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Pada proses pendistribusian minyak mentah atau crude oil, sering dijumpai 

adanya masalah-masalah yang mengganggu aliran fluida yang melewati pipa, 

salah satunya adalah terbentuknya kerak.  Kerak yang terbentuk pada pipa-pipa 

akan memperkecil diameter dan menghambat aliran fluida pada sistem pipa 

tersebut.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini telah dilakukan pengujian asap cair 

pelepah sawit sebagai inhibitor kerak pada pipa terutama kerak kalsium sulfat 

(CaSO4) menggunakan metode penambahan bibit kristal (seeded experiment) pada 

variasi konsentrasi larutan pertumbuhan CaSO4 sebesar 0,0250; 0,0375; 0,0500 

dan 0,0625 M serta variasi penambahan inhibitor 5, 15, 25 dan 35 %.  Efektivitas 

tertinggi terjadi pada konsentrasi larutan pertumbuhan CaSO4 0,0250 M dan 

konsentrasi inhibitor yang ditambahkan 35%, diperoleh persentase efektivitas 

sebesar 261,68 %.  Berdasarkan analisis kualitatif menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM) dan X-Ray Difraction (XRD) menunjukkan bahwa 

kerak CaSO4 tanpa penambahan inhibitor seperti batang yang menumpuk, 

memanjang, berukuran besar yang terdiri dari fasa gipsum dan basanit, setelah 

penambahan inhibitor permukaan kristal terlihat pendek, berukuran lebih kecil 

yang terdiri dari fasa gipsum dan basanit dengan intensitas menurun serta 

munculnya fasa baru anhidrit.  Analisis kuantitatif menggunakan Particel Size 

Analyzer (PSA) menunjukkan bahwa kerak CaSO4 sebelum dan setelah 

penambahan inhibitor mengalami penurunan ukuran kristal yakni nilai rata-rata 

(mean) dari 15,900 menjadi 10,370 μm dan nilai tengah (median) dari 13,270 

menjadi 8,356 μm.  Jadi, asap cair pelepah sawit dapat digunakan untuk 

menghambat kerak kalsium sulfat (CaSO4). 

 

Kata kunci :  Asap cair pelepah sawit, CaSO4, kerak, inhibitor 
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STUDY OF PALM MIDRIB LIQUID SMOKE ADDITION AS AN 

INHIBITOR FOR CALCIUM SULPHATE (CaSO4) SCALE USING 

SEEDED EXPERIMENT METHOD 
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In the process of distributing crude oil, companies frequently encountered 

problems which disrupt the flow of fluid through the pipe, one of which is the 

formation of scale.  Therefore the formed scale on the pipes will reduce the 

diameter and inhibit the flow of fluid in the pipe system.  Due to these problems, 

in this research, the testing of palm midrib liquid smoke as a scale inhibitor on 

pipes especially on calcium sulfate (CaSO4) scale using the seeded experiment 

methods was succesfully done with the variations in the concentration of CaSO4 

growth solution was 0.0250; 0.0375; 0.0500 and 0.0625 M respectively as well as 

variations in the addition of inhibitors 5, 15, 25 and 35% sequentially.  The 

highest effectiveness occurred at the concentration of 0.0250 M CaSO4 growth 

solution with 35% inhibitor concentration, yielded the effectiveness percentage 

value of 261.68%.  Based on qualitative analysis using Scanning Electron 

Microscopy (SEM) and X-Ray Difraction (XRD) showed that the CaSO4 scale 

without the addition of inhibitors such as rods that were piled, elongated, large-

sized consisting of gypsum and basanite phases, while after the addition of crystal 

surface, the inhibitors looked short, smaller size consisting of gypsum and 

basanite phases with decreased intensity and the emergence of new anhydrite 

phases.  According to the quantitative analysis using Particle Size Analyzer (PSA) 

showed that the CaSO4 scale after the addition, the inhibitors had decreased the 

crystal size with the mean from 15.900 to 10.370 μm and the median from 13.270 

to 8.335 μm.  In conclusion, the liquid smoke of a palm midrib can be used to 

overcome the calcium sulfate (CaSO4) scale. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada proses pendistribusian minyak mentah atau crude oil sering dijumpai 

adanya masalah-masalah yang mengganggu aliran fluida yang melewati pipa.  

Salah satu problematika yang sering terjadi pada proses pendistribusian 

minyak mentah adalah terbentuknya endapan yang disebut kerak (scale).  

Kerak adalah hasil pengendapan mineral yang berasal dari air formasi yang 

terproduksi bersama minyak dan gas.  Kerak juga didefinisikan sebagai 

tumpukan keras dari bahan anorganik terutama pada permukaan perpindahan 

panas yang disebabkan oleh pengendapan partikel mineral dalam air (Bhatia, 

2003).  

 

Kerak yang terbentuk pada pipa-pipa akan memperkecil diameter dan 

menghambat aliran fluida pada sistem pipa tersebut.  Terganggunya aliran 

fluida dapat menyebabkan suhu semakin naik dan tekanan menjadi semakin 

tinggi, maka kemungkinan pipa akan pecah dan rusak.  Penyebab langsung 

terbentuknya kerak adalah penurunan tekanan, perubahan temperatur, dan 

bercampurnya dua macam mineral yang susunan mineral yang dikandungnya 

tidak saling cocok. 
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Pada prinsipnya, pembentukan kerak terjadi dalam suatu aliran yang 

mengandung garam, jika mengalami penurunan tekanan secara tiba-tiba, 

maka aliran tersebut akan menjadi lewat jenuh dan menyebabkan terjadinya 

endapan garam yang menumpuk pada dinding-dinding peralatan proses 

industri.  Penumpukan endapan garam ini umumnya terdiri dari kalsium 

sulfat, fosfat dan karbonat (Amjad, 1987).  Proses terbentuknya kerak 

umumnya terjadi pada peralatan-peralatan industri, seperti : industri yang 

melibatkan proses destilasi, industri yang menggunakan ketel, dan industri 

kimia, gas, serta minyak (Badr and Yassin, 2007; Lestari dkk., 2004; Suharso 

et al., 2009; Suharso and Buhani, 2011, Suharso et al., 2013). 

 

Kerak yang terbentuk pada pipa-pipa peralatan industri ini sangat 

mengganggu dan menghambat proses produksi.  Bahkan mengakibatkan 

inefisiensi waktu dan dana, karena sebagian besar biaya perawatan alat 

ditujukan untuk mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak akibat 

penumpukan kerak.  Salah satu contoh adalah perusahaan minyak Indonesia 

(Pertamina, Tbk) menghabiskan 85-100 miliyar rupiah untuk mengganti 

setiap pipa pada bagian geotermal setiap 10 tahun dalam mengatasi masalah 

kerak (Suharso et al., 2010; Suharso et al., 2014; Suharso et al., 2017; 

Suharso et al., 2017a). 

 

Pembentukan kerak dapat dicegah dengan cara pelunakan dan pembebasan 

mineral air, akan tetapi penggunaan air bebas mineral dalam industri-industri 

besar membutuhkan biaya yang lebih tinggi (Nunn, 1997).  Kerak juga dapat 

dicegah menggunakan aditif asam sebagai inhibitor untuk menurunkan pH 
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larutan, mengontrol ketidakmurnian ion senyawa anorganik serta komposisi 

morfologi dan fase kristal CaSO4 dan mencegah proses nukleasi pertumbuhan 

kerak CaSO4, namun menghilangkan kerak menggunakan asam dengan 

konsentrasi tinggi tidak efektif karena dapat meningkatnya laju korosi yang 

tinggi (Wang, 2010).  Aditif yang efektif dengan konsentrasi yang sangat 

kecil mampu mengadsorpsi ke dalam inti untuk memperlambat pertumbuhan 

kristal dengan cara menggantikan SO4
2- dan mengikat Ca2+ (Austin et al., 

1975).  

 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan pada metode di atas, maka perlu 

dikembangkan metode efektif yang dapat digunakan untuk mengurangi laju 

pertumbuhan kerak yaitu dengan penggunaan inhibitor kerak (Suharso et al., 

2007).  Penggunaan inhibitor kerak dikenal untuk mengontrol pertumbuhan 

kristalisasi CaSO4 dengan tujuan mengurangi, mencegah atau menunda 

pembentukan kerak CaSO4.   Biasanya formulasi ini mengandung senyawa 

fosfonat dan karboksilat atau polymerspolyacrylate yang disebut dengan anti-

scalants.  Inhibitor biasanya diinjeksikan ke dalam larutan yang secara 

kontinyu maupun periodik metode ini mampu mengendalikan proses 

nukleasi, pertumbuhan kristal CaSO4 yang terjadi pada permukaan pipa dan 

peralatan lainnya (Sousa and Bertran, 2014). 

 

Inhibitor kerak adalah suatu zat yang dapat menghentikan atau mencegah 

terbentuknya kerak (Halimatuddahliana, 2003).  Dibandingkan metode 

lainnya, metode inhibitor merupakan metode yang menarik untuk 

dikembangkan lebih lanjut karena biayanya yang relatif lebih murah dan 
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memiliki efektivitas yang lebih tinggi (Asnawati, 2001), serta dapat 

mencegah kerak dalam periode yang lama (Cowan, 1976).  Inhibitor kerak 

pada umumnya dibagi menjadi dua macam yaitu inhibitor kerak organik dan 

inhibitor kerak anorganik.  Namun, inhibitor anorganik bersifat berbahaya, 

mahal dan tidak ramah lingkungan.  Sehingga digunakan inhibitor kerak 

organik bahan alam yang ramah lingkungan, mudah diperoleh, dan bersifat 

biodegradable (Irianty dan Komalasari, 2013).  Inhibitor kerak organik 

bahan-bahan alam yang dapat digunakan seperti ekstrak gambir (Uncaria 

gambir) (Suharso et al., 2010), ekstrak kemenyan (Styrax benzoin) (Suharso 

et al., 2017), ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana l.) (Bariklana, 

2018), dan asap cair tempurung kelapa (Anggraeni, 2018).   

