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Permasalahan yang terjadi pada sebagian besar industri yang ada di Indonesia 

khususnya industri minyak dan gas adalah terbentuknya kerak pada pipa.industri. 

Salah satu kerak yang banyak dijumpai yaitu kerak kalsium karbonat (CaCO3).  

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada penelitian ini telah dilakukan pengujian  

limbah cair tempe sebagai inhibitor kerak kalsium karbonat (CaCO3) menggunakan 

metode tanpa penambahan bibit kristal (Unseeded Experiment) pada variasi 

konsentrasi larutan pertumbuhan CaCO3 sebesar 0,050; 0,075; dan 0,100 M serta 

variasi penambahan inhibitor dari 5, 10, 15, 20 dan 25% menggunakan suhu 60 oC.  

Nilai persen efektivitas tertinggi terjadi pada konsentrasi 0,050 M dengan 

penambahan inhibitor sebesar 25% yaitu sebesar 42,033 %.  Berdasarkan hasil 

analisis menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) dan X-Ray 

Diffraction (XRD) menunjukkan kerak CaCO3 tanpa inhibitor terdiri dari kristal 

fasa kalsit dan sedikit aragonit, sedangkan setelah penambahan inhibitor terdiri dari 

kristal fasa aragonit, vaterit, dan sedikit kalsit.  Kalsit merupakan jenis kristal 

hardscale sedangkan aragonit dan vaterit merupakan jenis kristal softscale.  

Analisis kuantitatif menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) menunjukkan 

bahwa distribusi ukuran partikel kerak CaCO3 menjadi lebih kecil dengan adanya 

penambahan inhibitor berdasarkan nilai rata-rata (mean) yaitu dari 376,3 menjadi 

3,159 µm dan nilai tengah (median) yaitu dari 371,1 menjadi 3,277 µm. 
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THE STUDY OF ADDITION TEMPE LIQUID WASTE AS AN 

INHIBITOR OF CALCIUM CARBONATE (CaCO3) SCALE 

USING UNSEEDED EXPERIMENT METHOD 

 

 

 

By 

 

 

Muhammad Fauzan 

 

 

 

 

The problem on several industries in Indonesia, especially on oil and gas industry 

is the occurrence of scaling deposit on the pipe. One of the many scales found is 

calcium carbonate (CaCO3). In order to solve the problem, in this research tempe 

liquid waste has been tested as an inhibitor of calcium carbonate (CaCO3) scale 

using unseeded experiment method with the variations concentration of CaCO3 

growth solution of 0.050; 0.075; and 0.100 M also with inhibitor variations of 5, 

10, 15, 20 and 25% at temperature of 60 oC. The highest percentage of the 

effectiveness 42.033% occurred in the concentration of 0.050 M with the addition 

of 25% inhibitor.  Based on the results of the analysis using Scanning Electron 

Microscopy (SEM) and X-Ray Diffraction (XRD) showed that the scale of CaCO3  

without inhibitors consisted of calcite crystals and slightly aragonite crystals, while 

after the addition of inhibitors consisted of aragonite, vaterite, and slightly calcite 

phases.  Calcite is a type of hard scale crystal, while aragonite and vaterite are a 

type of softscale crystals. Quantitative analysis using Particle Size Analyzer (PSA) 

showed that the particle size distribution of CaCO3 scale crystals was smaller with 

the addition of inhibitor based on mean value from 376.3 to 3,159 µm and median 

from 371.1 to 3,277 µm. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pada dunia industri proses pengendapan senyawa-senyawa anorganik biasa terjadi 

pada peralatan-peralatan industri yang melibatkan air garam seperti industri 

minyak dan gas, proses desalinasi dan ketel serta industri kimia. Keadaan tersebut 

tidak diharapkan karena penumpukannya menyebabkan timbulnya kerak yang 

dapat mengganggu transfer panas sehingga mengurangi efisiensi dan menghambat 

pengaliran pada proses aliran fluida.  Proses terbentuknya kerak ini umumnya 

terjadi pada berbagai macam peralatan industri yang melibatkan proses destilasi 

dan menggunakan ketel (Badr and Yassin, 2007; Lestari dkk., 2004; Suharso et 

al., 2009; Suharso et al., 2010; Suharso dan Buhani, 2011).  Selain itu, 

pembentukan kerak juga dapat terjadi pada alat-alat kondensor, pendingin, dan 

penukar panas (Ahmadi and Steinhagen, 2007).  

 

Pada dasarnya pembentukan kerak terjadi dalam suatu aliran 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).  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 naik dan tekanan semakin tinggi sehingga kemungkinan pipa akan 

pecah (Asnawati, 2001).  Salah satu dampak negatif dari kerak yang terbentuk 

pada pipa peralatan industri menyebabkan perusahaan minyak Indonesia 

(Pertamina, Tbk) menghabiskan dana 6-7 juta dolar untuk mengganti setiap pipa 

pada bagian geothermal setiap 10 tahun sekali dalam mengatasi masalah kerak 
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yang terjadi (Suharso et al., 2010; Suharso et al., 2014; Suharso et al., 2017; 

Suharso et al., 2017a; Suharso et al., 2019a; Suharso et al., 2019b). Adapun 

komponen-komponen kerak yang sering dijumpai pada peralatan industri yaitu, 

kalsium karbonat (CaCO3), seng sulfat (ZnSO4), kalsium sulfat (CaSO4), silica, 

dan magnesium silika (Lestari, 2008). 

 

Dalam bidang industri, kerak kalsium karbonat (CaCO3) merupakan salah satu 

masalah yang cukup penting pada sebagian besar proses industri yang melibatkan 

air, seperti pada desalinasi, permukaan tower pendingin, mesin penukar panas, 

mesin pembangkit tenaga uap dan di pipa-pipa minyak.  Kelarutan CaCO3 yang 

sedikit dapat terbentuk jika larutan lewat jenuh dalam tempat pengolahannya 

terjadi kesetimbangan kimia dengan lingkungannya pada tekanan dan temperatur 

yang sebenarnya.  Kesetimbangan CaCO3 dapat diganggu dengan pengurangan 

gas CO2 dari aliran selama proses produksi berlangsung.  Ini akan mengakibatkan 

pengendapan sehingga terbentuk kerak. 

 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengontrol pembentukan kerak 

antara lain dengan cara pembebasan mineral air (Lestari, 2008), pengendalian pH 

(Suharso, 2012), dan penggunaan inhibitor (Suharso et al, 2007).  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 relatif lebih murah dan memiliki efektifitas yang lebih tinggi (Asnawati, 

2001) serta dapat mencegah kerak dalam periode yang lama (Cowan, 1976).  

 

Permasalahan dari timbulnya kerak menjadi masalah yang cukup serius, sehingga 

dibutuhkan alternatif untuk menangani permasalahan kerak pada pipa industri. 

Langkah yang tepat adalah menggunakan inhibitor kerak yang ramah lingkungan 

dan juga memiliki efektifitas yang tinggi dalam menanggulangi kerak. Salah 

satunya menggunakan limbah cair tempe, mengingat Provinsi Lampung 

merupakan salah satu kawasan industri dengan limbah yang cukup besar baik 

limbah cair maupun limbah padat.  Salah satu industri rumah tangga yaitu industri 

tempe.  Sektor industri pengolahan termasuk agroindustri tempe juga menjadi 
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salah satu sektor penting dalam pembangunan di Provinsi Lampung.  Hal ini 

terlihat dari kontribusi agroindustri atau industri pengolahan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana industri pengolahan menempati urutan 

kedua setelah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung, 2015). 

 

Kegiatan industri tempe tidak hanya menghasilkan produk akhir saja melainkan 

akan menghasilkan produk samping yaitu berupa limbah.  Limbah adalah buangan 

yang dihasilkan oleh proses produksi industri.  Limbah hasil produksi tempe 

dibedakan menjadi dua yaitu limbah cair dan limbah semi padatan.  Limbah semi 

padatan dari hasil olahan tempe masih memiliki nilai ekonomis, sehingga 

seringkali dijual dan digunakan sebagai pakan ternak.  Sedangkan limbah cair dari 

hasil produksi tempe tidak memiliki nilai ekonomis sehingga akan langsung dialiri 

ke saluran pembuangan.  Produksi tempe akan menghasilkan limbah cair bersifat 

kental dan berbau asam.  Limbah cair ini berasal dari rendaman kedelai yang 

sudah matang dan mengalami fermentasi secara alami.  Fermentasi 

mikroorganisme biasanya menghasilkan asam organik seperti asam asetat, asam 

glukonat, asam sitrat, asam itakonat, asam giberelat, dan asam laktat (Pratiwi, 

2008). 

 

Pada penelitian ini, inhibitor yang digunakan yaitu limbah cair tempe.  Limbah 

cair tempe yang mengandung asam laktat diharapkan bisa digunakan untuk 

menghentikan atau menghambat laju pertumbuhan kerak dengan cara mengikat 

logam Ca2+.  Metode yang digunakan untuk mengetahui keefektifan inhibitor 

limbah cair tempe dalam menghambat pembentukan kerak kalsium karbonat 

secara kuantitatif dapat diketahui berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan metode unseeded experiment, yaitu salah satu metode pembentukan 

kristal dengan cara tanpa menambahkan bibit kristal ke dalam larutan 

pertumbuhan.  Hal ini dilakukan untuk melihat laju pertumbuhan kerak CaCO3.  

