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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2015 di 

Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Lampung.  Analisis menggunakan instrumen SEM dan PSA 

dilakukan di laboratorium Kimia MIPA Universitas Lampung, sedangkan analisis 

menggunakan instrumen IR dan XRD dilakukan di laboratorium MIPA 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini, yaitu alat-alat gelas yang sering 

digunakan di laboratorium, waterbath, botol-botol plastik, pengaduk magnetik 

(stirrer magnetic), neraca analitik merek Airshwoth AA-160,SEM, PSA, dan 

XRD. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CaCl2 anhidrat, Na2SO4, 

akuades, aseton, kertas saring, dan senyawa ekstrak kemenyan. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Preparasi Inhibitor 

a. Pembuatan Ekstrak Kemenyan 

Ekstrak kemenyan dibuat dengan cara menghaluskan kemenyan padat.  Sebanyak 

10 gram serbuk kemenyan dilarutkan dalam 1 liter akuades.  Larutan diaduk 
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menggunakan pengaduk magnetik selama 2-3 jam dengan suhu 90ᵒ C.  Diperoleh 

ekstrak kasar kemenyan dengan konsentrasi 10.000 ppm. 

 

2. Preparasi Bibit Kristal 

Bibit kristal dibuat dengan mencampurkan larutan CaCl2 anhidrat 1M dan larutan 

Na2SO41M masing-masing dalam 50 mL akuades.  Campuran diaduk hingga 

mengendap sempurna.  Kemudian endapan dipisahkan melalui proses penyaringan 

menggunakan kertas saring.  Endapan yang diperoleh dicuci dengan akuades dan 

dicuci kembali dengan aseton untuk menghilangkan sisa-sisa cairan induk dan 

kotoran, kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 105
o
C.  

Prosedur preparasi bibit kristal diulang beberapa kali sampai diperoleh jumlah 

bibit kristal sebanyak 50 gram dan cukup untuk melakukan prosedur berikutnya.  

Selanjutnya kristal ini akan digunakan sebagai bibit kristal yang diamati 

pertumbuhannya. 

 

a. Penentuan Laju Pertumbuhan CaSO4 tanpa Penambahan Inhibitor Pada 

Konsentrasi Yang Berbeda (Metode Seeded Experiment)  

Larutan pertumbuhan dibuat dari larutan 0,050 M CaCl2 dan larutan 0,050 M 

Na2SO4 masing-masing dalam 200 mL akuades dan kemudian diaduk dengan 

magnetic stirrer pada suhu 90˚C selama 10-15 menit.  Kemudian kedua  larutan 

tersebut dicampurkan dan diukur pH-nya.  Setelah kedua larutan tersebut 

dicampurkan, larutan dibagi ke dalam 7 - 8 botol plastik di mana setiap botol 

berisi 50 mL larutan pertumbuhan dan masing-masing botol ditambahkan bibit 
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kristal sebanyak 200 mg.  Larutan tersebut kemudian diletakan ke dalam 

waterbath  pada suhu 90ᵒ C.  Setiap sepuluh menit satu botol diambil untuk 

ditimbang berat kristal yang terbentuk dengan cara menyaring larutan dalam botol 

tersebut menggunakan kertas saring, dicuci dengan akuades dan aseton, kemudian 

dikeringkan menggunakan oven pada suhu 120ºC selama 3-4 jam.  Percobaan ini 

diulang dengan variasi konsentrasi larutan CaCl2 dan Na2SO4 sebesar 0,075 dan 

0,100 M.  Endapan yang terbentuk ditimbang, kemudian dilakukan analisis 

menggunakan  SEM dan XRD serta  distribusi ukuran partikel dalam endapannya 

menggunakan PSA. 

 

b. Penentuan Laju Pertumbuhan CaSO4 dengan Penambahan Inhibitor Pada 

Konsentrasi Yang Berbeda (Metode Seeded Experiment)  

Larutan pertumbuhan dibuat dari larutan 0,050 M CaCl2 dan larutan 0,050 M 

Na2SO4 masing-masing dalam 200 mL inhibitor.  Selanjutnya  masing – masing 

larutan dipindahkan ke dalam gelas kimia dan diaduk dengan pengaduk magnetik 

hingga menjadi larutan yang homogen.  Larutan CaCl2 anhidrat 0,050 M dan 

larutan Na2SO4 0,050 M dicampurkan agar terbentuk kerak CaSO4 dan diukur pH 

nya .  Larutan pertumbuhan yang telah dicampur tersebut dimasukkan kedalam      

7 - 8 botol plastik masing-masing sebanyak 50 mL, dan ditambah bibit kristal 

sebanyak 200 mg.  Kemudian diletakkan dalam waterbath pada suhu 90ºC selama 

10 menit untuk mencapai kesetimbangan.  Setiap sepuluh menit satu botol diambil 

untuk ditimbang berat kristal yang terbentuk dengan cara menyaring larutan 

dalam botol tersebut menggunakan kertas saring, dicuci dengan akuades, aseton, 
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kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 120
º
C selama 3-4 jam.  

Percobaan ini diulang dengan variasi konsentrasi larutan CaCl2 dan Na2SO4 

sebesar 0,075 dan 0,100 M. Konsentrasi inhibitor 50, 150, 250, dan 350  ppm.  

Endapan yang terbentuk ditimbang, kemudian dilakukan analisis menggunakan 

SEM dan XRD serta distribusi ukuran partikel dalam endapannya menggunakan 

PSA. 

 

3. Analisa Data 

Data yang diperoleh berupa jumlah endapan terhadap waktu dengan variasi 

konsentrasi larutan pertumbuhan dan variasi konsentrasi inhibitor. Morfologi 

kerak kalsium sulfat sebelum atau sesudah penambahan inhibitor dianalisis 

menggunakan SEM. Perubahan ukuran partikel kalsium sulfat sebelum atau 

sesudah penambahan inhibitor dianalisis dengan PSA. Struktur kristal kalsium 

sulfat sebelum dan sesudah penambahan inhibitor dianalisis dengan XRD.  

 

Untuk mengetahui efektivitas inhibitor dalam menghambat laju pembentukan 

endapan CaSO4 dapat menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh Boris 

dkk., (2005) dan Patel (1999) sebagai berikut : 

         Efektivitas inhibitor (%) = 100 x             dimana : 

 

 Ca = konsentrasi CaSO4 setelah ditambahkan inhibitor saat kesetimbangan (g/L)  

 Cb = konsentrasi CaSO4 tanpa inhibitor saat kesetimbangan (g/L). 

 Cc = konsentrasi CaSO4 awal (g/L). 