 

Menurut penelitian sebelumnya, asap cair yang terbuat dari pelepah sawit 

memiliki kandungan asam organik (asam karboksilat), fenol, aldehid, keton, 

dan ester.  Kandungan utamanya adalah asam asetat sebesar 52,19% 

(Rahmalinda dkk., 2014).  Adanya kandungan asam asetat yang cukup tinggi 

tersebut memungkinkan asap cair pelepah sawit untuk dikembangkan sebagai 

inhibitor kerak kalsium sulfat (CaSO4).  Oleh karena itu, dilakukan penelitian 

ini untuk mempelajari pengaruh penambahan asap cair pelepah sawit sebagai 

inhibitor kerak CaSO4 dengan menggunakan metode seeded experiment pada 

konsentrasi larutan pertumbuhan dan konsentrasi inhibitor yang berbeda. 

 

Seeded experiment merupakan salah satu metode pembentukkan kristal 

dengan cara menambahkan bibit kristal ke dalam larutan pertumbuhan.  

Penambahan bibit kristal dilakukan untuk mendorong terjadinya proses 
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kristalisasi dengan lebih cepat.  Adanya area permukaan bibit kristal akan 

mempermudah pertumbuhan kristal menjadi lebih besar.  Semakin cepat 

terjadinya proses kristalisasi maka akan semakin cepat laju pertumbuhan inti 

kristal kalsium sulfat untuk membentuk kristal yang lebih besar. 

 

Asap cair pelepah sawit dianalisis menggunakan GC-MS dan 

spektrofotometer FT-IR.  Analisis GC-MS bertujuan untuk mengetahui profil 

persenyawaan atau komponen penyusun yang terdapat dalam asap cair 

pelepah sawit dan analisis sepektrofotometer FT-IR untuk mengetahui gugus 

fungsinya.  Analisis distribusi ukuran kristal CaSO4 menggunakan Particel 

Size Analyzer (PSA), analisis morfologi permukaan kerak CaSO4 

menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) dan identifikasi struktur 

kristal CaSO4 menggunakan X-Ray Difraction (XRD).  

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan akan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan asap cair pelepah sawit terhadap 

pertumbuhan kerak CaSO4 pada variasi konsentrasi yang telah ditentukan. 

2. Mengetahui efektivitas asap cair pelepah sawit sebagai inhibitor kerak 

CaSO4 menggunakan metode seeded experiment melalui analisis data dan 

karakterisasi menggunakan SEM, X-RD dan PSA. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dalam pengkajian 

ilmu tentang kerak mengenai kemampuan inhibitor asap cair dari pelepah 
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sawit dalam menghambat pertumbuhan kerak CaSO4, yang kemudian mampu 

dikembangkan untuk memperoleh inhibitor kerak yang lebih efektif serta 

dapat mencegah pertumbuhan kerak pada peralatan industri. 

 



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerak  

Kerak adalah tumpukan keras dari bahan anorganik terutama pada permukaan 

perpindahan panas yang disebabkan oleh pengendapan partikel mineral dalam 

air (Bhatia, 2003).  Kerak terbentuk karena tercapainya keadaan larutan lewat 

jenuh.  Beberapa molekul akan bergabung membentuk inti kristal dalam 

keadaan larutan lewat jenuh.  Inti kristal ini akan terlarut kembali jika 

ukurannya lebih kecil dari ukuran partikel kritis sementara itu kristal-kristal 

akan berkembang bila ukurannya lebih besar dari partikel kritis.  Apabila 

ukuran inti kristal menjadi lebih besar dari inti kritis, maka akan mulailah 

pertumbuhan kristal, dari kristal kecil membentuk kristal dengan ukuran yang 

lebih besar (penebalan lapisan kerak).  Kristal-kristal yang terbentuk 

mempunyai muatan ion lebih rendah dan cenderung untuk menggumpal 

sehingga terbentuklah kerak (Lestari, 2008; Hasson and Raphael, 2005).  

 

Kerak juga dapat terbentuk karena campuran air yang digunakan tidak sesuai.  

Campuran air tersebut tidak sesuai jika air berinteraksi secara kimia dan 

mineralnya mengendap jika dicampurkan.  Contoh tipe air yang tidak sesuai 

adalah air laut dengan konsentrasi SO4
2- tinggi dan konsentrasi Ca2+ rendah 

dan air formasi dengan konsentrasi SO4
2- sangat rendah tetapi konsentrasi 
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Ca2+ tinggi.  Campuran air ini menyebabkan terbentuknya endapan CaSO4 

(Badr and Yassin, 2007). 

 

Menurut Lestari (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

kerak antara lain yaitu : 

1. Kualitas Air 

Pembentukkan kerak dipengaruhi oleh konsentrasi komponen-komponen 

pembentuk kerak (kesadahan kalsium, konsentrasi fosfat), pH, dan 

konsentrasi bahan penghambat kerak dalam air. 

2. Temperatur Air 

Pada umumnya komponen pembentuk kerak cenderung mengendap atau 

menempel sebagai kerak pada temperatur tinggi.  Hal ini disebabkan 

karena kelarutannya menurun dengan naiknya temperatur.  Laju 

pengerakan mulai meningkat pada temperatur air 50oC atau lebih dan 

kadang-kadang kerak terbentuk pada temperatur air diatas 60oC. 

3. Laju Alir Air 

Laju pembentukkan kerak akan meningkat dengan turunnya laju alir 

sistem.  Pada sistem dalam kondisi tanpa pemakaian penghambat kerak 

dengan laju alir 0,6 m/detik, maka laju pembentukkan kerak hanya 

seperlima dibanding pada laju alir air 0,2 m /detik. 

 

Menurut Badr and Yassin (2007), prinsip mekanisme pembentukan kerak , 

yaitu : 

1. Campuran dua air garam yang tidak sesuai (umumnya air formasi 

mengandung banyak kation seperti kalsium, barium dan stronsium, 
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bercampur dengan sulfat yang banyak terdapat pada air laut, 

menghasilkan kerak seperti kalsium sulfat (CaSO4). 

Ca2+ (atau Sr2+ atau Ba2+) + SO4
2-  CaSO4 (SrSO4 atau BaSO4) 

2. Penurunan tekanan dan kenaikan temperatur air garam yang akan 

menurunkan kelarutan garam (umumnya mineral yang paling banyak 

mengendap adalah kerak karbonat seperti CaCO3). 

Ca(HCO3)2   CaCO3 + CO2 + H2O 

3. Penguapan air garam, menghasilkan peningkatan konsentrasi garam 

melebihi batas kelarutan dan melebihi endapan garam. 

 

Gambar 1. Kerak pada Pipa (Crabtree et al., 1999). 

 

B. Proses Pembentukan Kerak Kalsium Sulfat (CaSO4) 

Proses pembentukan kerak kalsium sulfat (CaSO4) terdiri dari tiga tahapan, 

sebagai berikut : 

1. Tahap Pembentukan Inti (Nukleasi) 

Pada tahap ini terjadi pembentukan inti krisal yang merupakan partikel 

sangat halus sehingga tidak akan mengendap pada saat proses aliran.  Inti 

dapat dibentuk dari beberapa molekul atau ion komponen endapan yang 

tumbuh secara bersama-sama dan jaraknya berdekatan, dapat juga 

dikatakan partikel halus secara kimia tidak berhubungan dengan endapan, 
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tetapi ada kemiripan dengan struktur kisi kristal.  Jika inti dibentuk dari 

ion atau komponen endapan, fase awal endapan disebut nukleasi homogen. 

 

2. Tahap Pertumbuhan Inti 

Pada tahap pembentukan inti sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dari 

larutan, suhu, energi yang dipakai untuk berada pada tahap ini (misalnya 

agitasi) dan tambahan eksternal (memakai molekul kristal kembali – 

seeding agent).  Inti akan tumbuh menjadi butiran yang lebih besar 

dengan diameter 0,001–0,1 µ (ukuran koloid), kemudian tumbuh lagi 

sampai diameter 0,1–10 µ (kristal halus).  Kristal akan mulai mengendap 

saat pertumbuhannya mencapai diameter lebih dari 10 µ (kristal kasar). 

 

3. Tahap Pengendapan 

Proses pembentukan dipengaruhi oleh aliran fluida pembawa, dimana 

kristal akan mengendap apabila kecepatan pengendapan lebih besar dari 

kecepatan aliran fluida (Siswoyo dan Erna, 2005).  Partikel (inti-inti 

kristal) yang membesar akan mengendap ke dasar wadah.   

Partikel-partikel yang relatif besar ini sering kali lebih murni dan lebih 

mudah disaring. 

 

Pada dasarnya pembentukan kerak terjadi dalam suatu aliran yang yang 

bersifat garam.  Jika mengalami penurunan tekanan secara tiba-tiba, maka 

aliran tersebut menjadi lewat jenuh dan menyebabkan terbentuknya endapan 

garam yang menumpuk pada dinding-dinding peralatan proses industri 

(Amjad, 1995).  Sedangkan berdasarkan metode pembentuknnya, 
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pembentukan kristal terdiri dari dua jenis yaitu secara homogen (homogeneus 

nucleation) dan heterogen (heterogeneus nucleation).  

 

Gambar 2.  Proses Nukleasi. (A) Homogeneous Nucleation (B) 

Heterogeneous Nucleation (Crabtree et al., 1999). 

 

 

C. Kristalisasi 

Menurut Brown (1978), kristalisasi adalah suatu proses pembentukkan kristal 

dari larutannya dan kristal yang dihasilkan dapat dipisahkan secara mekanik.  

Kristalisasi dari larutan dapat terjadi jika padatan larutan dalam keadaan 

berlebih (di luar kesetimbangan), maka sistem akan mencapai kesetimbangan 

dengan cara mengkristalkan padatan terlarut.  Kristalisasi senyawa dalam 

larutan langsung pada permukaaan transfer panas dimana kerak terbentuk 

memerlukan tiga faktor simultan yaitu konsentrasi lewat jenuh 

(supersaturation), terbentuknya inti kristal dan waktu kontak yang memadai.  