Penambahan limbah cair tempe pada proses pembentukan kalsium karbonat 

dengan metode unseeded experiment akan diketahui berdasarkan analisis data 

sedangkan analisis morfologi kalsium karbonat menggunakan Scanning Electron 
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Microscopy (SEM) dan distribusi ukuran partikelnya akan diukur menggunakan 

Particle Size Analyzer (PSA). 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Mempelajari pengaruh penambahan limbah cair tempe sebagai inhibitor kerak 

kalsium karbonat (CaCO3) pada variasi konsentrasi larutan pertumbuhan, 

konsentrasi inhibitor, dan waktu pertumbuhan. 

 

2. Mengetahui keefektifan limbah cair tempe sebagai inhibitor kerak kalsium 

karbonat dengan menggunakan metode unseeded experiment melalui analisis 

data dan karakterisasi menggunakan SEM dan PSA. 

 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kemampuan dari limbah cair tempe dalam menghambat pertumbuhan kerak 

CaCO3 yang kemudian mampu dikembangkan untuk memperoleh inhibitor kerak 

yang lebih efektif serta dapat mencegah pertumbuhan kerak pada peralatan 

industri sehingga mengurangi dampak negatif dari kerak tersebut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kerak 

 

 

Kerak didefinisikan sebagai suatu deposit dari senyawa-senyawa anorganik yang 

terendapkan dan membentuk timbunan kristal pada permukaan suatu substansi 

(Kemmer, 1979).  Kerak adalah tumpukan keras dari bahan anorganik terutama 

pada permukaan perpindahan panas yang disebabkan oleh pengendapan partikel 

mineral dalam air (Bhatia, 2003).  Pembentukan kerak pada sistem perpipaan di 

industri maupun rumah tangga menimbulkan banyak permasalahan teknis dan 

ekonomis.  Hal ini disebabkan karena kerak dapat menutupi atau menyumbat air 

yang mengalir dalam pipa dan sekaligus menghambat proses perpindahan panas 

pada peralatan penukar panas.  Sehingga, kerak yang terbentuk pada pipa-pipa 

akan memperkecil diameter dan menghambat aliran fluida pada sistem pipa 

tersebut (Shiddiq, 2014).  

 

Kerak dapat terbentuk karena campuran air yang digunakan tidak sesuai atau 

memiliki perbedaan kelarutan. 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 6 formasi dengan konsentrasi SO4
2- sangat rendah 

tetapi konsentrasi Ca2+ tinggi.  Campuran air ini menyebabkan terbentuknya 

endapan CaSO4 (Badr and Yassin, 2007). 

 

Komponen-komponen kerak yang sering dijumpai pada peralatan industri yaitu 

kalsium sulfat (CaSO4), kalsium karbonat (CaCO3 turunan dari kalsium 

bikarbonat), kalsium dan seng fosfat, kalsium fosfat, silika dengan konsentrasi 

tinggi, besi dioksida (senyawa yang disebabkan oleh kurangnya kontrol korosi 
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atau alami berasal dari besi yang teroksidasi), besi fosfat ( senyawa yang 

disebabkan karena pembentukan lapisan film dari inhibitor fosfat), mangan 

dioksida (mangan teroksidasi tingkat tinggi) magnesium silika, silika dan 

magnesium pada konsentrasi tinggi dengan pH tinggi, magnesium karbonat, 

magnesium dengan konsentrasi tinggi dan pH tinggi serta CO2 tinggi (Lestari, 

2008).  

 

Adanya endapan kerak pada komponen pipa, dapat mengakibatkan aliran fluida 

terhambat baik dalam pipa maupun alat heat exchange.  Pada heat exchange, 

endapan-endapan kerak tersebut akan mengganggu transfer panas sehingga 

menyebabkan panas akan akan semakin meningkat.  Sedangkan pada pipa-pipa , 

penyumbat aliran fluida akan terjadi karena adanya penyempitan volume alir 

fluida serta penambahan kekasaran permukaan pipa bagian dalam, seperti yang 

terlihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1.  Endapan kerak pada pipa (Marget et al., 2018). 

 

 

 

B. Pengendapan Senyawa Anorganik 

 

 

Endapan didefinisikan sebagai bentuk kristal keras yang menempel pada 

permukaan dimana proses penghilangannya dapat dilakukan dengan cara dibor 

atau didril.  Endapan yang berasal dari larutan akan terbentuk karena proses 

penurunan kelarutan pada kenaikan temperatur operasi dan kristal padat melekat 

erat pada permukaan logam.  Endapan yang umum ditemui di pipa minyak ada 

beberapa jenis, seperti kalsium karbonat (CaCO3), kalsium sulfat (CaSO4), serta 

barium sulfat (BaSO4) (Asnawati, 2001). 
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Proses pengendapan senyawa-senyawa anorganik biasa terjadi pada peralatan 

peralatan industri yang melibatkan air garam seperti industri minyak dan gas, 

proses desalinasi dan ketel serta industri kimia.  Hal ini disebabkan karena 

terdapatnya unsur-unsur anorganik pembentuk kerak seperti ion kalsium (Ca2+) 

dalam jumlah yang melebihi kelarutannya pada keadaan kesetimbangan.  

Terakumulasinya endapan-endapan dari senyawa anorganik tersebut dapat 

menimbulkan masalah seperti kerak (Weijnen et al., 1983; Maley, 1999). 

 

 

 

C. Pembentukan Endapan dan Kerak 

 

 

Pembentukan kerak dan deposit endapan lain adalah proses kristalisasi yang 

kompleks.  Kecepatan pembentukan lapisan awal kerak dan kecepatan 

pertumbuhan yang berikutnya ditentukan melalui interaksi dari beberapa 

kecepatan proses: nukleasi, difusi, reaksi kimia, dan kesesuaian pola geometris 

molekul-molekul dan atom-atom kristal kerak, dan lain-lain.  Sebagian besar 

unsur pokok pembentukan kerak mineral, kelarutannya cenderung turun terhadap 

kenaikan suhu.  Oleh karena itu, bila larutan lewat jenuh bersinggungan dengan 

permukaan transfer panas, mineral tersebut mengendap menjadi padatan karena 

daya larut setimbangnya menurun.  Pada saat larutan menjadi lewat jenuh dan 

nukleasi terjadi, kondisi ini sangat cocok dan ideal untuk pertumbuhan kristal 

partikel kerak.  Senyawa-senyawa yang dibawa air seperti kalsium karbonat dapat 

mengendap dan membentuk kerak sebagai akibat dari beda tekanan, perubahan 

temperatur, perubahan pH, dan lain-lain.  Perubahan tersebut terjadi dalam 

peralatan proses, penukar panas, evaporator, boiler, dan cooling tower (Salimin 

dan Gunandjar, 2007). 

 

Proses pengendapan terjadi melalui tiga tahap, yaitu : 

 

 

1. Nukleasi 

 

 

Sebuah inti endapan adalah suatu partikel halus, pembentukan atau pengendapan 

dapat terjadi secara spontan.  Inti dapat dibentuk dari beberapa molekul atau ion 
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komponen endapan yang tumbuh secara bersama-sama dan jaraknya berdekatan, 

dapat juga dikatakan partikel halus secara kimia tidak berhubungan dengan 

endapan tetapi ada kemiripan dengan struktur kisi kristal.  Jika inti dibentuk dari 

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

 

 

2. Pertumbuhan Kristal 

 

 

Kristal terbentuk dari lapisan ion komponen endapan pada permukaan inti karena 

pada pengolahan air yang melibatkan proses pengendapan sering tidak mencapai 

kesetimbangan. 

 

 

3. Aglomerasi 

 

 

Padatan yang awalnya terbentuk dengan pengendapan, kemungkinan bukan 

padatan yang paling stabil (secara termodinamika) untuk berbagai kondisi reaksi. 

Jika demikian selama jangka waktu tertentu struktur kristal endapan dapat 

berubah menjadi fasa stabil.  Perubahan ini disertai penambahan endapan dan 

pengurangan konsentrasi larutan, sebab fasa yang stabil biasanya mempunyai 

kelarutan yang lebih kecil dari fasa yang dibentuk sebelumnya. 

 

Pematangan juga terjadi pada ukuran kristal endapan yang bertambah sebab 

partikel yang lebih kecil memiliki energi permukaan yang besar dari pada partikel 

yang besar, konsentrasi larutan dalam kesetimbangan untuk partikel yang lebih 

tinggi sebanding untuk partikel yang lebih besar.  Akibatnya, pada ukuran partikel 

yang beragam partikel yang lebih besar terus bertambah, sebab larutan masih 

dalam keadaan lewat jenuh.  Partikel yang lebih kecil melarut, sebab konsentrasi 

larutan sekarang belum diketahui harga jenuhnya (Lestari dkk., 2004).  Pada 

prinsipnya, pembentukan kerak terjadi dalam suatu aliran yang bersifat 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).  Pada 
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prinsipnya, baik dalam nukleasi homogen atau heterogen, kerak terbentuk dalam 

tiga tahap: 

 

1) Ion dalam larutan konsentrat melalui supersaturasi ion-ion mulai 

bergugus/berkelompok dalam reaksi yang bersifat reversible sebagai proton-

inti yang mencapai hingga 1000 atom. 

 

2) Ketika protonukleus tumbuh, ion mulai menyusun dirinya sendiri dan inti 

yang berbentuk reguler berkembang.  Tahap ini juga bersifat reversible 

sampai dengan 3 Å, tetapi ketika inti tumbuh, sifat reversible ini menjadi 

kurang memungkinkan. 

