
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aluminium (Al) terdapat melimpah dalam batuan dan tanah, sedangkan dalam air hanya berada

dalam konsentrasi rendah.  Kadar ini dapat meningkat signifikan bila terjadi proses hujan asam

yang melarutkan material material di atas tanah termasuk sampah sehingga aluminium dalam

jumlah cukup besar akan masuk ke dalam air (Ren et al., 2005).  Aluminium juga dapat berasal

dari buangan atau effluent pengolahan air  yang menggunakan garam aluminium sebagai

koagulan.  Kadar aluminium yang tinggi memiliki pengaruh toksisitas terhadap tanaman pangan,

akar pohon, biota air tawar, dan manusia. Selain itu  akan memberikan efek biologis terhadap

makhluk hidup karena berpotensi neurotoksik, menghambat proses pembelahan sel dalam tubuh,

mengganggu kelenjar endokrin dan hormon paratiroid (Snyder et al., 1995).

Kelarutan aluminium sangat bergantung pada pH lingkungan. Pada kondisi pH yang netral,

konsentrasi ion aluminium ditemukan cukup rendah dalam air sungai, danau, dan air laut.

Sedangkan pada pH yang lebih tinggi atau lebih rendah, kelarutan aluminium meningkat cukup

besar.  Pada rentang pH 4 5, kelarutan aluminium dapat berubah dengan sangat cepat sehingga

sejumlah besar aluminium dapat terlarut pada rentang pH tersebut (Stoeppler, 1992). Adanya

pelarutan aluminium mengakibatkan peningkatan konsentrasi dalam sistem perairan, sehingga

diperlukan pengurangan kadar aluminium agar tidak merugikan makhluk hidup.



Seperti aluminium, silikon (Si) secara alami banyak terdapat di alam karena jumlahnya yang

melimpah sebagai unsur kedua terbanyak di bumi.  Pada umumnya silikon tidak berbahaya bagi

makhluk hidup.  Akan tetapi, untuk keperluan industri, keberadaan silikon dapat menimbulkan

masalah pada mesin dan ketel uap karena dengan mudah dapat membentuk kerak atau endapan

SiO2, sehingga akan menyebabkan gangguan pada perputaran turbin yang dapat mengurangi

efisiensi energi yang dihasilkan dan menyebabkan kerusakan pada alat (Simanullang, 2009).

Tingginya kadar silikon dalam air yang digunakan untuk mengisi ketel uap atau boiler dapat

menyebabkan pembentukan kerak dan menyebabkan penurunan efisiensi pertukaran panas

(Huda et al., 2009).  Batas maksimal kadar silikon dalam air untuk pengisi ketel uap adalah 150

bpj (Haryanto, 2008).  Peristiwa pengerakan dan penurunan efisiensi pertukaran panas ini tentu

akan merugikan karena dapat menghambat proses industri. Konsentrasi silikon yang tinggi juga

dapat menyebabkan meningkatnya laju korosi pada paduan logam aluminium yang menyusun

dinding suatu mesin (Huda et al., 2009).

Salah satu metode yang telah dilakukan untuk menurunkan kadar aluminium adalah dengan

penambahan asam humat (Setyowati dan Ulfin, 2007), sedangkan untuk menurunkan kadar

silikon agar dapat menghambat proses pengerakan adalah dengan cara pelunakan yaitu

penambahan kalsium hidroksida dan natrium karbonat (abu soda) untuk menghilangkan silikon

(Syah, 2007).  Selain itu dengan penambahan magnesium hidroksida atau sodium aluminat

(Mutaz et al., 2004). Akan tetapi, cara ini memiliki kekurangan karena dapat menimbulkan

permasalahan baru yaitu tingginya kadar kalsium dan natrium dalam air.  Derajat keasaman yang

tinggi juga dapat meningkatkan trihalomethane di dalam air.  Jika air tidak distabilkan dengan

baik setelah pengolahan, maka air bersifat korosif dan dapat merusak sistem pipa distribusi

(Syah, 2007).



Penurunan kadar aluminium dan silikon dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

metode penyerapan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan asam tanat sebagai adsorben.

Pemilihan asam tanat sebagai adsorben karena sifat dari asam tanat yang sangat mudah untuk

berikatan dengan logam, mudah didapatkan dan terdegradasi oleh lingkungan.  Efektifitas asam

tanat sebagai adsorben juga dibandingkan terhadap ekstrak gambir yang merupakan bahan yang

memiliki kandungan asam tanat cukup besar.  Selain itu, dalam gambir juga masih terdapat

senyawa lain yang mungkin dapat mempengaruhi kondisi penyerapan tersebut.

Di dalam gambir yang telah terekstrak mengandung tanin sebesar 65%. Terdapat dua komponen

tanin penyusun utama gambir yaitu asam tanat dan katechin.  Asam tanat merupakan salah satu

golongan tanin terhidrolisis, sedangkan katechin merupakan golongan tanin terkondensasi (Fahn,

1990). Asam tanat bila ditinjau dari strukturnya merupakan senyawa yang memiliki gugus

fungsional yaitu gugus keton dan gugus hidroksil sehingga asam tanat memiliki peluang untuk

berikatan dengan ion logam karena gugus ini dapat mengalami deprotonasi pada pH yang relatif

tinggi Asam tanat merupakan makromolekul organik yang dapat terikat dengan ion logam

seperti Au3+ (Wicaksono, 2003), Co2+ (Saputri, 2008), dan Fe3+ (Ibrahim, 2008) membentuk

ikatan logam HA.

Dalam penelitian ini digunakan asam tanat dan ekstrak gambir untuk mengurangi kadar

aluminium dan silikon.  Analisis secara spektrofotometri ultraungu tampak dilakukan untuk

menentukan sisa kadar aluminium dan silikon yang telah diserap asam tanat atau gambir.  Selain

itu, dipelajari berbagai kondisi penyerapan aluminium dan silikon oleh asam tanat dan ekstrak

gambir sehingga diperoleh kondisi optimum dalam proses penyerapan tersebut.

B. Tujuan Penelitian



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh penambahan asam tanat dan

ekstrak gambir terhadap penurunan kadar aluminium dan silikon serta mendapatkan kondisi

optimum penyerapan aluminium dan silikon oleh asam tanat dan ekstrak gambir tersebut.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkan suatu metode alternatif baru untuk
menurunkan kadar aluminium dan silikon. Selain itu, didapatkan nilai tambah pemanfaatan
tanaman gambir yang digunakan untuk menurunkan kadar  aluminium dan silikon tersebut