 

Pada saat terjadi penguapan, kondisi jenuh (saturation) dan kondisi lewat 

jenuh (supersaturation) dicapai secara simultan melalui pemekatan larutan 

dan penurunan daya larut seimbang saat kenaikan suhu menjadi suhu 

penguapan. 

A B 
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Laju pertumbuhan kristal ditentukan oleh laju difusi zat terlarut pada 

permukaan kristal dan laju pengendapan zat terlarut pada kristal tersebut.  

Daya dorong difusi zat-zat terlarut adalah perbedaan antara konsentrasi  

zat-zat terlarut pada permukaan kristal dan pada larutan.  Kristal-kristal yang 

telah terbentuk mempunyai muatan ion lebih rendah dan cenderung untuk 

menggumpal sehingga terbentuklah kerak (Lestari, 2008; Hasson and 

Raphael, 2005).  Contoh kasus laju pertumbuhan kristal yang mudah diamati 

terjadi pada pertumbuhan kristal borak (Suharso, 2003; Suharso, 2004; 

Suharso, 2007; Suharso, 2009; Suharso, 2009a; Suharso, 2010; Suharso, 

2010a; Suharso, 2010b; Suharso, 2010c; Suharso, 2012; Suharso, 2012a; 

Suharso et al., 2002; Suharso et al., 2004; Suharso et al., 2007; Suharso et al., 

2007a; Suharso et al., 2008). 

 

D. Kelarutan Endapan 

Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat dari 

larutan.  Endapan mungkin berupa kristal atau koloid, dan dapat dikeluarkan 

dari larutan dengan penyaringan atau pemusingan.  Endapan terbentuk jika 

larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat bersangkutan.  Kelarutan (S) suatu 

endapan, menurut definisi adalah sama dengan konsentrasi molar dari larutan 

jenuhnya.  Kelarutan bergantung dari berbagai kondisi, seperti temperatur, 

tekanan, konsentrasi, bahan-bahan lain dalam larutan itu dan pada komposisi 

pelarutnya. 

 

Tetapan hasil kelarutan menjelaskan kesetimbangan senyawa ion sedikit larut 

dalam larutan jenuhnya.  Efek ion asing terhadap kelarutan endapan-endapan 
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adalah tepat kebalikannya, kelarutan bertambah sedikit dengan adanya ion-

ion asing.  Untuk menjelaskan ion asing terhadap kelarutan endapan, harus 

mengingat rumus hasil kali kelarutan, harus dinyatakan dalam besaran 

aktivitas.  Hasil kali kelarutan tidak memberikan informasi tentang laju ketika 

kesetimbangan itu terjadi.  Sesungguhnya kelebihan zat pengendap yang 

terlalu banyak dapat mengakibatkan sebagian endapan melarut kembali, 

sebagai akibat bertambahnya efek garam atau akibat pembentukan ion 

penjebakan.  Dalam hal ini, hasil kali kelarutan dari kalsium sulfat pada 

temperatur ruang sebesar 2,3 × 10-4 mol/L (Svehla, 1990). 

 

E. Derajat Lewat Jenuh (Supersaturasi) 

Larutan lewat jenuh (supersaturated) adalah suatu larutan yang mengandung 

zat terlarut (solute) lebih besar daripada yang dibutuhkan pada sistem 

kesetimbangan larutan jenuh.  Kondisi kelarutan lewat jenuh dapat diperoleh 

dengan jalan pendinginan larutan pekat panas, penguapan larutan encer, 

kombinasi proses penguapan dan pendinginan serta dengan penambahan zat 

lain untuk menurunkan kelarutannya. 

 

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara temperatur dan konsentrasi dalam 

proses kristalisasi.  Garis tebal menunjukkan kelarutan normal untuk zat 

terlarut dalam pelarut sedangkan garis putus-putus menunjukkan kurva lewat 

jenuh, dimana posisinya dalam diagram bergantung pada zat-zat pengotor 

(Wafiroh, 1995).   
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Gambar 3. Diagram Temperatur-Konsentrasi (Wafiroh, 1995). 

 

Pada Gambar 3, kondisi kelarutan dibagi dalam tiga bagian yaitu daerah 

stabil, daerah metastabil dan daerah labil.  Daerah stabil adalah daerah larutan 

yang tidak mengalami kristalisasi.  Daerah yang memungkinkan terjadinya 

kristalisasi tidak spontan adalah daerah metastabil sedangkan daerah labil 

adalah daerah yang memungkinkan terjadinya kristalisasi secara spontan. 

 

Pada diagram hubungan temperatur dan konsentrasi, jika suatu larutan yang 

terletak pada titik A didinginkan tanpa kehilangan volume pelarut (garis 

ABC), maka pembentukan inti secara spontan tidak akan terjadi sampai 

kondisi C tercapai.  Larutan lewat jenuh dapat juga tercapai dengan 

mengurangi sejumlah volume pelarut dari pelarutnya dengan proses 

penguapan.  Hal ini ditunjukkan dengan garis ADE, yaitu saat larutan di titik 

A diuapkan pada temperatur konstan (Wafiroh, 1995). 
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F. Kerak Kalsium Sulfat (CaSO4) 

Kalsium adalah logam putih perak dan agak lunak yang diproduksi oleh 

elektrolisis garam kalsium klorida (CaCl2).  Kalsium melebur pada 845 ºC, 

memiliki massa jenis 2,96 g/L dan titik didih 1450 ºC.  Kalsium membentuk 

ion kalsium (Ca2+) dalam suatu larutan.  Garam dari kalsium biasanya berupa 

bubuk putih dan membentuk larutan yang tak berwarna kecuali jika anionnya 

berasal dari ion kompleks maka garamnya akan berwarna (Saito, 1996; 

Svehla. 1990).  

 

CaSO4 merupakan salah satu jenis kerak non alkali.  Kerak ini dikenal dengan 

tiga bentuk yaitu anhidrat (CaSO4) stabil pada suhu 98 oC, hemihidrat 

(CaSO4·0,5H2O) stabil pada suhu antara 98-170 oC, dan dihidrat 

(CaSO4·2H2O).  Berbagai kalsium sulfat ini terbentuk karena adanya 

perbedaan temperatur dan konsentrasi air laut.  Pada air sirkulasi dengan 

kesadahan kalsium tinggi, kalsium sulfat (CaSO4·2H2O) dapat terendapkan 

sesuai dengan temperatur air.  Kelarutan CaSO4 bertambah dengan naiknya 

temperatur sampai 37 oC, kemudian cenderung menurun pada temperatur di 

atas 37 oC (Patel et al., 1999, Hamed et al., 1997, Amjad et al., 1987). 

 

Selain itu, torbulensi aliran dan lamanya waktu kontak (contact time) juga 

berpengaruh pada kecepatan pngendapan dan tingkat kekerasan kristal yang 

terbentuk (Antony, 2011).  Kalsium membentuk kerak keras ketika 

berkombinasi dengan sulfat.  Kerak CaSO4 kemudian dapat dihindari jika 

suhu operasi dipertahankan dibawah suhu 421oC dan dengan memberikan 

inhibitor kerak (Al-Sofi et al., 1994). 
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Reaksi terbentuknya kerak kalsium sulfat adalah sebagai berikut: 

 CaCl2(aq)+ Na2SO4(aq)→ CaSO4(aq)  +  2NaCl(aq) 

 Ca2+  +  SO4
2-  →  CaSO4 

 

Kalsium sulfat dalam bentuk mineralnya disebut gipsum, dengan bentuk 

utamanya adalah senyawa dihidrat.  Gipsum memiliki sifat-sifat fisika 

sebagai berikut : 

Nama  : Gipsum 

Rumus molekul : CaSO4·2H2O 

Berat molekul  : 172,17 

Warna   : putih  

Bentuk kristal  : monoklinik 

Indeks refraktif : 1,5226 

Massa jenis : 2,32 

Titik lebur, ºC : -1½H2O, 128 

Titik didih, ºC : -2H2O, 163 

Kekerasan, Mohs : 2 

 

Kristal kalsium sulfat terdiri dari beberapa fasa diantaranya adalah fasa 

gipsum (CaSO4·2H2O), basanit (CaSO4·0,5H2O) dan anhidrit ((CaSO4).  Fasa 

gipsum merupakan jenis fasa hardscale dan fasa basanit merupakan jenis fasa 

softscale serta fasa anhidrit merupakan jenis fasa softscale. Fasa gipsum 

(hardscale) merupakan jenis kristal yang sulit dihilangkan sedangkan fasa 

basanit dan anhidrit (softscale) merupakan kristal yang mudah lepas dari pipa 

atau mudah untuk dihilangkan (Holysz et al., 2007).  Ketiga fasa tersebut 
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memiliki bentuk seperti batang (Albab, 2016).  Hal ini dapat dijelaskan 

morfologi dan fasa kristal CaSO4 pada Gambar 4. 

  

Gambar 4.  Morfologi dan Fasa Kristal CaSO4 (Zhang, 2016). 

 

 

G. Pengaruh Pembentukan Kerak Kalsium Sulfat (CaSO4) 

Adapun pengaruh-pengaruh dalam pembentukan kristal kalsium sulfat adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Konsentrasi Larutan 

Konsentrasi dapat menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi 

pembentukan kerak kalsium sulfat.  Konsentrasi larutan merupakan 

parameter yang digunakan untuk menyatakan kuantitas zat terlarut dalam 

suatu pelarut atau larutan.  Apabila konsentrasi dari suatu larutan semakin 

besar, maka tingkat kecenderungan kerak CaSO4  akan semakin besar. 