 

3) Tahap akhir adalah pertumbuhan permanen menjadi kristal mulai dari inti 

hingga berukuran 0,3 mm (ukuran kritis yang didorong oleh supersaturasi), 

yang juga dapat bertumpuk pada permukaan perpindahan panas dan disebut 

nukleasi heterogen ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 
 

Gambar 2.  Skema representasi makroskopik pembentukan deposit 

kerak di permukaan (Addicott et al., 1987). 
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D. Faktor Pembentukan Kristal 

 

 

Ukuran kristal yang terbentuk selama pengendapan, tergantung terutama pada dua 

faktor penting, yaitu laju pembentukkan inti (nukleasi) dan laju pertumbuhan 

kristal.  Laju pembentukan inti dapat dinyatakan dengan jumlah inti yang 

terbentuk dalam satuan waktu.  Jika laju pembentukan inti tinggi, banyak sekali 

kristal yang akan terbentuk yang terdiri dari partikel-partikel kecil.  Laju 

pembentukan inti tergantung pada derajat lewat jenuh dari larutan.  Semakin 

tinggi derajat lewat jenuh maka semakin besar kemungkinan untuk membentuk 

inti baru sehingga akan semakin besar laju pembentukan inti.  Laju pertumbuhan 

kristal merupakan faktor penting lainnya yang akan mempengaruhi ukuran kristal 

yang terbentuk selama pengendapan berlangsung.  Semakin tinggi laju 

pertumbuhan maka akan kristal yang terbentuk akan besar.  Laju pertumbuhan 

kristal juga tergantung pada derajat lewat jenuh (Svehla, 1990).  

 

 

1. Kristalisasi 

 

 

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

larutannya, dimana kristal yang dihasilkan dapat dipisahkan secara mekanik.  

Pertumbuhan kristal dapat terjadi bila konsentrasi suatu zat terlarut berada pada 

kadar larutan lewat jenuh pada suhu tertentu.  Kondisi larutan lewat jenuh dapat 

diperoleh melalui proses pendinginan dengan larutan pekat panas, penguapan 

larutan encer, kombinasi proses penguapan dan pendinginan, dan dengan 

penambahan zat lain untuk menurunkan kelarutannya.  Kristalisasi memiliki dua 

tahap proses, yaitu tahap pembentukkan inti yang merupakan tahap mulai 

terbentuknya zat padat baru, dan tahap pertumbuhan kristal yang merupakan tahap 

inti zat padat yang baru terbentuk mengalami pertumbuhan menjadi kristal yang 

lebih besar, akibatnya kristal inti yang pada awalnya hanya memiliki ukuran yang 

kecil akan berubah menjadi ukuran yang lebih besar.  Proses pertumbuhan kristal 

pada borak merupakan salah satu contoh kasus laju pertumbuhan kristal yang 

dapat dengan mudah diamati (Brown, 1978; Suharso, 2004; Suharso, 2007a; 

Suharso, 2009a; Suharso, 2009b; Suharso, 2010a; Suharso, 2010b; Suharso, 
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2010c; Suharso, 2010d; Suharso, 2012; Suharso, 2012a; Suharso et al., 2008). 

Penjelasan sederhana pembentukkan kerak (kristalisasi) ditunjukkan pada Gambar 

3. 

 

 

             

 

                                                 

Gambar 3.  Tahapan kristalisasi (Zeiher et al., 2003). 

 

 

2. 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 

tergantung berbagai kondisi, seperti temperatur, tekanan, konsentrasi, bahan-

bahan lain dalam larutan itu dan pada komposisi pelarutnya.  Hasil kali kelarutan 

memungkinkan kita untuk menerangkan dan juga memperkirakan reaksi-reaksi 

pengendapan.  Hasil kali kelarutan dalam keadaan sebenarnya merupakan nilai 

akhir yang dicapai oleh hasil kali ion ketika kesetimbangan tercapai antara fase 

padat dari garam yang hanya sedikit larut dalam larutan itu.  Jika hasil kali ion 

berbeda dengan hasil kali kelarutan, maka sistem itu akan berusaha 

menyesuaikan, sehingga hasil kali ion mencapai nilai hasil kali kelarutan.  Jadi, 

jika hasil kali ion dengan sengaja dibuat lebih besar dari hasil kali kelarutan, 

penyesuaian oleh sistem mengakibatkan mengendapnya garam larutan.  

Ion Kristal 

Tumbuh 

Kelompok 

Protointi 
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Sebaliknya, jika hasil kali ion dibuat lebih kecil dari hasil kali kelarutan, 

kesetimbangan dalam sistem dicapai kembali dengan melarutnya sebagian garam 

padat ke dalam larutan.  Hasil kali kelarutan menentukan keadaaan 

kesetimbangan, tetapi 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 pembentukkan ion kompleks.  Dalam hal ini 

hasil kali kelarutan dari kalsium sulfat pada temperatur ruang sebesar 2,3 x 10-4 

mol/L (Svehla, 1990). 

 

 

3. Derajat Lewat Jenuh (Supersaturasi) 

 

 

Larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut lebih besar 

daripada yang dibutuhkan pada sistem kesetimbangan larutan jenuh. Kondisi 

larutan lewat jenuh dapat diperoleh melalui proses pendinginan larutan pekat 

panas, penguapan larutan encer, kombinasi proses penguapan dan pendinginan 

serta dengan penambahan zat lain untuk menurunkan kelarutannya. Untuk melihat 

perbandingan antara temperatur dengan konsentrasi dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4.  Diagram temperatur – konsentrasi (Wafiroh, 1995). 
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Berdasarkan Gambar 4, 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.  Pada 

Gambar 4 di atas, kondisi kelarutan dibagi dalam tiga bagian yaitu daerah stabil, 

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 gambar diagram 

temperatur konsentrasi tersebut, jika suatu larutan yang terletak pada titik A 

didinginkan tanpa kehilangan volume pelarut (garis ABC), maka pembentukkan 

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). 

 

Menurut Lestari (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kerak antara  

lain yaitu : 

 

a. Kualitas Air 

 

Pembentukkan kerak dipengaruhi oleh konsentrasi komponen-komponen 

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

bahan penghambat kerak dalam air). 

 

b. 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 pembentukan kerak mulai 

meningkat pada temperatur air 50 oC atau lebih dan kadang-kadang kerak 

terbentuk pada temperatur air diatas 60 oC. 

 

c. Laju Alir Air 

 

Laju pembentukkan kerak akan meningkat dengan turunnya laju alir sistem. 

Dalam kondisi tanpa pemakaian penghambat kerak, pada sistem dengan laju alir 
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0,6 m/detik maka laju pembentukkan kerak hanya seperlima dibanding pada laju 

alir air 0,2 m/detik.  

 

Dibawah ini adalah tiga prinsip pembentukan kerak (Merdhah and Yassin, 2007) : 

 

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

mengandung banyak kation seperti ion kalsium, barium, dan stronsium, 

bercampur dengan ion sulfat yang banyak terdapat dalam air laut, 

menghasilkan kerak sulfat seperti CaSO4). 

Ca2+ (atau Sr2-atau Ba) + SO4 → CaSO4 (atau 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 membentuk endapan garam. 

 

 

 

E. Kalsium Karbonat (CaCO3) 

 

 

Kalsium karbonat merupakan suatu zat padat putih, tak berbau, tak berasa, 

terurai pada 825 oC, tak beracun, larut dalam asam dengan melepas CO2, dan 

dijumpai di alam sebagai kalsit, napal, aragonit, travertin, marmer, batu 

gamping, dan kapur, juga ditemukan bersama mineral dolomit (CaCO3.MgCO3). 

Benar-benar tidak larut dalam air (hanya beberapa bagian per juta), kristalnya 

berwujud rombik atau rombohedral dan dimanfaatkan sebagai obat penawar 

asam, dalam pasta gigi, cat putih, pembersih, bahan pengisi kertas, semen, kaca, 

plastik, dan sebagainya. 

 

Kalsium karbonat dibuat dari reaksi CaCl2 + Na2CO3 dalam air, atau melewatkan 

CO2 melalui suspensi Ca(OH)2 dalam air yang murni. Kemudian dihasilkan 

dengan metode Richard dan Honischmidt dengan cara larutan Ca(NO3) 

diasamkan sedikit dengan HNO3.  Lantas diperlakukan dengan Ca(OH)2 cair 
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murni yang sedikit berlebih untuk mengendapkan sebagian besar Fe(OH)3 dan 

Mg(OH)2.  Impuritas berupa garam-garam Ba, Sr, dan Mg dapat dihilangkan 

dengan cara rekristalisasi nitratnya berulang kali. Amonium karbonat yang 

dibutuhkan untuk mengendapkan karbonatnya bisa dimurnikan lewat destilasi 

dari air (Arsyad, 2001).  Kalsium karbonat berupa endapan amorf putih 

terbentuk dari reaksi antara ion kalsium (Ca2+) dalam bentuk CaCl2 dengan ion 

karbonat (CO3
2-) dalam bentuk Na2CO3 (Svehla, 1990). 

 Ca2+ + CO3
2- → CaCO3(s) ↓ 

Karbonat dari kalsium tidak larut dalam air dan hasil kali kelarutannya menurun 

dengan naiknya ukuran Ca2+ (Cotton and Wilkinson, 1989). 

