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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembentukan kerak (scale) merupakan masalah cukup serius dan kompleks dalam 

dunia perindustrian. Umumnya banyak dijumpai pada peralatan-peralatan industri 

minyak dan gas, proses desalinasi, ketel serta industri kimia (Badr dan Yassin, 

2007; Lestari, 2008). 

 

Kerak-kerak yang terbentuk pada pipa-pipa peralatan industri tersebut sangat 

mengganggu dan menghambat proses produksi. Bahkan mengakibatkan 

inefisiensi dari sisi waktu dan dana. Dibutuhkan dana yang besar dan waktu yang 

lama untuk mengganti pipa tersebut. 

 

Kerak yang terbentuk pada pipa-pipa peralatan industri akan memperkecil 

diameter dan menghambat aliran fluida pada sistem pipa tersebut. Terganggunya 

aliran fluida menyebabkan suhu semakin tinggi sehingga kemungkinan pipa akan 

pecah (Asnawati, 2001). Endapan kerak yang banyak dijumpai pada peralatan-

peralatan industri minyak dan gas, proses desalinasi, ketel serta industri kimia 

salah satunya adalah kerak CaSO4  (Badr  dan Yassin, 2007 ;  Lestari, 2000).  

Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan pembentukan kerak untuk 

mengurangi atau menghilangkan kerak kalsium sulfat yang terdapat pada 

peralatan-peralatan industri  (Suharso dan Buhani, 2012). 
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Pencegahan pembentukan kerak dapat dilakukan antara lain dengan cara 

pelunakan dan pembebasan air mineral.  Namun penggunaan air bebas mineral 

membutuhkan biaya yang lebih tinggi (Nunn, 1997). Hal ini karena sebagian besar 

biaya ditujukan untuk menyediakan air bebas mineral. 

 

Metode lain yang dapat dilakukan adalah dengan pengendalian pH. Pengendalian 

pH dilakukan dengan menginjeksikan asam (asam sulfat atau asam klorida). 

Rentang pH yang efektif untuk mencegah pengendapan kerak adalah pada pH 7,0 

sampai 7,5. Namun menghilangkan kerak menggunakan asam dengan konsentrasi 

tinggi juga tidak efektif karena dapat meningkatkan laju korosi dan konduktivitas, 

serta mempunyai tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam penanganannya (Lestari, 

2008). 

 

Berdasarkan beberapa kelemahan-kelemahan metode tersebut maka saat ini perlu 

dikembangkan salah satu metode efektif yang dapat digunakan untuk mengurangi 

laju pertumbuhan kerak yaitu dengan menginjeksikan bahan-bahan kimia 

pencegah kerak (scale inhibitor) ke dalam pipa-pipa. 

 

Penggunaan bahan kimia ini sangat menarik, karena dengan dosis yang sangat 

rendah dapat mencukupi untuk mencegah kerak dalam periode yang lama (Cowan 

dkk., 1976). Salah satu prinsip kerja dari scale inhibitor yaitu pembentukan 

senyawa penjebakan (kelat) antara inhibitor kerak baru dengan unsur-unsur  
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pembentuk kerak. Senyawa penjebakan yang terbentuk larut dalam air sehingga 

menutup kemungkinan pertumbuhan kristal yang besar (Patton, 1981). 

 

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan scale inhibitor 

adalah keefektifan, kestabilan, kecocokan, dan biaya. Sifat dari scale inhibitor 

yang sangat diharapkan stabil dalam air pada waktu yang panjang dan  temperatur  

yang tinggi (Cowan dkk., 1976). 

 

Pada umumnya terdapat dua macam scale inhibitor yang digunakan yaitu scale 

inhibitor anorganik dan organik. Scale inhibitor anorganik yang banyak 

digunakan adalah jenis posfat, kondesat posfat, dan dehidrat posfat. Sedangkan 

untuk scale inhibitor organik yang biasa digunakan adalah organofosfonat, 

organofosfat ester, dan polimer-polimer organik. 

 

Pada industri-industri, kerak yang terbentuk berasal dari air pada lubang sumur, 

rangkaian pompa dalam sumur, tubing, casing, flow line, manifold, separator, 

tangki dan peralatan produksi lainnya yang mengandung ion-ion Ca
2+

, Ba
2+

 , 

Mg
2+

 , Sr
2+

 yang berikatan dengan ion sulfat (SO4
2-

) sehingga membentuk kerak 

CaSO4, BaSO4, MgSO4, dan SrSO4. Salah satu kerak yang dihambat pada 

penelitian ini adalah kerak CaSO4, karena jenis kerak ini banyak ditemukan pada 

berbagai  industri dengan sifatnya yang keras, berbentuk jarum, cenderung 

menempel di permukaan dinding pipa, dan sulit untuk mengatasinya. 
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Dengan demikian dibutuhkan inhibitor kerak baru yang lebih efektif jika 

digunakan pada konsentrasi rendah. Berdasarkan  penelitian yang dilakukan 

sebelumnya (Suharso dan Buhani, 2012), digunakan tenaman gambir sebagai 

inhibitor pertumbuhan kerak karena memiliki kandungan asam tanat (tanin) yang 

terdapat pada tanaman tersebut (dengan efektivitas inhibitor mencapai 63,17 % 

pada konsentrasi larutan pertumbuhan 0,1 M dengan konsentrasi inhibitor 250 

ppm). Seperti halnya gambir, ekstrak kemenyan juga memiliki kandungan 

senyawa asam yaitu asam sinamat, sehingga memungkinkan tanaman ini untuk 

dijadikan inhibitor yang cukup efektif dalam menghambat laju pertumbuhan kerak 

CaSO4 pada pipa-pipa industri. 

 

Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan ekstrak kemenyan sebagai inhibitor 

kerak. Senyawa ekstrak kemenyan (Styrax benzoin dryand) merupakan salah satu 

tanaman penghasil getah yang mengandung senyawa kimia asam sinamat, asam 

benzoat, esternya (koniferilbenzoat, koniferilsinamat, dan sinamilsinamat), 

triterpenoid (berupa turunannya yaitu asam siaresinolik dan asam sumaresinolik) 

(Stahl, 1985). 

 

B.  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kemenyan  terhadap 

pertumbuhan kerak CaSO4 .  

2. Mengetahui efektifitas ekstrak kemenyan sebagai inhibitor kerak CaSO4. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai pencegahan timbulnya kerak 

dan dapat dikembangkan untuk memperoleh inhibitor yang mampu menghambat 

pembentukan kerak, terutama untuk mencegah pembentukan kerak pada 

peralatan-peralatan industri agar dampak negatif dari pembentukan kerak tersebut 

dapat dikurangi. 

 