 

2. Pengaruh pH Larutan 

Adanya kandungan SO4 dalam larutan akan memberikan pengaruh pH 

larutan dan daya larut dari kalsium sulfat.  Apabila pH dalam larutan 

rendah, maka akan semakin kecil kemungkinan terdapatnya kerak kalsium 

sulfat, dan sebaliknya apabila semakin tinggi pH maka semakin banyak 

kerak kalsium sulfat yang akan terbentuk. 
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3. Pengaruh Temperatur 

Temperatur mempunyai pengaruh terhadap jumlah kerak yang dihasilkan.  

Kenaikan temperatur mengakibatkan peningkatan kecepatan pertumbuhan 

inti kerak.  Jumlah kerak yang dihasilkan semakin banyak dalam kondisi 

temperatur yang tinggi.  Peningkatan temperatur menyebabkan kalsium 

sulfat yang terlarut semakin sedikit sehingga tingkat pengendapan pada 

suhu 65 ºC lebih tinggi daripada suhu 30 ºC, karena salah satu 

peningkatan kinetik dari kristalisasi dan berkurangnya larutan kalsium 

sulfat pada suhu tinggi (Grases dkk., 2007). 

 

4. Pengaruh Waktu Induksi 

Waktu induksi adalah waktu yang dibutuhkan ion dalam larutan untuk 

bereaksi sehingga membentuk inti kristal yang pertama kali (Isopecus et 

al., 2009).  Apabila semakin kecil waktu induksi, maka semakin cepat inti 

kristal terbentuk, dan apabila semakin besar waktu induksi maka semakin 

lama inti kristal terbentuk.  Inti kristal selanjutnya menjadi pusat-pusat 

pertumbuhan kerak sehingga semakin banyak inti yang terjadi akan 

semakin banyak jumlah kerak yang terbentuk.  Hal ini berarti bahwa 

waktu induksi kecil maka jumlah kerak yang terbentuk akan semakin 

banyak (Ma’mun dkk., 2015). 

 

H. Metode Pengendalian Kerak Kalsium Sulfat (CaSO4) 

1. Pengendalian pH 

Pengendalian pH dengan penginjeksian asam (asam sulfat atau asam 

klorida) telah lama diterapkan untuk mencegah pengerakan oleh garam-
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garam kalsium, garam logam bivalen dan garam fosfat.  Kelarutan bahan 

pembentukan kerak biasanya meningkat pada pH yang lebih rendah.  Pada 

pH 6,5 atau kurang, korosi pada baja karbon, tembaga, dan paduan 

tembaga dengan cepat akan berlangsung dan pH efektif untuk mencegah 

pengendapan kerak hanyalah pada pH 7,0 sampai 7,5.  Oleh karena itu, 

suatu sistem otomatis penginjeksian asam diperlukan untuk 

mengendalikan pH secara tepat.  Namun, asam sulfat dan asam klorida 

mempunyai tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam penanganannya.  

 

2. Pembebasan Mineral Air 

Pemakaian air bebas mineral merupakan metoda yang tepat untuk 

menghambat kerak di dalam suatu sistem dengan pembebanan panas tinggi 

dimana pengolahan konvensional dengan bahan penghambat kerak tidak 

berhasil (Baraka and Sorbie, 2010; Lestari dkk., 2004).  Masalah kerak 

tidak akan di jumpai bilamana dipakai air bebas mineral karena seluruh 

garam-garam terlarut dapat dihilangkan.  Oleh karena itu, pemakaian air 

bebas mineral merupakan metoda yang tepat untuk menghambat kerak di 

dalam suatu sistem dengan pembebanan panas tinggi dimana pengolahan 

konvensional dengan bahan penghambat kerak tidak berhasil (Lestari dkk., 

2004).  Namun penggunaan air bebas mineral membutuhkan biaya yang 

cukup tinggi untuk digunakan dalam industri skala besar sehingga dapat 

menurunkan efisiensi kerja. 
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3. Pelunakan Zeolit  

Pelunakan menggunakan zeolit dalam bentuk natrium dari resin dengan 

cara pertukaran ion.  Natrium yang terkandung dalam resin ditukar dengan 

ion magnesium dan kalsium yang terkandung dalam air.  Reaksi-reaksi ini 

ditunjukkan oleh persamaan kimia berikut.  Naz merupakan resin natrium-

zeolit, Ca dan Mg adalah kalsium dan magnesium, masing-masing sebagai 

berikut: 

Ca+2 + 2NaZ→2Na++ CaZ2 

Mg+2+ 2NaZ→2Na++ MgZ2 

Ketika semua ion natrium telah digantikan oleh kalsium dan magnesium, 

resin harus diregenerasi dengan larutan air garam (natrium klorida).  

Memang benar bahwa pelunakan menyerap banyak molekul organik yang 

berbeda, dan pelunakan meningkatkan muatan elektrostatik negatif 

padatan koloid. Namun, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa salah 

satu dari fungsi-fungsi ini secara signifikan meningkatkan kinerja sistem.  

Bila dibandingkan dengan penambahan antiscalant, kelemahan utama 

dalam pelunakan zeolit adalah biaya yang mahal. 

 

4. Penggunaan Inhibitor Kerak 

Inhibitor kerak adalah bahan kimia yang menghentikan atau mencegah  

terbentuknya kerak bila ditambahkan pada konsentrasi yang kecil pada air 

(Halimatuddahliana, 2003).  Penggunaan bahan kimia dengan dosis yang 

sangat rendah dapat mencukupi untuk mencegah kerak dalam periode yang 

lama (Cowan et al., 1976).  Biasanya, bahan kimia yang ditambahkan 

untuk mencegah pembentukan kerak didukung dengan penggunaan bola-
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bola spons untuk membersihkan secara mekanis permukaan bagian dalam 

pipa.  Prinsip kerja dari inhibitor kerak adalah pembentukan senyawa 

kompleks (khelat) antara inhibitor dengan unsur-unsur penyusun kerak. 

Senyawa kompleks yang terbentuk larut dalam air sehingga menutup 

kemungkinan pertumbuhan kristal yang besar dan mencegah kristal kerak 

untuk melekat pada permukaan pipa (Patton, 1981).  

 

Pada industri minyak, inhibitor kerak terbagi menjadi 3 kategori utama 

yaitu fosfat anorganik, organophosphorous (fosfat organik) dan polimer-

polimer organik.  Masing-masing memiliki aplikasi spesifik serta 

rintangan lingkungana yang berbeda.  Berbagai inhibitor kerak (terutama 

poliakrilat dan fosfonat) baru-baru ini telah ditemukan.  Inhibitor tersebut 

memiliki mekanisme yang sangat berbeda.  Contohnya adalah inhibitor 

yang berupa polimer anionik dapat mengganggu proses nukleasi 

sedangkan molekul fosfonat dapat teradsorpsi ke dalam inti kristal, 

menghentikan situs aktif pertumbuhan dan menghentikan pertumbuhan 

kristal lanjut (Kostas et al., 2007).  Pada dasarnya bahan-bahan kimia ini 

mengandung grup P-O-P dan cenderung untuk melekat pada permukaan 

kristal. Inhibitor kerak yang pernah digunakan adalah polimer-polimer 

yang larut dalam air dan senyawa fosfonat.  Mekanisme kerja inhibitor 

kerak terbagi menjadi dua (Suharso dkk., 2007), 

yaitu:  

1. Inhibitor kerak dapat teradsorpsi pada permukaan kristal kerak pada saat 

mulai terbentuk.  Inhibitor merupakan kristal yang besar yang dapat 

menutupi kristal yang kecil dan menghalangi pertumbuhan selanjutnya.    
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2. Bahan kimia dalam banyak hal dapat dengan mudah mencegah 

menempelnya suatu partikel-partikel pada permukaan padatan. 

 

Terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki senyawa kimia 

sebagai inhibitor kerak (Al Deffeeri, 2006), yaitu: 

1. Inhibitor kerak harus menunjukkan kestabilan termal yang cukup dan 

efektif untuk mencegah terbentuknya air sadah dari pembentukkan 

kerak.  

2. Inhibitor kerak harus dapat merusak struktur kristal dan padatan 

tersuspensi lain yang mungkin akan terbentuk.  

3. Inhibitor kerak juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dalam 

penggunaannya sehingga tidak menimbulkan efek samping yang 

berbahaya bagi lingkungan sekitar. 

 

I. Mekanisme Penghambatan Kerak 

Metode penghambatan kerak yang paling umum dan efektif adalah dengan 

menggunakan inhibitor kerak.  Penghambatan kerak berasal dari proses fisik 

yang lebih kompleks, seperti adsorpsi, nukleasi dan proses pertumbuhan 

kristal, daripada dengan reaksi kimia (Ketrane et al., 2009).  Mekanisme 

utama dalam penghambatan kerak adalah (1) efek ambang batas; (2) efek 

distorsi kristal; (3) dispersi dan (4) chelation (Darton, 2000; Lisitsin et al., 

2005).   

1. Threshold Inhibition  

Istilah inhibisi (penghambatan) ambang batas menggambarkan mekanisme 

inhibitor kerak pada level submikroskopik kristal.  Efek ambang batas ini 
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dijelaskan dengan adsorpsi inhibitor ke dalam kristal yang tumbuh dan 

mengubah morfologi kristal tersebut.  Proses ini dapat mencegah 

pertumbuhan kristal atau setidaknya menunda untuk waktu yang lama.  

Fungsi sebenarnya dari mekanisme ini adalah untuk "melarutkan" kristal 

yang tumbuh tepat setelah nukleasi, dan mencegah kelanjutan dari 

mekanisme pengerakan.  Sebuah inhibitor ambang batas pada dasarnya 

mengganggu atau menghilangkan mekanisme pertumbuhan kristal secara 

cepat dengan menyerap pada situs pertumbuhan kristal (Severtson et al., 

1999).  Aminotrimethylenephosphonate (ATMP), 

aminomethylenephosphonates (AMP), 1-hydroxyethylidene-1,1-

diphosphonic acid (HEDP) dan 2-phosphonobutane-1,2,4-trikarboksilat 

acid (PBTC) adalah organofosfonat yang paling umum digunakan sebagai 

inhibitor ambang batas (Reddy and Nancollas, 1973). 