 

Kelarutan CaCO3 yang sedikit dapat terbentuk jika larutan lewat jenuh dalam 

tempat pengolahannya terjadi kesetimbangan kimia dengan lingkungannya pada 

tekanan dan temperatur yang sebenarnya.  Kesetimbangan CaCO3 dapat diganggu 

dengan pengurangan gas CO2 dari aliran selama proses produksi berlangsung.  Ini 

akan mengakibatkan pengendapan sehingga terbentuk kerak. Pengendapan CaCO3 

dapat dihasilkan dari reaksi sebagai berikut : 

 

CO2 + 2OH-    CO3
2- + H2O(a) 

Ca(OH)2(aq)    Ca2+ + 2OH- 

Ca2+ + CO3
2-    CaCO3(s)      

(Zhang et al., 2002). 

 

Harga supersaturasi (δS) dari suatu larutan merupakan fungsi dari hasil kali 

kelarutan (Ksp) dan konsentrasi ion Ca2+ dan CO3
2- dalam larutan dijelaskan 

dalam persamaan (1) berikut ini : 

 

δₛ =
(Ca2+) .(CO3

2−)

Ksp
    (1) 

 

Harga Ksp CaCO3 kalsit pada suhu 25 °C adalah 8,7×10-9, sedangkan konsentrasi 
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(CO3
2-) dapat dihitung dengan persamaan (2) berikut ini : 

 

  (CO3
2−) = 5,6 × 10−11 (HCO3

2−) ∕ 10−pH      (2) 

(Knez et al., 2005). 

 

Pembentukan inti (nuklei) CaCO3 secara spontan dilarutan (homogeneous 

nucleation) membutuhkan harga supersaturasi δS = δkritis = 40 dan di permukaan 

(deposit) δS = δkritis = 20, dimana presipitasi baru mulai terjadi pada pH 8,5 

untuk konsentrasi CaCO3 sebesar 400 ppm (Fathi et al., 2006). Harga 

supersaturasi (δS) dari model larutan CaCO3 merupakan fungsi konsentrasi 

CaCO3 terlarut dan pH larutan seperti yang diberikan pada Tabel 1. 

 

Table 1. Nilai supersaturasi (δS) pada beberapa tingkat kesadahan dan pH pada 

suhu 25 °C (Fathi et al., 2006). 

 

     Kesadahan (ppm CaCO3)                                Supersaturasi (δS) 

 

 

Presipitasi CaCO3 menggunakan larutan CaCO3 ini berjalan sangat lambat karena 

terjadi pada supersaturasi rendah (pH 6-8).  Para peneliti telah melakukan 

beberapa cara untuk mempercepat proses presipitasi CaCO3 yaitu dengan 

menaikkan suhu (Saksono et.al., 2007), menaikkan pH dan degassing gas CO2 

dengan N2 (Fathi et al., 2006). Larutan CaCO3 yang didapat dengan melarutkan 

CaCO3 bubuk dalam air dan mengalirkan gelembung gas CO2. Larutan CaCO3 

yang dihasilkan bersifat asam (pH: 5,5- 6,5) dan akan meningkat mendekati pH 

 pH 5,7 pH 6,0 pH 7,0 pH 7,5 

                     300 0,05 0,18 1,32 6,1 

 

400 

 

0,15 

 

0,32 

 

3,2 

 

10,11 
 

500 

 

0,23 

 

0,47 

 

4,72 

 

14,93 
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isoelektrik kalsit yaitu sekitar 8,4 seiring dengan meningkatnya kejenuhan larutan 

CaCO3. 

 

Model larutan lain yang digunakan oleh banyak peneliti dalam mengamati 

presipitasi CaCO3 adalah dengan mencampurkan larutan Na2CO3 dan CaCl2 

dengan reaksi sebagai berikut (Higashitani et al., 1993; Barret et al., 1998; Wang 

et al., 1997; Abdel-Aal et al., 2002; Chibowski et al.,2003; Saksono et al., 2006; 

Saksono, 2008) : 

 

NaCO3(S)    2Na+ + CO3
2- 

CaCl2(s)    Ca2+ + 2Cl- 

Ca2+ + CO3
2-    CaCO3(S) 

 

Proses pembentukan CaCO3 dengan model larutan ini berjalan cepat karena harga 

supersaturasi (δS) yang jauh lebih tinggi dibanding model larutan CaCO3. 

Campuran larutan yang dihasilkan bersifat basa (pH: 10-11) dan akan menurun 

mendekati pH isoelektrik kalist yaitu sekitar 8,4 seiring dengan meningkatnya 

jumlah CaCO3 yang terbentuk. Di dalam sistem larutan karbonat terdapat 

kesetimbangan antara CO2, ion CO3
2- (karbonat) dan HCO3

- (bikarbonat). Skema 

umum mekanisme pembentukan deposit kerak air ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Skema umum mekanisme pembentukan deposit kerak air (Salimin 

dan Gunandjar, 2007). 

 

 

 

F. Pengaruh Terbentuknya Kerak CaCO3 

 

 

Adanya pembentukan kerak menimbulkan banyak kerugian, antara lain 

menyebabkan gangguan transfer panas dan korosi pada pipa aliran fluida, 

(Suharso dan Buhani, 2015).  Kerak kalsium karbonat (CaCO3) yang sering 

dijumpai pada pipa-pipa peralatan industri dapat menimbulkan masalah-masalah 

seperti mengecilnya diameter pipa sehingga menghambat aliran fluida pada sistem 

pipa tersebut.  Terganggunya aliran fluida menyebabkan suhu semakin naik dan 

tekanan semakin tinggi sehingga kemungkinan pipa akan pecah (Asnawati, 2001). 

Pada operasi produksi minyak bumi, pembentukan kerak dapat mengurangi 

produktivitas sumur akibat tersumbatnya penorasi, pompa, valve, dan fitting 

(Halimatuddahliana, 2003).  Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan 

pembentukan kerak untuk mengurangi atau menghilangkan kerak kalsium 

karbonat yang terdapat pada peralatan-peralatan industri. 
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G. Metode Pencegahan Terbentuknya Kerak CaCO3 

 

 

Beberapa metode yang digunakan untuk mencegah terbentuknya kerak kalsium 

klorida pada peralatan-peralatan industri adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Pengendalian pH 

 

 

Pengendalian pH dengan cara penginjeksian asam (asam sulfat atau asam klorida) 

telah lama diterapkan untuk mencegah pembentukan kerak oleh garam-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.  Asam sulfat dan asam klorida 

mempunyai tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam penanganannya.  Pencegahan 

terjadinya kerak pada air yang mengandung kesadahan tinggi (kira-kira 250 ppm 

CaCO3) perlu adanya pelunakan menggunakan kapur dan soda abu (pengolahan 

kapur dingin) (Baraka and Sorbie, 2010; Lestari dkk., 2004). 

 

 

2. Pelunakan dan Pembebasan Mineral Air 

 

 

Pencegahan terjadinya kerak pada air yang mengandung kesadahan yang tinggi 

(±250 ppm CaCO3) perlu adanya pelunakan dengan menggunakan kapur dan soda 

abu (pengolahan kapur dingin). Masalah kerak tidak akan dijumpai jika digunakan 

air bebas mineral karena seluruh garam-garam terlarut dapat dihilangkan. Oleh 

karena itu, pemakaian air bebas mineral merupakan metode yang tepat untuk 

menghambat kerak di dalam suatu sistem dengan pembebanan panas tinggi di 

mana pengolahan konvensional dengan bahan penghambat kerak tidak berhasil 

(Lestari dkk., 2004). Namun, penggunaan air bebas mineral dalam industri besar 

membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga dapat menurunkan efisiensi kerja 

(Halimatuddahliana, 2003). 
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3. Penggunaan Inhibitor Kerak 

 

 

Inhibitor kerak secara umum adalah bahan kimia yang menghentikan atau 

mencegah terbentuknya kerak bila ditambahkan pada konsentrasi yang kecil pada 

air (Halimatuddahliana, 2003).  Penggunaan bahan kimia ini sangat menarik, 

karena dengan dosis yang sangat rendah dapat mencegah kerak dalam periode 

yang lama (Cowan and Weintritt, 1976).  Salah satu prinsip kerja dari scale 

inhibitor yaitu pembentukan senyawa kompleks (khelat) antara inhibitor kerak 

dengan unsur-unsur pembentuk kerak.  Senyawa kompleks yang terbentuk larut 

dalam air sehingga menutup kemungkinan pertumbuhan kristal yang besar 

(Patton, 1981). 

 

Menurut Al-Deffeeri (2006) syarat-syarat yang harus dimiliki senyawa kimia 

sebagai inhibitor kerak yaitu : 

 

a. Inhibitor kerak harus menunjukkan kestabilan termal yang cukup dan efektif 

untuk mencegah terbentuknya air sadah dari pembentukan kerak. 

 

b. Inhibitor kerak harus dapat merusak struktur kristal dan padatan tersuspensi 

lain yang mungkin akan terbentuk. 

 

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

penggunaannya sehingga tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya 

bagi lingkungan sekitar. 

