A
12,94
16,60
19,72
B
14,10
17,50
19,98
C
12,86
17,54
15,86
Berdasarkan data hasil uji kuat tekan
yang diperoleh (Tabel 9), komposisi yang
terbaik adalah kode B (1bagian semen
portland : 5bagian agregat) oleh karena
memiliki nilai penyerapan air dan density
paling rendah serta kuat tekan pada umur
perawatan (curing) 7 hari, 14 hari dan 21
hari nilainya paling besar. Selanjutnya dari
percobaan komposisi terbaik tersebut dibuat
suatu produk bahan bangunan beton jenis
bata ringan diperlihatkan pada Gambar 5.

KESIMPULAN
Bahan limbah poles dari hasil
pemolesan ubin keramik granito (granito
tiles atau porcelain tiles) PT. Kimliong
Keramik Indonesia dapat dimanfaatkan
sebagai bahan campuran untuk pembuatan
produk keramik konvensional (keramik hias
dan ubin keramik) dan bahan bangunan
beton jenis bata ringan. Dalam pembuatan
produk keramik hias, bahan limbah poles
masih harus dicampur dengan lempung
dengan
perbandingan
komposisi
campurannya adalah bahan limbah poles
ubin keramik granito 50 % berat dan
lempung 50 % berat. Untuk pembuatan ubin
keramik digunakan limbah poles ubin
keramik granito 30-40 %, lempung Belitung
sebesar 50 % dan felspar Banjarnegara
sekitar 10-20 % berat. Bahan bangunan
beton yang dibuat dari bahan limbah poles
termasuk jenis bata beton ringan dengan
nilai density lebih kecil dari 1,0 g/mL, yang
mana bahan limbah poles tersebut
dicampur dengan arang tempurung kelapa
sawit (berfungsi sebagai agregat), dan
ditambahkan bahan pengikat (binder) jenis
semen
portland
pada
perbandingan
komposisi (1 bagian semen portland : 4
bagian agregat) s/d (1 bagian semen
portland : 6 bagian agregat).
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