 

2. Crystal Distortion 

Mekanisme distorsi kristal adalah inhibitor dapat mengubah kristal kecil 

yang tumbuh dan membuat sel satuan dalam bentuk aksial yang berbeda 

(Wang et al., 2001).  Akibatnya, pertumbuhan normal kristal terganggu, 

dan kerak tidak dapat terbentuk.  Distorsi struktur kristal bisa 

meningkatkan stres internal kristal, yang menghasilkan pematahan kristal 

dan mencegah pengendapan mikrokristal (Yang et al., 2001).  Dalam 

kasus polimer, seperti polyacrylates dengan berat molekul rendah dan 

banyak polimer lainnya, polimer dapat mendistorsi struktur kisi kristal 

mineral pembentuk kerak dengan dosis yang rendah, meskipun pada 

tingkat yang jauh lebih rendah dari fosfonat.  Hasilnya kristal lunak dan 
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tidak menempel pada permukaan transfer panas.  Poli (asam akrilat) dan 

poli (asam maleat) termasuk ke dalam produk yang paling umum 

digunakan pada mekanisme distorsi kristal (Severtson et al., 1999). 

 

3. Crystal Dispersion 

Dispersi kristal adalah mekanisme aglomerasi dan pertumbuhan 

mikrokristal yang dicegah dengan peningkatan anionik pada permukaan.  

Peningkatan kekuatan ikatan elektrostatik antar mikrokristal mencegah 

pertumbuhan kisi kristal yang teratur.  Modifikasi kristal terjadi ketika 

antiscalant terserap kemudian mengubah morfologi mikrokristal yang 

tumbuh, sehingga kristal berbentuk tidak teratur.  Adanya kristal-kristal 

yang tidak teratur tersebut membuat lapisan kerak tidak dapat terbentuk 

pada permukaan sistem.  Kristal yang kurang teratur lebih mudah 

terdispersi (menyebar).  Kelompok fungsional yang berasal dari monomer 

seperti asam akrilik, asam metakrilat, asam maleat, asam poliakrilat, asam 

polymethacrylic dan sebagian poliakrilamida terhidrolisis adalah polimer 

yang paling umum digunakan untuk penyebaran kristal. 

 
(a)                                       (b)                                      (c) 

Gambar 5.  Mekanisme Penghambatan Inhibitor (a) Threshold inhibition, 

(b) Crystal dispersion, (c) Crystal distortion (Severtson et al., 

1999). 
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4. Chelation 

Ada dua atau lebih ikatan koordinasi dalam molekul agen pengkhelat atau 

agen pengompleks.  Ikatan koordinasi sangat mudah membentuk senyawa 

kompleks dengan ion positif pada formulasi kristal dalam air.  Air 

kehilangan ion positif dan pertumbuhan kerak menurun secara bersamaan.  

Sebagai contoh mekanisme penghambatan dari EDTA : 

EDTANa2 + Me2+ = EDTAMe + 2Na+ 

Dimana Me2+ mewakili ion positif Ca2+, Mg2+, Ba2+, dan lain-lain.  Rumus 

reaksi menunjukkan bahwa reaksi kimia antara agen pengkhelat dan ion 

positif kerak mengikuti “hukum komposisi konstan”, yang berarti satu 

molekul EDTANa2 hanya dapat bereaksi dengan satu ion positif kristal.  

Oleh karena itu, kuantitas jenis inhibitor ini bergantung pada konsentrasi 

ion positif kristal dalam air, dosis inhibitor sering dalam jumlah yang 

sangat besar (Wang et al., 2001).  Selain itu, pengkhelatan kimia terbatas 

karena tidak stabil pada suhu yang lebih tinggi dan membutuhkan bahan 

kimia dalam jumlah besar (Sahnon, 1996). 

 

Mekanisme penghambatan kerak dapat dipengaruhi oleh jumlah tempat 

adsorpsi, kerapatan muatan, ukuran molekul, berat molekul dan modus 

interaksi dengan permukaan logam untuk membentuk kompleks permukaan 

logam yang stabil (Wang et al., 2001).  Kerapatan elektron yang lebih tinggi 

dalam struktur inhibitor mampu mendorong efektivitas inhibitor dalam 

penghambatan kerak.  Menurut Wang et al. (2001) mekanisme pencegahan 

dan peleburan kerak oleh polimer hijau menunjukkan bahwa senyawa kimia 

atau polimer ramah lingkungan sebagai inhibitor membentuk selaput adsorpsi 



26 

 

pada permukaan logam sehingga dapat mencegah timbulnya kerak pada 

permukaan logam.  Adsorpsi bersifat subjektif terhadap kepadatan muatan 

permukaan logam dan juga muatan molekul inhibitor (Ma et al., 2001).   

 

Penggunaan inhibitor kerak seperti zat pengompleks dengan biodegradabilitas 

tinggi mengandung atom nitrogen, yang mampu berinteraksi dengan ion 

logam dan gugus asam karboksilat yang mampu mengkoordinasikan ion 

logam melalui oksigen (Kolodynska et al., 2008).  Kebanyakan inhibitor 

organik ramah lingkungan mengandung setidaknya satu gugus polar dengan 

atom nitrogen, sulfur atau oksigen sebagai situs chemisorption.   

 

J. Asap Cair (Liquid Smoke) 

Asap cair merupakan sistem kompleks yang terdiri dari fase cairan terdispersi 

dan medium gas sebagai pendispersi.  Asap cair merupakan suatu campuran 

larutan dan dispersi koloid yang berasal dari uap asap kayu dalam air yang 

diperoleh dari proses pirolisis kayu atau dibuat dari campuran senyawa murni 

(Maga, 1987 dalam Luditama, 2006).  Menurut Sutin (2008), asap cair dapat 

digunakan sebagai pengawet makanan karena mengandung senyawa-senyawa 

antibakteri dan antioksidan.  Asap cair banyak digunakan pada industri 

makanan sebagai preservatif, industri farmasi, bioinsektisida, pestisida, 

desinfektan, herbisida dan lain sebagainya. 
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Menurut Yulistiani (2008), asap cair dapat dibedakan berdasarkan proses 

pemurniannya, antara lain: 

1. Asap Cair Grade 1 

Asap cair grade 1 merupakan asap cair hasil dari proses destilasi dan 

penyaringan dengan zeolit, kemudian dilanjutkan dengan destilasi 

fraksinasi dan penyaringan dengan arang aktif.  Asap cair ini memiliki 

warna kuning pucat dan digunakan untuk bahan makanan siap saji seperti 

mie basah, bakso dan tahu. 

2. Asap Cair Grade 2 

Asap cair grade 2 merupakan asap cair yang telah melewati tahapan 

destilasi kemudian dilakukan penyaringan zeolit.  Asap cair ini memiliki 

warna kuning kecokelatan dan diorientasikan untuk pengawetan bahan 

makanan mentah seperti daging, ayam atau ikan sebagai pengganti 

formalin. 

3. Asap Cair Grade 3 

Asap cair grade 3 merupakan asap cair yang dihasilkan melalui proses 

pirolisis.  Asap cair ini memiliki warna cokelat, berbau tajam, masih 

mengandung tar yang tinggi dan diorientasikan untuk pengawetan karet. 

 

Penggunaan asap cair mempunyai banyak keuntungan dibandingkan metode 

pengasapan tradisional, yaitu lebih mudah diaplikasikan, proses lebih cepat, 

memberikan aroma, warna dan rasa serta penggunaannya tidak mencemari 

lingkungan (Pszczola, 1995).  Asap cair yang berasal dari bahan baku yang 

berbeda, akan menghasilkan komponen kimia yang berbeda (Guillen, 2001).   
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Asap cair diperoleh dari pembakaran bahan yang banyak mengandung 

selulosa, hemiselulosa dan lignin menghasilkan senyawa fenol, senyawa asam 

dan turunannya.  Bahan baku yang dapat digunakan untuk menghasilkan asap 

cair antara lain tempurung dan serabut kelapa, sampah organik, cangkang 

kopi, bambu maupun merang padi (Sutin, 2008).  Sifat dari asap cair 

dipengaruhi oleh komponen utama yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin 

yang proporsinya bervariasi tergantung pada jenis bahan yang akan di 

pirolisis.  Proses pirolisis sendiri melibatkan berbagai proses reaksi 

diantaranya dekomposisi, oksidasi, polimerisasi dan kondensasi (Kollman and 

Cote, 1984 dalam Luditama, 2006).  

 

Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, 

keton, asam organik, alkohol dan ester.  Salah satu komponen kimia lain yang 

dapat terbentuk pada pembutan asap cair adalah Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAH) dan turunannya, beberapa diantara komponen tersebut 

bersifat karsinogenik (Stolyhwo, 2005).   

 

K. Asap Cair Pelepah Sawit 

Asap cair pelepah sawit yang digunakan dalam penelitian ini adalah asap cair 

grade 3.  Asap cair ini memiliki ciri-ciri berwarna cokelat, berbau tajam dan 

masih mengandung tar yang tinggi (Yulistiani, 2008).  Berdasarkan penelitian 

Padil dan Yelmida (2009) limbah pelepah sawit mengandung selulosa 

34,89%, hemiselulosa 27,14%, dan lignin (19,87%).  Adanya kandungan 

selulosa, hemiselulosa dan lignin pada pelepah sawit tersebut, sebenarnya 

dimungkinkan untuk memanfaatkan limbah tersebut menjadi produk yang 
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bernilai ekonomi seperti asap cair sehingga dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan.   

 

Kandungan asap cair memiliki berbagai peran penting, diantaranya adalah 

senyawa fenol berperan sebagai antioksidan sehingga dapat memperpanjang 

masa simpan produk asapan.  Kandungan senyawa fenol dalam asap sangat 

bergantung pada temperatur pirolisis kayu.  Menurut Girard (1992), kuantitas 

fenol pada kayu sangat bervariasi yaitu antara 10.200 mg/kg.  Guaiakol dan 

siringol adalah beberapa jenis fenol yang terdapat dalam produk asapan.  