 

 

 

H. Mekanisme Kerja Inhibitor 

 

 

Peran inhibitor dalam penghambatan kerak seperti kerak CaCO3 dilakukan dengan 

berbagai macam mekanisme. Berikut ini adalah mekanisme pelarutan dan 

penghambatan kerak oleh inhibitor: 
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1. Penghambatan Ambang Batas (Threshold Inhibition) 

 

 

Penghambatan ambang batas didefinisikan sebagai kemampuan dari senyawa 

kimia pada tingkat substoikiometri untuk mempertahankan kelarutan ion mineral 

melebihi batas normalnya (Davis et al., 1995; Stamatakis et al., 2006).  Pada 

dasarnya penghambatan dimulai dari penghambatan nukleasi untuk mencegah 

pengendapan lebih lanjut, yang mengganggu gugus ion untuk mencapai ukuran 

kritis untuk nukleasi dengan memblokir posisi pertumbuhan yang menguntungkan 

secara energi di permukaan.  Akibatnya, inhibitor memisahkan dan melepaskan 

ion untuk mengulangi proses penghambatan.  Proses ini dikendalikan oleh 

kinetika dan bukan efek termodinamika.  Fungsi inhibitor ambang batas melalui 

mekanisme adsorpsi stereospesifik ke bidang kristalografi dari pertumbuhan inti 

(Abdel and Sawada, 2003).  Adsorpsi mempengaruhi struktur kristal dan 

mendorong kristal secara termodinamis menuju pelarutan kembali daripada 

menuju pertumbuhan kristal secara spontan.  Mekanisme ini umumnya berlaku 

untuk molekul yang berukuran kecil.  Kebanyakan inhibitor adalah senyawa yang 

mengandung fosfor seperti polifosfat anorganik, ester fosfat organik, dan fosfat 

amino organik.  Selain itu, beberapa aminopolikarboksilat, fosfor polikarboksilat, 

dan sulfonat juga dikenal sebagai inhibitor (Demadis et al., 2009).  Kehadiran 

gugus seperti -COOH, -OH, dan -NH2 meningkatkan laju pelarutan dan 

efisiensinya (Demadis et al., 2006). 

 

 

2. Khelat (Chelates) 

 

 

Chelates adalah proses pengikatan senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi 

senyawa yang mengandung gugus elektron donor yang dapat membentuk suatu 

struktur cincin.  Sedangkan chelant adalah aditif kimia penting yang mengikat 

spesies kationik yang dapat larut (Ca2+, Mg2+, Ba2+, dan lain-lain) dengan cara 

mencegahnya bereaksi dengan counter ion (Jones et al., 2006).  Hal ini dapat 

dicapai dengan mengubah muatan ion logam dari positif menjadi negatif dan 

mengunci logam ke dalam struktur cincin organik yang larut.  Kompleks metal-

khelat yang terbentuk larut dalam air sehingga tidak melekat pada permukaan 



22 

 

 

panas.  Chelant bertindak pada stoikiometri (satu molekul chelant bereaksi hanya 

dengan satu ion kalsium atau terkadang beberapa, tergantung pada pH) dan dosis 

tinggi diperlukan untuk hasil yang memuaskan (Chauhan et al., 2015).  Contoh 

chelant adalah garam asam amino karboksilat (EDTA; asam 

dietilentriaminpentaasetat; asam nitrilotriasetat) dan polifosfonat (Kolodynska, 

2011; Knepper, 2003).  Inhibitor chelating memiliki keterbatasan dan blok 

pengendapan hanya untuk tingkat kejenuhan tertentu. Efisiensi dan efektivitas 

chelant sebagai inhibitor buruk, akibat persyaratan stoikiometri (Chauhan et al., 

2015).  Agen pengompleks konvensional meskipun memiliki keuntungan, yang 

jelas merupakan masalah besar karena tahan lama pada lingkungan, remobilisasi 

ion logam beracun, dan implikasinya dalam eutrofikasi sistem air alami.  Oleh 

sebab itu, sangat diperlukan penggantian dan penggunaan agen khelating dengan 

biodegradabilitas tinggi sehingga dapat menghambat pembentukan kristal 

(Reinecke et al., 2000). 

 

 

3. Distorsi Kristal (Crystal Distortion) 

 

 

Pada mekanisme distorsi kristal, bahan kimia mempengaruhi susunan dan reaksi 

pertumbuhan kristal sehingga menyebabkan tidak biasa, bentuk yang tidak 

kristalin.  Distorsi kristal juga menunda pertumbuhan kristal dari kristal yang 

biasanya sangat teratur.  Molekul inhibitor menyerap ke situs pertumbuhan kristal 

yang aktif, menghasilkan penghalangan dan pencegahan pertumbuhan lebih lanjut 

(Davis et al., 1995).  Selain itu, distorsi (kelainan pada kisi kristal) menciptakan 

tekanan internal, menjadikan kristal rapuh dan halus. Kristal halus ini tidak dapat 

menahan kekuatan mekanik yang diberikan oleh air dan akibatnya dihilangkan 

dengan mudah dari permukaan.  Polimer dengan bobot molekul rendah antara 

2000-5000 menunjukkan kemampuan dalam sifat distorsi kristal.  Produk yang 

paling umum digunakan adalah asam poliakrilat (PAA), asam polimaleat (PMA), 

dan poliamida. 
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4. Dispersi Kristal (Crystal Dispersion) 

 

 

Dispersi adalah campuran stabil yang seragam dari bahan yang tidak larut dalam 

cairan. Ini terjadi ketika inhibitor secara kimia teradsorpsi ke permukaan kristal 

dan memberi tambahan muatan mengisi permukaan.  Muatan permukaan yang 

dihasilkan menyebabakan tolakan elektrostatik antara partikel yang bermuatan 

sama untuk menghindari aglomerasi, yang mengurangi pertumbuhan partikel dan 

akhirnya menyebabkan dispersi.  Modifikasi permukaan mikrokristal oleh 

pendispersi mencegah kristal baru bergabung bersama untuk membentuk 

kumpulan material kerak yang besar dan juga menghambat penghubungan 

partikel.  Adsorpsi inhibitor juga memberi hidrofilisitas pada kristal, yang 

membuat kristal tidak dapat menempel pada permukaan panas.  Dispersi 

mempengaruhi interaksi partikel ke partikel (homogen) dan partikel ke permukaan 

(heterogen).  Inhibitor tipe dispersi berinteraksi dengan permukaan kristal dan 

dengan memodifikasi permukaan menjauhkan kristal dari pembentukan kerak 

pada permukaan panas (Chauhan et al., 2015).  Kesimpulannya, mekanisme 

inhibitor yang terkait dengan penghambatan, dispersi, modifikasi kristal, dan 

chelating untuk penghambatan kerak seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 6.  Mekanisme pencegahan kerak dengan penghambatan ambang batas, 

dispersi, dan modifikasi kristal (Chauhan et al., 2015). 
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Mekanisme kerja inhibitor kerak yaitu : 

 

a. 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. 

 

b. Bahan kimia dapat dengan mudah mencegah menempelnya suatu partikel-

partikel pada permukaan padatan (Suharso dkk., 2007). 

 

c. Terjadi proses adsorpsi ion atau molekul adsorbat pada permukaan kristal, 

dan memberikan aksi perlindungan terhadap proses pertumbuhan.  Inhibitor 

dapat berikatan dengan permukaan kristal yang melalui perpindahan elektron 

dari senyawa inhibitor ke kristal dengan membentuk ikatan koordinasi 

(Suharso dan Buhani, 2011). 

 

 

Mekanisme inhibitor dalam menghambat laju pertumbuhan kristal dapat 

diilustrasikan pada Gambar 7.  Gambar 7 memberikan gambaran bagaimana kerja 

inhibitor dalam mengadsorpsi pada sisi-sisi pertumbuhan kristal dari bibit kristal 

(ditunjukkan pada kristal yang diberi warna hitam) yang mengakibatkan 

pertumbuhan kristal menjadi terhambat.  Sedangkan pada bibit kristal yang tidak 

teradsorpsi oleh inhibitor (ditunjukkan pada kristal yang tidak diberi warna) 

mengalami pertumbuhan normal (Suharso et al., 2009; Suharso et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Mekanisme inhibitor dalam menghambat laju pertumbuhan kristal 

dalam larutan pertumbuhan (○ = inhibitor, ◊ = bibit kristal) (Suharso 

et al., 2009; Suharso et al., 2014). 

 



25 

 

 

Pada umumnya inhibitor kerak yang digunakan di ladang-ladang minyak atau 

pada peralatan industri dibagi menjadi dua macam yaitu inhibitor kerak anorganik 

dan inhibitor kerak organik.  Senyawa anorganik fosfat yang umum digunakan 

sebagai inhibitor adalah fosfat dan dehidrat fosfat.  Pada dasarnya bahan-bahan 

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

kristal.  Inhibitor kerak organik yang biasa digunakan adalah organofosfonat ester 

dan polimer-polimer organik.  Inhibitor kerak yang pernah digunakan adalah 

polimer-polimer yang dapat larut dalam air dan senyawa fosfonat (Asnawati, 

2001).  Salah satu inhibitor kerak dari polimer-polimer yang larut dalam air yaitu 

polifosfat.  Polifosfat merupakan inhibitor kerak yang murah namun 

keefektifannya terbatas.  Keunggulan polifosfat sebagai inhibitor kerak kalsium 

karbonat (CaCO3) antara lain karena kemampuannya untuk menyerap pada 

permukaan kristal yang mikroskopik, menghambat pertumbuhan kristal pada 

batas konsentrasi rendah dan strukturnya yang mampu merusak padatan 

tersuspensi.  Hal ini dapat mencegah pertumbuhan kristal lebih lanjut, atau 

setidaknya memperlambat proses pertumbuhan kerak.  Namun, polifosfat 

memiliki kelemahan utama yaitu mudah terhidrolisis pada temperatur di atas 90 

°C menghasilkan ortofosfat.  Reaksi hidrolisis polifosfat ditunjukkan pada 

Gambar 8 (Gill, 1999).  

 

 

 

Gambar 8. Reaksi hidrolisis polifosfat (Gill, 1999). 

 

 

Gambar 8 adalah reaksi hidrolisis polifosfat yang merupakan fungsi dari 

temperatur, pH, waktu, dan adanya ion-ion lain.  Ortofosfat yang dihasilkan dapat 

menyebabkan menurunnya kemampuan untuk menghambat pertumbuhan kerak 

dan menyebabkan terbentuknya kerak baru dari presipitasi kalsium fosfat 
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(Ca3(PO4)2) (Gill, 1999), sehingga penggunaan polifosfat sebagai inhibitor kerak 

hanya efektif pada temperatur rendah (Al-Deffeeri, 2006). 

 

 

 

I. Limbah Cair Tempe 

 

 

Tempe adalah makanan tradisional yang berasal dari kacang kedelai.  Tempe 

mempunyai peranan yang besar dalam usaha meningkatkan gizi masyarakat 

terutama bagi golongan menengah ke bawah.  Industri tempe sebagian besar 

masih merupakan industri rumah tangga yang dikerjakan secara tradisional, telah 

mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat (Karmisa, 2006).  Secara umum kandungan metabolit tempe dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut: 
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Table 2.  Kandungan Metabolit Pada Tempe (Darwati et al., 2008). 

 
a Other unknows. 
b Sugar phosphates. 
c Monosaccharides. 
d Amine like. 
e Disaccharides. 

 

 

Pengolahan pembuatan tempe menghasilkan produk sampingan berupa limbah 

cair, padatan tersuspensi maupun terlarut. Pembuangan limbah cair tempe di 

lingkungan menyebabkan perubahan lingkungan secara fisik, kimia dan 

biologis,yang dapat mengganggu keseimbangan serta  mencemari lingkungan 

sekitar (Akhmar, 2007). 

 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses baik industri maupun 

domestik atau rumah tangga (yang dikenal dengan sampah), yang kehadirannya 

 Amino acids Sugar Organic acids Unknown Others 

1 β-Alanine a Threitol 2-Aminoadipic Acid Unknown 1a Butane 

2 β-Alanine b Xylitol 3-Hydroxybutyric acid Unknown 2a Cadaverine 

3 Asparagine Arabitol 4-Aminobutyric acid Unknown 3a Daidzein 

4 Aspartic acid Sugar 4b Galacturonic acid Unknown 4a Genistein  

5 Cystathionine  Fructose-6-phosphate Gluconic acid Unknown 5a Inositol  

6 Cysteine  Sugar 1c Glucuronic acid Unknown 6d Myo-inositod 

7 Cystine  Sugar 2c Glyceric acidc Unknown 7d Ornithine  

8 Glutamic acid Sugar 3b Lactic acid Unknown 8d Putrescine  

9 Glutamine  Sugar 5c Malic acid Unknown 9d Histamine  

10 Lycine  Sugar 6c Malonic acid Unknown 10a Purine/Adenie 

11 Histidine  Sugar 7c Oxaloacetic acid 

/Pyruvic acid 

Unknown 11d Purine/Hypanthine 

12 Homoserine  Sugar 8c Phosphoric acid Unknown 12a Thymine  

13 Hydroxylysine  Sugar 9c Pyroglutamic acid  Uracil  

14 Lanthionine  Sugar 10b   Tyramine  

15 Leucine/Isoleucine Sugar 11e   Xanthine  

16 Lysinie  n-Acetyl glucosamine    

17 n-α-Acetyl lysine     

18 Phenylalanine      

19 Proline     

20 Saccharopine     

21 Serine      

22 Threonine      

23 Tryptophan     

24 Tyrosine      

25 Valine      
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pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak 

memiliki nilai ekonomis.  Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari 

bahan kimia organik dan anorganik.  Kehadiran limbah dapat berdampak negatif 

terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan 

penanganan terhadap limbah tersebut. 

 

Berbagai alternatif limbah yang umum dilakukan oleh masyarakat antara lain 

pemupukan, pembakaran, sanitary landfill, dan pengomposan. Ada pun alternatif 

lain yang membutuhkan kepedulian masyarakat antara lain reduce atau 

mengurangi, reuse atau memakai kembali, recycle atau mendaur  ulang dan 

replace atau mengganti (Hadisuwito, 2007). 

 

Pada industri tempe, limbah cair yang dihasilkan berasal dari proses pembuatan 

tempe maupun saat pencucian kedelai.  Karakter limbah cair yang dihasilkan 

berupa bahan padatan tersuspensi (kulit, selaput lendir, dan bahan organik lain) 

(Darmono 2001).  Limbah padat belum dirasakan dampaknya terhadap 

lingkungan karena dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak, tetapi limbah cair 

akan mengakibatkan bau busuk dan bila dibuang langsung ke lingkungan tanpa 

pengolahan terlebih dahulu akan menyebabkan tercemarnya lingkungan tersebut.  

Hal yang perlu perhatian dalam proses pembuatan tempe dan kedelai adalah pada 

tahap perendaman hingga perebusan dan pencucian, dimana air limbah tersebut 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi seluruh komponen yang terlibat di 

dalamnya, yakni dapat menimbulkan gangguan estetika, bau tidak sedap, serta 

menyebabkan sanitasi lingkungan menjadi buruk. Padahal limbah cair yang 

dihasilkan dari industri tempe sangat banyak antara 15-20 liter per kg bahan. 

 

Riyanto (2006), mengemukakan bahwa kandungan air rebusan kedelai yaitu 

protein sebesar 5,29 %, lemak 0,54 %, air 72,08 % dan abu 3,38 %. Pada 

dasarnya, limbah tempe meliputi karakteristik fisika berupa warna, bau, padatan 

total dan juga suhu. Sedangkan secara kimia, karakteristik limbah tempe meliputi 

anorganik dan juga organik serta gas.  Limbah ini jika dialirkan tanpa pengolahan 

terlebih dahulu, berpotensi menimbulkan kerusakan dan ketidakseimbangan 

biologis di alam.  Oleh sebab itu penting untuk ditindaklanjuti.  Pada dasarnya 
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pengolahan limbah tempe sebelum dilepas ke alam mencakup antara lain 

penguraian secara anaerob dan proses pengolahan lanjut yang mencakup sistem 

biofilter anaerob-aerob (Sugiharto, 1994).  Industri tempe di Indonesia 

mempunyai ciri-ciri yang hampir sama di setiap daerah, yaitu berkembang dengan 

modal kecil, teknik produksi sederhana, belum mengutamakan faktor kelestarian 

lingkungan,belum mampu mengolah limbah yang dihasilkan, K3 kurang 

mendapat perhatian serta minimnya kegiatan riset dan pengembangan usaha.  

Menurut Said (1999) kandungan di dalam cair limbah cair tempe antara lain gas 

nitrogen (N2), oksigen (O2), hidrogen sulfida (H2S), amonia (NH3), 

karbondioksida (CO2), dan metana (CH4). Hasil analisis kandungan hara limbah 

cair tempe dapat dilihat dalam Tabel 3. 

 

Table 3.  Analisis Kadar Hara Limbah Cair Tempe (Said, 1999). 

 

Parameter Kadar (%) 

N total 0,05 

P tersedia 0,048 

K 0,02 

 

 

Dapat dilihat dari kandungan hara limbah cair tempe tersebut memiliki kandungan 

N total, P tersedia, dan K yang dapat dipertukarkan yang bervariasi.  N total pada 

limbah cair tempe merupakan jumlah nitrogen total dalam limbah baik itu organik 

maupun anorganik.  Protein ini akan diuraikan oleh mikroorganisme menjadi 

senyawa yang lebih sederhana yaitu nitrogen (N).  Kandungan P tersedia limbah 

cair buatan adalah 0,04%.  Dalam air limbah fosfat terdapat dalam tiga bentuk 

persenyawaan yaitu P anorganik mudah larut, P organik terlarut dan P organik 

tersuspensi (Notohadiprawiro, 1999). 

 

 

 

J. Bakteri Asam Laktat 

 

 

Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang menghasilkan asam laktat 

sebagai produk utama dari fermentasi karbohidrat atau gula. Nama bakteri asam 
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laktat selalu diasosiasikan dengan bakteri yang mengasamkan susu, walaupun 

pada saat ini diketahui peranan bakteri asam laktat tidak hanya terbatas pada 

pengasaman susu, namun berperan juga pada proses fermentasi pangan lainnya 

seperti fermentasi sawi asin, kecap, tauco, keju, dan ikan. Kelompok bakteri asam 

laktat dikenal sebagai bakteri yang tahan asam.  Sifat lain yang dimiliki oleh 

bakteri asam laktat adalah aerotoleran, di mana bakteri ini dapat mentoleransi 

keberadaan oksigen dalam lingkungannya, namun dia tidak membutuhkan 

oksigen untuk hidupnya.  Untuk mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat, 

perlu keberadaan nutrisi yang lengkap. 

 

Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri yang termasuk dalam filum 

Firmicute.  Bakteri yang termasuk dalam kelompok ini adalah Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, 

Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, 

Vagococcus dan Weisella (Jay, 1992).  Kelompok bakteri ini termasuk bakteri 

Gram positif, tidak berspora, tidak berpigmen mesofil, serta berbentuk kokus dan 

batang.  Bakteri ini dapat hidup pada temperatur antara 5-50oC dan bersifat 

berkatalase negatif.  Nama bakteri asam laktat diperoleh dari kemampuannya 

dalam memfermentasi gula menjadi asam laktat.  Bakteri asam laktat juga terdapat 

dalam tubuh manusia sebagai sebagai flora normal tubuh (Prescott et al., 2002).  