Senyawa-senyawa karbonil dalam asap berperan pada pewarnaan dan cita 

rasa produk asapan.  Golongan senyawa ini mempunyai aroma karamel yang 

unik.  Vanilin dan siringaldehida adalah beberapa jenis senyawa karbonil 

yang terdapat dalam produk asapan.  Selain itu, kandungan asap cair lainnya 

adalah senyawa-senyawa asam, senyawa asam berperan sebagai anti bakteri 

dan membentuk cita rasa produk asapan.  Senyawa asam ini diantaranya 

adalah asam asetat, propionat, butirat dan valerat.   

 

Analisis yang telah dilakukan oleh Rahmalinda dkk. (2014) asap cair yang 

terbuat dari pelepah sawit memiliki kandungan utama asam asetat 52,19% 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.  Data hasil analisa menunjukkan 

terdapat 16 komponen yang teridentifikasi pada asap cair dari hasil pirolisis 

bahan baku (Tabel 1).  Senyawa-senyawa tersebut secara keseluruhan berasal 

dari degradasi termal karbohidrat kayu seperti karbonil, asam, furan dan 

turunan pyran.  Selain itu, juga berasal dari degradasi termal lignin, seperti 

fenol, guaiakol dan syringol (Budijanto, 2008). 
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Tabel 1.  Kandungan senyawa utama pada hasil pirolisis asap cair dari 

pelepah sawit  

Sumber:  Rahmalinda dkk. (2014) 

 

L. Metode Seeded Experiment 

Metode seeded experiment merupakan salah satu metode pembentukan kristal 

dengan cara menambahkan bibit kristal ke dalam larutan pertumbuhan.  

Penambahan bibit kristal dilakukan untuk mendorong terjadinya proses 

kristalisasi dengan lebih cepat.  Adanya area permukaan bibit kristal 

mempermudah pertumbuhan kristal menjadi lebih besar.  Semakin cepat 

terjadinya proses kristalisasi, maka akan semakin cepat laju pertumbuhan inti 

kristal kalsium sulfat untuk membentuk kristal yang lebih besar.  Hal ini 

NO Nama Senyawa Pelepah Sawit (%) 

 Senyawa Asam     

1 Acetic acid  52,19 

 Senyawa Aldehid dan Keton   

2 2-propanone  3,35 

3 1-hydroxy-2-propanone  2,68 

4 1-hydroxy-2-butanone   

5 3-methylbutanal  4,35 

6 Pentanal   

7 3-ethoxy-propanal  1,78 

8 2-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten- 

1-one (Cyclotene) 

 

 Senyawa Furan dan Pyran   

9 Butyrolactone   

10 2-furancarboxaldehyde (Furfural)  5,98 

11 2-furanmethanol   

12 5-(hydroxymethyl)-2-furancarboxaldehyde 4,18 

 Senyawa Fenol   

13  Phenol  9,12 

14 2,6-dimethoxyphenol (syringol)  1,84 

 Senyawa Ester Pelepah Sawit   

15 Vinyl formate  7,8 

16 Isopropyl formate  
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dilakukan untuk melihat laju pertumbuhan kerak kalsium sulfat setelah 

ditambahkan inhibitor dengan penambahan bibit kristal (seeded experiment). 

 

M. Analisis dan Karakterisasi Kerak Kalsium Sulfat (CaSO4) 

Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa analisis dan karakterisasi terhadap 

kerak CaSO4 yang terbentuk.  Analisis tersebut diantaranya adalah analisis IR 

bertujuan untuk mengetahui gugus-gugus fungsional dalam suatu sampel (asap 

cair) dan  mengidentifikasi komponennya menggunakan GC-MS.  Analisis 

morfologi kerak CaSO4 sebelum dan sesudah penambahan inhibitor diamati 

menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM), ukuran partikelnya 

diamati menggunakan Particle Size Analyzer (PSA), dan karakterisasi untuk 

mengetahui kemurnian kristal kerak CaSO4 menggunakan X-Ray Difraction 

(XRD).  Analisis dan karakterisasi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

asap cair pelepah sawit dalam menghambat kerak CaSO4 mengetahui 

komponen-komponennya. 

 

1. Spektrofotometer FT-IR (Fourier Transform Infrared) 

Spektrofotometer FT-IR (Fourier Transform Infrared) merupakan alat 

yang digunakan untuk analisis berdasarkan pengukuran intensitas 

inframerah terhadap panjang gelombang dan untuk mendeteksi 

karakteristik vibrasi kelompok gugus fungsi dari senyawa pada sampel.  

Cahaya inframerah berinteraksi dengan sampel, maka molekul-molekul 

yang saling terikat pada sampel akan mengalami regangan dan tekukan 

(Kang et al, 1998).  Hasil spektrum menunjukkan absorbansi dan transmisi 



32 

 

molekul yang menggambarkan rekaman data molekul dari sampel tersebut.  

Tidak ada rekaman data yang sama untuk tiap molekul yang berbeda 

sehingga spektroskopi FT-IR dapat digunakan untuk berbagai tipe analisis 

(Day dan Underwood, 2001).  

 

Pengukuran spektrum menggunakan FTIR terdapat tiga teknik pengukuran 

sampel yang umum digunakan dalam yaitu Photo Acoustic Spectroscopy 

(PAS), Attenuated Total Reflectance (ATR) dan Difuse Reflectance 

Infrared Fourier Transform (DRIFT).  Setiap teknik memiliki karakteristik 

spektrum vibrasi molekul tertentu (Beasley et al., 2014).  Metode 

pembacaan spektrum vibrasi molekul pada FTIR ada dua macam, yaitu 

metode reflektansi dan metode transmisi.  Metode transmisi memerlukan 

teknik khusus dalam preparasi sampel yaitu harus dalam bentuk pellet 

disk.  Spektroskopi FT-IR memiliki banyak keunggulan dibanding 

spektroskopi IR diantaranya yaitu lebih cepat karena pengukuran 

dilakukan secara serentak (simultan) serta mekanik optik lebih sederhana 

dengan sedikit komponen yang bergerak. 

 

Jika sinar inframerah dilewatkan melalui sampel senyawa organik, maka 

terdapat sejumlaah frekuensi yang diserap dan ada yang diteruskan atau 

ditransmisikan tanpa diserap.  Serapan cahaya oleh molekul bergantung 

pada struktur elektronik dari molekul tersebut.  Molekul yang menyerap 

energi tersebut terjadi perubahan tingkat energi rotasi.  Pada suhu kamar, 

molekul senyawa organik dalam keadaan diam, setiap ikatan mempunyai 

frekuensi yang karakteristik untuk terjadinya vibrasi ulur (stretching 
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vibrations) dan vibrasi tekuk (bending vibrations), dimana sinar 

inframerah dapat diserap pada frekuensi tersebut.  Energi ulur (stretch) 

suatu ikatan lebih besar daripada energi tekuk (bend) sehingga serapan 

ulur suatu ikatan muncul pada frekuensi lebih tinggi dalam spektrum 

inframerah daripada serapan tekuk dari ikatan yang sama (Suseno dan 

Sofjan, 2008). 

 

2. Gas Cromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) 

Gas chromatography merupakan salah satu teknik kromatografi yang 

hanya dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang mudah 

menguap.  Kriteria menguap adalah dapat menguap pada kondisi vakum 

tinggi dan tekanan rendah, serta dapat dipanaskan (Drozd, 1985).  

Kromatografi gas menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan 

pada perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyusunnya.  

Kromatografi gas biasa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-

senyawa yang terdapat pada campuran gas dan juga menentukan 

konsentrasi suatu senyawa dalam fase gas.  

 

Kromatografi gas ini mirip dengan destilasi fraksional, karena keduanya 

memisahkan komponen dari campuran terutama berdasarkan pada 

perbedaan titik didih atau tekanan uap.  Namun, destilasi fraksional 

biasanya digunakan untuk memisahkan komponen-komponen pada skala 

besar sedangkan kromatografi gas memisahkan komponen-komponen pada 

skala yang lebih kecil (mikro) (Pavia, 2006). 
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Mass Spectroscopy diperlukan untuk identifikasi senyawa sebagai penentu 

bobot molekul.  Prinsip dari MS adalah pengionan senyawa-senyawa 

kimia untuk menghasilkan molekul bermuatan atau fragmen molekul dan 

mengukur rasio massa atau muatan.  Molekul yang telah terionisasi akibat 

penembakan elektron berenergi tinggi tersebut akan menghasilkan ion 

dengan muatan positif, kemudian ion tersebut diarahkan menuju medan 

magnet dengan kecepatan tinggi.  Medan magnet atau medan listrik akan 

membelokkan ion tersebut agar dapat menentukan bobot molekulnya dan 

bobot molekul semua fragmen yang dihasilkan (David, 2005).  Kemudian 

detektor akan menghitung muatan yang terinduksi atau arus yang 

dihasilkan ketika ion dilewatkan atau mengenai permukaan, scanning 

massa dan menghitung ion sebagai mass to charge ratio (m/z).  terdapat 4 

proses dalam spektrometer massa yakni ionisasi, percepatan, pembelokan 

dan pendeteksian. 

 
Gambar 6.  Gas Cromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS)  

(Anonim, 2018). 

 

 

Ketika GC digabungkan dengan MS, akan didapatkan suatu metode 

analisis yang sangat bagus.  Metode analisis GC-MS adalah dengan 

membaca spektra yang terdapat pada kedua metode yang digabung 

tersebut.  Pada spektra GC jika terdapat bahwa dari sampel mengandung 



35 

 

banyak senyawa, yaitu terlihat dari banyaknya puncak (peak) dalam 

spektra GC tersebut.  Berdasarkan data dan waktu retensi yang sudah 

diketahui dari literatur, bisa diketahui senyawa apa saja yang terdapat 

dalam sampel.  Selanjutnya adalah memasukkan senyawa yang diduga 

tersebut ke dalam sepektroskopi massa.  Hal ini dapat dilakukan karena 

salah satu kegunaan kromatografi gas adalah untuk memisahkan senyawa-

senyawa dari suatu sampel.  Setelah itu, didapat hasil dari spektroskopi 

massa pada grafik yang berbeda. 

 

3. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengetahui morfologi atau struktur mikro permukaan dari suatu 

bahan atau material.  Instrumen mikroskop elektron biasa digunakan untuk 

melihat ukuran dan bentuk partikel terutama untuk bubuk yang relatif 

kasar.  Metode SEM merupakan pemeriksaan dan analisa permukaan atau 

lapisan yang tebalnya 20 µm dari permukaan.  Hasilnya berupa topografi 

dengan segala tonjolan dan bentuk permukaan.  Gambar topografi 

diperoleh dari penangkapan pengolahan elektron sekunder yang 

dipancarkan dari spesimen (Sujatno, 2015). 

 

Cara kerja SEM adalah gelombang elektron yang dipancarkan elektron 

gun terkondensasi di lensa kondensor dan terfokus sebagai titik yang jelas 

oleh lensa objektif.  Scanning coil yang diberikan energi menyediakan 

bidang magnetik bagi sinar elektron.  Berkas sinar elektron yang mengenai 

sampel menghasilkan elektron sekunder dan kemudian dikumpulkan oleh 
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detektor sekunder dan detektor backscatter.  Gambar yang dihasilkan 

terdiri dari ribuan titik berbagai intensitas di permukaan Cathode Ray Tube 

(CRT) sebagai topografi (Kroschwitz, 1990).  Pada sistem ini berkas 

elektron dikonsentrasikan pada spesimen, bayangannya diperbesar oleh 

lensa objektif dan diproyeksikan pada layar.  Sinyal lain adalah back 

scattered electron yang intensifnya bergantung pada nomor atom unsur 

yang ada pada permukaan spesimen (Sujatno, 2015). 

 

4. X-Ray Difraction (XRD) 

XRD merupakan suatu teknik pengujian yang digunakan untuk 

menentukan unsur dan senyawa kimia, struktur kristal, parameter kisi, 

volume kisi dan lain-lain (Krisnawan, 2009).  Sedangkan menurut Rusli 

(2011), mengatakan bahwa difraksi sinar-X merupakan teknik yang 

digunakan untuk menganalisis padatan kristalin.  Dengan menggunakan 

metode ini juga dapat ditentukan derajat kristalinitas dan fase yang 

terdapat dalam suatu sampel (Cullity, 2001).  

 

Metode difraksi sinar-X adalah seberkas sinar-X dipantulkan dari 

sehimpunan bidang kristal yang berjarak antara d berkas sinar yang 

dipantulkan dari bidang yang kedua menempuh jarak 2d sin θ lebih 

panjang dari bekas yang dipantulkan dari bidang pertama dengan d adalah 

sudut yang diukur terhadap permukaan kristal.  Sinar-sinar pantul yang 

sefase berbeda lintasan sebesar kelipatan bulat dari panjang gelombang 

akan menimbulkan interferensi saling menguatkan.  Pemantulan dan 
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interferensi bergabung menjadi difraksi.  Difraksi akan saling menguatkan 

jika terpenuhi persamaan Bragg yakni 2d sin θ = nλ. 

 

Hasil tersebut sering dikenal dengan hukum Bragg bagi difraksi sinar-X.  

dengan d merupakan jarak antara bidang (hkl) untuk sebuah kristal, θ 

adalah sudut Bragg, λ adalah panjang gelombang radiasi, dan bilangan n 

adalah 1,2,3 dan seterusnya (Wijayanti, 2007).   

 

Gambar 7.  Hamburan Sinar-X pada Kristal (Wijayanti, 2007). 

 

 

Difraksi sinar X membutuhkan sumber cahaya, filter, sampel, dan detektor 

(Gambar 8).  Hasil dari analisis XRD adalah berupa puncak-puncak yang 

menjelaskan karakteristik sampel yang diamati (Balaz, 2008).  Pada 

penelitian ini, uji difraksi dilakukan untuk mempelajari struktur dan 

karakteristik dari kerak kalsium sulfat (CaSO4). 

 

Gambar 8.  Skema Kerja XRD (Balaz, 2008). 
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5. Particle Size Analyzer (PSA) 

Particle Size Analyzer (PSA) dapat menganalisis partikel suatu sampel 

yang bertujuan menentukan ukuran partikel dan distribusinya dari sampel 

yang representatif.  Distribusi ukuran partikel dapat diketahui melalui 

gambar yang dihasilkan.  Ukuran tersebut dinyatakan dalam jari-jari untuk 

partikel yang berbentuk bola.  Penentuan ukuran dan ditribusi partikel 

menggunakan PSA dapat dilakukan dengan (1) difraksi sinar laser untuk 

partikel dari ukuran submikron sampai dengan milimeter, (2) control 

principle untuk mengukur dan menghitung partikel yang berukuran mikron 

sampai dengan millimeter, (3) penghamburan sinar untuk untuk mengukur 

partikel untuk yang berukuran mikron sampai dengan nanometer (Etzler, 

2004). 

 

Pengukuran sampel diperoleh dari penyebaran partikel yang akan diukur 

dalam suatu pelarut kemudian mengalir melalui aliran sel (1) dengan 

pompa (Gambar 9).  Aliran sel (1) terbuat dari leburan silika yang mampu 

mentransmisikan sinar ultraviolet.  Sistem penyinaran optik (2) dan sistem 

pengukuran optik (3) dikeluarkan melalui aliran sel (1).  Sistem 

penyinaran optik (2) terdiri atas laser (2a) untuk menghasilkan sinar laser 

ultraviolet dengan panjang gelombang 325 nm untuk gas sedangkan 

panjang gelombang 266 nm untuk padatan dan carian, kondensator (2b), 

penyaring spasial (2c), dan lensa kolimator (2d) (Totoki, 2007).  

 

Sistem pengukuran optik (3) terdiri atas kondensator (3a), cincin detektor 

(3b) dan fluorescent (3c) yang dilekatkan atau dikeluarkan mendekati 



39 

 

permukaan cincin detektor (3b).  Cincin detektor (3b) adalah photodiode 

array yang terbentuk dari photodiodes.  Photodiodes cincin detektor (3b) 

mengirimkan output menuju data sampling circuit (4).  Data sampling 

circuit (4) terbentuk dari amplifier untuk memperkuat output dari 

photodiodes secara terpisah berupa data digital. Data digital tersebut akan 

dikirim ke komputer (5), komputer akan merubah distribusi intesitas data 

menjadi data algoritma.  Hasil dari pengukuran akan muncul pada layar 

monitor (6) atau dicetak menggunakan printer (7) (Totoki, 2007). 

 

 

Gambar 9.  Skema kerja PSA (Totoki, 2007), (1) aliran sel, (2) sistem 

penyinaran optik, (3) sistem pengukuran optik, (4) data 

sampling circuit, (5) computer, (6) layar monitor dan (7) 

printer. 

 

 

Keunggulan penggunaan Particle Size Analyzer (PSA) untuk mengetahui 

ukuran partikel adalah sebagai berikut: 

1. Lebih akurat dan mudah digunakan, pengukuran partikel dengan 

menggunakan alat PSA lebih akurat jika dibandingkan dengan 

pengukuran menggunakan alat lain seperti SEM ataupun TEM.  Hal ini 

dikarenakan partikel dari sampel yang akan diuji didispersikan ke 

dalam sebuah media sehingga ukuran partikel yang terukur merupakan 

ukuran partikel tunggal. 
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2. Hasil pengukuran dalam bentuk distribusi, sehingga dapat 

menggambarkan keseluruhan kondisi sampel, dalam artian penyebaran 

ukuran rata-rata partikel dalam suatu sampel. 

3. Rentang ukuran dari 0,6 sampai dengan 7 mikrometer (Rusli, 2011). 



 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada 

bulan Januari sampai April 2019.  Analisis menggunakan instrumen 

Spektrofotometer FT-IR dan Scanning Electron Microscopy (SEM) dilakukan 

di Laboratorium Unit Pelaksana Teknik Laboratorium Terpadu dan Sentra 

Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung, analisis 

menggunakan GC-MS dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Universitas 

Gadjah Mada, analisis menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) dilakukan 

di Laboratorium Sentra Universitas Padjajaran dan analisis menggunakan X-

Ray Difraction (XRD) dilakukan di Laboratorium Terpadu Institus Sepuluh 

November. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah alat-alat 

gelas, waterbath merek Thermoscientific AC 200/S21 made in United 

Kingdom, gelas-gelas plastik, spatula, pengaduk magnet, hotplate stirrer 

merek Stuart CB 162 made in United Kingdom, oven merek Innotech made 
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in USA, pH meter merek 827 Metrohm made in Swiss, neraca analitik merek 

Airshwoth AA-160 made in Japan, FT-IR merek Cary 630 Agilent made in 

USA, PSA merek Coulter LS 13320 made in USA, SEM merek Carl Zeiss 

evo MA 10 made in Canada, GC-MS merek Shimadzu GC2010 MSQP 

2010S made in Japan, XRD merek Philip Analytical made in Netherlands.  

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

Chemical Product made in China, Na2SO4 CRp Chemical Product made in 

China, akuades, kertas saring dan asap cair pelepah sawit. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Asap Cair 

Asap cair pelepah sawit yang digunakan berasal dari Politeknik Negeri 

Lampung (POLINELA).  Asap cair pelepah sawit dihasilkan melalui 

metode pirolisis, yaitu penguraian pelepah sawit dengan bantuan panas 

tinggi tanpa adanya oksigen atau dengan menggunakan oksigen dengan 

jumlah terbatas kemudian diperoleh asap cair pelepah sawit grade 3.  

Untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada asap cair pelepah sawit 

akan dianalisis menggunakaan Spektrofotometer IR (Suharso et al., 2010).  