Bakteri asam laktat (BAL) biasanya dideskripsikan sebagai mikroorganisme Gram 

positif, tidak memiliki sitokrom, menyukai keadaan anaerob tetapi aerotolerant, 

tahan asam, dan dapat menyebabkan peragian. 

 

Bakteri Asam Laktat yang menghasilkan dua molekul asam laktat dari fermentasi 

glukosa termasuk didalam kelompok bakteri asam laktat bersifat homo 

fermentatif, sedangkan bakteri asam laktat yang menghasilkan satu molekul asam 

laktat dan satu molekul etanol serta satu molekul karbondioksida dikenal dalam 

kelompok bakteri asam laktat bersifat heterofermentatif (Reddy et al., 2008). 

 

Pembuatan asam laktat dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara sintesis 

kimia dan dengan cara fermentasi karbohidrat.  Sintesis kimia yaitu dengan cara 

menambahkan hidrogen sianida pada asetaldehid untuk memproduksi laktonitril.  
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Laktonitril kemudian mengalami proses pemurnian dengan destilasi dan untuk 

menghasilkan asam laktat, ditambahkan asam klorida pekat atau asam sulfat 

dengan garam amonium sebagai hasil sampingnya.  Prinsip utama dalam 

pembuatan asam laktat dengan proses fermentasi adalah pemecahan karbohidrat 

menjadi bentuk monosakarida dan dari monosakarida dengan bantuan enzim yang 

dihasilkan oleh Lactobacillus sp akan diubah menjadi asam laktat. Untuk industri 

makanan dan minuman, biasanya diperlukan asam laktat berkadar 50-80%, 

sedangkan untuk industri farmasi diperlukan kadar yang lebih tinggi yaitu 

berkadar 85-90%.  Dalam produksi asam laktat, dihasilkan asam laktat yang tidak 

murni.  Kemurniannya mencapai 80% hingga 95% Sifat–sifat asam laktat: 

spesifik pada 15°C dengan pembanding air pada 4°C = 1,249; titik leleh = 16,8°C; 

titik didih = 122°C; dapat larut dalam air, alkohol, eter, dan gliseril; tidak larut 

dalam kloroform, eter disulfida, dan karbon disulfida.  Asam laktat murni tidak 

berbau, tidak berwarna, dan bersifat higroskopis pada suhu kamar. Asam laktat 

tidak murni berwarna kekuningan karena mengandung pigmen karoten. 

 

 

 

K. Unseeded Experiment 

 

 

Unseeded experiment merupakan salah satu metode pembentukan kristal dengan 

cara tanpa menambahkan bibit kristal ke dalam larutan pertumbuhan.  Hal ini 

dilakukan untuk melihat laju pertumbuhan kerak CaCO3.  Metode ini biasanya 

digunakan untuk pemeliharaan alat-alat industri yang masih baru sehingga 

dibutuhkan pencegahan pertumbuhan kerak CaCO3 (Aisah, 2016).  

 

 

 

L. Analisis Menggunakan IR, HPLC, SEM, XRD, dan PSA 

 

 

Pada penelitian ini dilakukan beberapa analisis terhadap kristal CaCO3 yang 

terbentuk. Analisis tersebut meliputi analisis gugus fungsi pada limbah cair tempe 

dengan menggunakan spektrofotometer infrared (IR), analisis asam-asam organik 

yang terdapat pada limbah cair tempe menggunakan HPLC, morfologi permukaan 
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kristal CaCO3 menggunakan SEM dan X-RD, serta analisis distribusi ukuran 

partikel menggunakan PSA. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

limbah cair tempe dalam menghambat pembentukan kerak CaCO3. 

 

 

1. Fourier Transform-InfraRed (FTIR) 

 

 

Spektrofotometri IR adalah metode yang digunakan dalam identifikasi struktur 

suatu senyawa yaitu dengan mengetahui adanya gugus-gugus fungsional utama 

dalam suatu sampel.  Pada spektrofotometri IR, setiap gugus fungsi pada suatu 

senyawa akan menyerap radiasi infra merah pada panjang gelombang 

karakteristik. Sinar infra merah hanya dapat menyebabkan vibrasi (getaran) pada 

ikatan baik berupa rentangan (stretching) maupun berupa bengkokan (bending) 

(Sitorus, 2009).  Bila radiasi infra merah dilewatkan melalui suatu cuplikan, maka 

molekul-molekulnya dapat menyerap (mengabsorpsi) energi dan terjadilah transisi 

di antara tingkat vibrasi dasar (ground state) dan tingkat energi tereksitasi (excited 

state) (Hendayana, 1994). 

 

Apabila sinar infra merah dilewatkan melalui cuplikan senyawa organik, maka 

sejumlah frekuensi diserap sedangkan frekuensi yang lain diteruskan atau 

ditransmisikan (Sastrohamidjojo, 2002).  Sinar infra merah mempunyai energi 

yang rendah dengan bilangan gelombang antara 600-4000 cm-1 atau sekitar (1,7 

x10-3 cm sampai dengan 2,5 x10-4 cm). Sinar ini muncul akibat vibrasi atom-atom 

pada posisi kesetimbangan dalam molekul dan kombinasi vibrasi dengan rotasi 

menghasilkan spektrum vibrasi-rotasi (Khopkar, 2001).  Berikut adalah skema 

alat FTIR dapat dilihat pada Gambar 9 : 
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Gambar 9. Spektrofotometer FTIR (Supratman, 2010). 

 

 

2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

 

 

Salah satu metode kromatografi yang dapat mendeteksi asam-asam organik yang 

terkandung dalam limbah cair tempe yaitu High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC), merupakan teknik kromatografi cair (LC) yang 

digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran. HPLC juga 

digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa telah digunakan di seluruh 

dunia sejak beberapa dekade (Chawla dan Ranjan, 2016).  High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) adalah metode analisis yang banyak dilaporkan 

untuk analisis asam - asam organik.  Teknik HPLC dibedakan atas fase normal 

(menggunakan pelarut nonpolar sebagai fase gerak), fase terbalik (menggunakan 

pelarut polar sebagai fase gerak) dan penukar ion (menggunakan gradient 

konsentrasi ion dalam fase geraknya).  Analisis asam-asam organik dalam buah-

buahan telah dilaporkan oleh Nour et al. (2010) menggunakan HPLC fase terbalik 

dengan kolom C18 sebagai fase diam dengan larutan fosfat 50 mM sebagai fase 

gerak.  Skema dari penggunaan HPLC ditunjukkan pada Gambar 10. 
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Gambar 10.  Skema kerja HPLC (Anonim, 2020). 

 

 

Efisiensi, kecepatan, peningkatan throughput, dan pengurangan biaya analisis 

adalah karakteristik penting HPLC.  Tujuan penggunaan HPLC adalah 

memisahkan molekul dalam waktu minimum (Behnoush et al., 2015), sehingga 

penting untuk meningkatkan hasil analisis dan mengurangi waktu analisis.  

Metode paling sederhana yang tersedia untuk mempersingkat proses analisis 

adalah mempersingkat panjang kolom dan meningkatkan kecepatan aliran. 

Pendekatan ini, bagaimanapun, bisa berisiko, karena campuran kompleks dari 

senyawa tidak akan dipisahkan secara memadai dan efisiensi kolom akan jauh 

lebih rendah.  Cara kedua untuk mempersingkat waktu analisis adalah dengan 

mengurangi ukuran partikel.  Hal ini memungkinkan analisis kecepatan tinggi 

dengan efisiensi tinggi, tetapi aspek negatifnya adalah generasi tekanan balik 

tinggi yang tidak dapat diterima untuk sistem HPLC konvensional dan kolom 

analitik konvensional (Novakova et al., 2016).  Dari fungsi HPLC tersebut dapat 

ditentukan kandungan senyawa asam organik yang terkandung pada limbah cair 

tempe. 
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3. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

 

SEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang dapat mengamati dan 

menganalisis karakteristik struktur mikro dari bahan padat yang konduktif 

maupun yang nonkonduktif. Sistem pencahayaan pada SEM menggunakan radiasi 

elektron yang mempunyai λ = 200 – 0,1 Å, daya pisah (resolusi) yang tinggi 

sekitar 5 nm sehingga dapat dicapai perbesaran hingga ± 100.000 kali dan 

menghasilkan gambar atau citra yang tampak seperti tiga dimensi karena 

mempunyai depth of field yang tinggi. Sehingga SEM mampu menghasilkan 

gambar atau citra yang lebih baik dibandingkan dengan hasil mikroskop optik. 

Pada prinsipnya mikroskop elektron dapat mengamati morfologi, struktur mikro, 

komposisi, dan distribusi unsur. Untuk menentukan komposisi unsur secara 

kualitatif dan kuantitatif perlu dirangkaikan satu perangkat alat EDS (Energy 

Dispersive X-Ray Spectrometer) atau WDS (Wavelength Dispersive X-Ray 

Spectrometer). Prinsip dasar dari SEM adalah interaksi antara berkas elektron 

dengan spesimen padatan (Handayani dkk., 1996).  Skema bagan SEM 

ditunjukkan pada Gambar 11. 

 

 
 

Gambar 11.  Skema bagan SEM (Gabriel, 1985). 

 

 

Analisis menggunakan SEM pada penelitian ini untuk mengetahui morfologi 

kerak CaCO3. Menurut Suharso et al. (2017) hasil analisis kerak CaCO3 
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menggunakan SEM mengalami perubahan morfologi kerak, setelah penambahan 

inhibitor morfologi kerak CaCO3 menjadi sedikit lebih kecil dan halus 

dibandingkan tanpa penambahan inhibitor limbah cair tempe yang termodifikasi. 