Selain itu, asap cair pelepah sawit dianalisis menggunakan GC-MS untuk 

mengetahui komponen senyawa kimianya. 

 

2. Preparasi Inhibitor 

Pada penelitian ini digunakan asap cair pelepah sawit dengan variasi 

konsentrasi 5, 15, 25 dan 35 %.  Pembuatan larutan inhibitor dengan 

konsentrasi 5 % dilakukan dengan cara mengencerkan 50 mL asap cair 



43 
 

dengan akuades dalam labu ukur 1000 mL, lalu dihomogenkan.  Perlakuan 

yang sama dilakukan untuk pembuatan larutan inhibitor dengan 

konsentrasi 15, 25 dan 35 %. 

 

3. Preparasi Bibit Kristal 

Bibit kristal dibuat dengan mencampurkan larutan CaCl2 27,75 g yang 

dilarutkan dengan volume total 250 mL kemudian diaduk dengan 

menggunakan hotplate stirer pada kecepatan pengadukan 200 rpm suhu  

90 ºC selama 15 menit dan Na2SO4 35,5 g dilarutkan dalam akuades 

dengan volume total 250 mL kemudian diaduk dengan menggunakan 

hotplate stirrer pada kecepatan 200 rpm suhu 90 ºC selama 15 menit.  

Larutan CaCl2 dan Na2SO4 dicampurkan serta diaduk menggunakan 

hotplate stirrer pada kecepatan 200 rpm suhu 90 ºC hingga mengendap 

sempurna.  Kemudian endapan dipisahkan dengan kertas saring dan 

endapan dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 105 ºC selama 

3 jam (Suharso et al., 2009). 

 

4. Pengujian Inhibitor Asap Cair Pelepah Sawit dalam Menghambat 

Pertumbuhan Kristal CaSO4 

 

Tahapan untuk pengujian asap cair pelepah sawit sebagai inhibitor dalam 

pengendapan kristal CaSO4 dengan metode seeded experiment dilakukan 

dengan rangkaian percobaan sebagai berikut: 
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a. Penentuan Laju Pertumbuhan CaSO4 Tanpa Inhibitor pada 

Konsentrasi Larutan Pertumbuhan yang Berbeda dengan Metode 

Seeded Experiment 

 

Larutan pertumbuhan CaSO4 0,0250 M dibuat dengan cara melarutkan 

CaCl2 0,0500 dan Na2SO4 0,0500 M masing-masing dengan volume 

total akuades 200 mL.  Masing-masing larutan dimasukkana ke dalam 

gelas kimia dan diaduk menggunakan hotplate strirrerp pada kecepatan 

200 rpm selama 15 menit dengan suhu 90 ºC untuk menghomogenkan 

larutan.  Kemudian larutan CaCl2 anhidrat 0,0500 dan larutan Na2SO4 

0,0500 M dicampurkan dan diaduk menggunakan hotplate stirrer pada 

kecepatan 200 rpm selama 15 menit dengan suhu 90 ºC agar terbentuk 

kerak CaSO4 dan diukur nilai pHnya menggunakan pH meter.  

 

Larutan CaSO4 yang terbentuk dimasukkan ke dalam 7 gelas plastik 

yang sudah berisi 0,2 g bibit kristal masing-masing sebanyak 50 mL.  

Setelah itu, diletakkan dalam waterbath pada suhu 90 oC selama 45 

menit.  Pada waktu 15 menit pertama satu gelas di ambil, selanjutnya 

disaring menggunakan kertas saring yang sudah ditimbang, lalu 

dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 ºC selama 3-4 jam.  

Kemudian gelas diambil lagi setiap 5 menit sekali hingga pada gelas 

yang terakhir.  Percobaan ini diulang dengan variasi konsentrasi larutan 

CaSO4 0,0375 M dari campuran larutan CaCl2 0,0750 dan Na2SO4 

0,0750 M; CaSO4 0,0500 M dari campuran larutan CaCl2 0,1000 dan 

Na2SO4 0,1000 M; dan CaSO4 0,0625 M dari campuran larutan CaCl2 

0,1250 dan Na2SO4 0,1250 M. 
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b. Penentuan Laju Pertumbuhan CaSO4 dengan Penambahan 

Inhibitor pada Konsentrasi Larutan Pertumbuhan yang Berbeda 

dengan Metode Seeded Experiment 

 

Larutan pertumbuhan CaSO4 0,0250 M dibuat dengan cara melarutkan 

CaCl2 0,0500 dan Na2SO4 0,0500 M masing-masing dalam volume total 

inhibitor asap cair pelepah sawit dengan konsentrasi 5 % sebanyak 200 

mL.  Masing-masing larutan dimasukkan ke dalam gelas kimia dan 

diaduk menggunakan hotplate stirrer pada kecepatan 200 rpm selama 

15 menit dengan suhu 90 oC untuk menghomogenkan larutan.  

Kemudian larutan CaCl2 anhidrat 0,0500 dan larutan Na2SO4 0,0500 M 

dicampurkan dan diaduk menggunakan hotplate stirrer pada kecepatan 

200 rpm selama 15 menit dengan suhu 90 oC agar terbentuk kerak 

CaSO4 dan diukur nilai pHnya menggunakan pH meter. 

 

Larutan CaSO4 yang terbentuk dimasukkan ke dalam 7 gelas plastik 

yang sudah berisi bibit kristal sebanyak 0,2 g masing-masing sebanyak 

50 mL.  Kemudian diletakkan dalam waterbath pada suhu 90 oC selama 

15 menit untuk mencapai kesetimbangan.  Pengamatan dilakukan 

selama 45 menit , pada waktu 15 menit pertama satu gelas diambil, 

selanjutnya disaring menggunakan kertas saring yang sudah ditimbang, 

lalu dikeringkan menggunakan oven  pada suhu 105 oC selama 3-4 jam.  

Kemudian gelas diambil lagi setiap 5 menit sekali hingga pada gelas 

yang terakhir.  Selanjutnya kerak yang telah kering ditimbang untuk 

mengetahui berat kristal yang terbentuk. 
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Perlakuan ini diulang dengan variasi konsentrasi larutan CaSO4 0,0375 

M dari campuran larutan CaCl2 0,0750 dan Na2SO4 0,0750 M; CaSO4 

0,0500 M dari campuran larutan CaCl2 0,1000 dan Na2SO4 0,1000 M; 

dan CaSO4 0,0625 M dari campuran larutan CaCl2 0,1250 dan Na2SO4 

0,1250 M, serta pada variasi konsentrasi inhibitor 5, 15, 25 dan 35 %.  

Kemudian dipilih kerak dengan konsentrasi asap cair yang paling 

efektif untuk dianalisis menggunakan morfologinya menggunakan 

SEM, fasa kristal menggunakan XRD dan distribusi ukuran partikel 

menggunakan PSA (Suharso et al., 2010). 

 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa berat kerak terhadap waktu dengan variasi 

konsentrasi larutan pertumbuhan dan variasi konsentrasi inhibitor, masing-

masing diplot sebagai jumlah endapan terhadap waktu menggunakan 

Microsoft Office Excel 2010.  Nilai yang diperoleh dari masing-masing grafik 

merupakan pertumbuhan kerak CaSO4.  Morfologi kerak CaSO4 sebelum dan 

sesudah penambahan inhibitor dianalisis menggunakan SEM.  Struktur kristal 

CaSO4 sebelum dan sesudah penambahan inhibitor dianalisis menggunakan 

XRD.  Dan untuk mengetahui distribusi ukuran partikelnya dianalisis 

menggunakan PSA.  

 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut : 

1. Asap cair pelepah sawit memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kerak 

CaSO4 yakni dapat menghambat laju pertumbuhan kerak CaSO4 pada 

variasi konsentrasi yang ditunjukkan dengan perbedaan nilai laju 

pertumbuhan, morfologi, fasa kristalin, dan ukuran partikel kerak CaSO4.  

 

2. Inhibitor asap cair pelepah sawit memiliki nilai persen efektivitas 

tertinggi dalam menghambat laju pertumbuhan kerak CaSO4 pada 

konsentrasi larutan pertumbuhan 0,0250 M dan konsentrasi inhibitor 35 % 

sebesar 261,68 %. 

 

3. Analisis morfologi permukaan kerak CaSO4 dengan SEM menunjukkan 

bahwa terjadi perubahan sebelum penambahan inhibitor terlihat berbentuk 

seperti batang yang menumpuk, memanjang dan berukuran besar, setelah 

penambahan inhibitor permukaan kristal terlihat pendek dan lebih kecil. 

 

4. Analisis fasa kristal CaSO4 dengan XRD menunjukkan bahwa kerak 

CaSO4 tanpa penambahan inhibitor memiliki fasa kristal gipsum dan 
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basanit, setelah penambahan inhibitor terjadi perubahan yakni terdiri dari 

fasa gipsum, basanit, dan anhidrit yang ditunjukkan pada difraktogram 

sinar-x. 

 

5. Analisis distribusi ukuran partikel kerak CaSO4 dengan PSA 

menunjukkan bahwa kerak CaSO4 sebelum dan setelah penambahan 

inhibitor mengalami penurunan ukuran kristal yakni nilai rata-rata (mean) 

dari 15,900 menjadi 10,370 μm dan nilai tengah (median) dari 13,270 

menjadi 8,356 μm. 

 

B. SARAN 

Untuk meningkatkan mutu penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran berupa perlunya penelitian lebih lanjut terhadap 

penghambatan kerak CaSO4 menggunakan inhibitor yang sama (asap cair 

pelepah sawit) dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan metode yang sama 

yakni seeded experiment.  Kemudian, suhu dan konsentrasi larutan 

pertumbuhan CaSO4 disesuaikan dengan skala industri.  Selain itu, juga perlu 

dilakukan pengujian mekanisme penghambatan senyawa organik yang 

terdapat pada asap cair terhadap pertumbuhan kerak CaSO4. 
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