Adanya penambahan inhibitor limbah cair tempe (Kurniawan, 2018) 

menyebabkan kerak CaCO3 mengalami perubahan morfologi.  Morfologi kerak 

CaCO3 tanpa penambahan inhibitor didominasi oleh kristal fasa kalsit sedikit fasa 

aragonit (Kurniawan, 2018) dan fasa kalsit sedikit vaterit (Kardiman dkk, 2017). 

Sedangkan, morfologi kerak CaCO3 setelah penambahan inhibitor tampak kristal 

yang terbentuk didominasi oleh fasa aragonit dan vaterit, serta terdapat sedikit 

fasa kalsit, namun fasa kalsit yang terbentuk pertumbuhannya tidak merata dan 

rapuh (Kardiman dkk, 2017; Kurniawan, 2018). 

 

 

4. Particle Size Analyzer (PSA) 

 

 

Analisis ukuran partikel adalah sebuah sifat fundamental dari endapan suatu 

partikel yang dapat memberikan informasi tentang tentang asal dan sejarah 

partikel tersebut. Distribusi ukuran juga merupakan hal penting seperti untuk 

menilai perilaku granular yang digunakan oleh suatu senyawa atau gaya gravitasi. 

Diantara senyawa-senyawa dalam tubuh hanya ada satu partikel yang 

berkarakteristik dimensi linear. Partikel irregular  memiliki banyak sifat dari 

beberapa karakteristik dimensi linear (James and Syvitski, 1991). Perhitungan 

partikel secara modern umumnya menggunakan alinasis gambar atau beberapa 

jenis penghitung partikel. Gambar didapatkan secara tradisional dengan 

mikroskop elektron atau untuk partikel yang lebih kecil menggunakan SEM 

(James and Syvitski, 1991). Penyinaran sinar laser pada analisis ukuran partikel 

dalam keadaan tersebar. Pengukuran distribusi intensitas difraksi cahaya spasial 

dan penyebaran cahaya dari partikel.  Distribusi ukuran partikel dihitung dari hasil 

pengukuran.  Difraksi sinar laser analisis ukuran partikel meliputi perangkat laser 

untuk menghasilkan sinar laser ultraviolet sebagai sumber cahaya dan melekatkan 

atau melepaskan fluoresensi untuk mengetahui permukaan photodiode array yang 

menghitung distribusi intensitas cahaya spasial dan penyebaran cahaya selama 

terjadinya pengukuran (Totoki et al., 2007).  Particle size analyzer (PSA) mampu 
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mengukur partikel distribusi ukuran emulsi, suspensi dan bubuk kering (Totoki et 

al., 2007). 

 

Keunggulan dari PSA antara lain: 

1. Akurasi dan reprodusibilitas berada dalam ± 1%. 

2. Dapat mengukur sampel dari 0,02 nm sampai 2000 nm. 

3. Dapat mengukur distribusi ukuran partikel yang berupa emulsi, suspensi,dan 

bubuk kering (Hossaen, 2000). 

 

Sampel berupa padatan lebih banyak mengabsorbsi sinar-X daripada cairan, oleh 

karena itu transmisi sinar-X dikurangi. Sejak pencampuran suspensi yang 

homogen,  intensitas diasumsikan sebagai nilai konstan, Imin untuk transmisi 

sinar X dalam skala pengurangan yang penuh. Aliran pencampuran dihentikan 

dan penyebaran yang homogen dimulai untuk menyelesaikan pentransmisian 

intensitas sinar-X yang dimonitor pada depth - s. Selama proses sedimentasi, 

partikel yang besar menempati tempat pertama di bawah zona pengukuran dan 

pada akhirnya, semua partikel menempati level ini dan yang tertinggal hanya 

cairan yang bersih.  Semakin banyak partikel besar yang menempati di bawah 

zona pengukuran dan tidak digantikan dengan ukuran partikel yang sama yang 

menempati dari atas, maka pelemahan sinar-X berkurang. Diagram proses 

fraksinasi massa dalam sedigraf dapat ditunjukkan pada Gambar 12. 
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Gambar 12.  Diagram proses fraksinasi massa dalam sedigraf (Webb, 2002). 

 

 

5. X-Ray Diffraction (XRD) 

 

 

Metode difraksi sinar-X merupakan metode yang didasarkan pada difraksi radiasi 

elektromagnetik yang berupa sinar-X oleh suatu kristal. Sinar-X adalah radiasi 

gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang pendek yaitu 

0,5-2,5 Å. Sinar-X dihasilkan dengan cara menembakkan suatu berkas elektron 

berenergi tinggi ke suatu target dan menunjukkan gejala difraksi jika jatuh pada 

benda yang jarak antar bidangnya kira-kira sama dengan panjang gelombangnya 

pada suatu bidang dengan sudut θ (Cullity, 1987). Analisis difraksi sinar-X 

didasarkan pada susunan sistematik atom-atom atau ion-ion di dalam bidang 

kristal yang dapat tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk kisi kristal 

dengan jarak antar bidang (d) yang khas. Setiap spesies mineral mempunyai 

susunan atom yang berbeda-beda sehingga membentuk bidang kristal yang dapat 

memantulkan sinar-X dalam pola difraksi yang karakteristik. Pola difraksi inilah 

yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa (Rini, 2016). 

Skema kerja dari alat XRD ditunjukkan pada Gambar 13. 
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Gambar 13.  Skema kerja alat XRD (Callister, 2009). 

 

 

Pada analisis menggunakan X-RD, generator tegangan tinggi (A) berfungsi 

sebagai catu daya sumber sinar-X (B). Sampel berbentuk pelet (C) diletakkan di 

atas tatakan (D) yang dapat diatur. Berkas sinar-X didifraksikan oleh sampel dan 

difokuskan melewati celah (E), kemudian masuk ke alat pencacah (F). Intensitas 

difraksi sinar-X direkam (G) dan ditampilkan dalam bentuk kurva (H) terhadap 

jarak antar bidang (d) (Callister, 2009). 

 

Analisis menggunakan XRD berfungsi untuk mengetahui struktur kristal CaCO3.  

Menurut Kurniawan (2018) dan Kardiman dkk. (2017) hasil analisis kerak CaCO3 

sebelum dan sesudah penambahan inhibitor menggunakan X-RD menunjukkan 

adanya perbedaan pola XRD fasa kerak kalsium karbonat tanpa adanya 

penambahan inhibitor dan setelah penambahan inhibitor. Tanpa penambahan 

inhibitor fasa kerak CaCO3 yang terbentuk yaitu adanya fasa kalsit yang 

mendominasi dan aragonit (Kurniawan, 2018) dan menurut Kardiman dkk. (2017) 

fasa yang terbentuk didominasi oleh kalsit dan sedikit vaterit. Adanya 

penambahan inhibitor limbah cair tempe dan asam laktat menyebabkan perubahan 

fasa menjadi fasa vaterit, aragonit, dan sedikit kalsit. 

Keterangan : 

A. Catu daya 

B. Sumber sinar-X 

C. Sampel 

D. Tatakan sampel 

E. Celah 

F. Alat pemecah sinar 

G. Detektor 

H. Kurva hasil data 



 

 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada bulan 

Februari 2021 sampai April 2021. Analisis menggunakan Fourier Transform-

InfraRed (FTIR) dan High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

dilakukan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Provinsi 

Lampung, analisis menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) dilakukan 

di UPT Laboratorium Teknologi dan Sentra Inovasi Terpadu (LTSIT) Universitas 

Lampung, analisis menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) dilakukan di 

Laboratorium Sentral Universitas Padjajaran, dan analisis menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD) dilakukan di Laboratorium Institut Teknologi Sepuluh 

November. 

 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat-alat gelas yang sering 

digunakan di laboratorium, water bath (THERMOSCIENTIFIC AC 200/S21), 

gelas-gelas plastik, pengaduk magnet, spinbar, oven, neraca analitik merek 

Airshwoth AA-160, pH meter, Fourier Transform-InfraRed (FTIR) merek Brucker 

Alpha 11, Particle Size Analyzer (PSA) merek Coulter LS 13320, Scanning 

Electron Microscopy (SEM) merek Zeiss evo MA 10, High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) merek Shimadzu LC-20AD, dan X-Ray Diffraction 

(XRD) merek Philip Analytical. 
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Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah CaCl2 anhidrat, Na2CO3, 

akuades, limbah cair tempe, dan kertas saring. 

 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

 

1. Pengambilan dan Preparasi Limbah Cair Tempe 

 

 

Pada penelitian ini digunakan sampel dari limbah cair tempe yang diambil dari 

industri rumahan. Limbah cair tempe yang dimaksud adalah air baru yang 

ditambahkan pada kedelai setelah kedelai tersebut direbus dan setelah itu 

dibiarkan selama 24 jam untuk proses fermentasi. Selanjutnya limbah cair dibawa 

ke laboratorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Provinsi 

Lampung.untuk dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 30 

menit. Tujuan sentrifugasi ini adalah untuk memisahkan filtrat dengan endapan. 

Filtrat yang dihasilkan disimpan selama 24 jam untuk kemudian digunakan pada 

tahap penelitian selanjutnya. 

 

 

2. Preparasi Inhibitor 

 

 

Pada penelitian ini digunakan limbah cair tempe dengan variasi konsentrasi 5, 10, 

15, 20, dan 25%. Pembuatan larutan inhibitor dengan konsentrasi 5% dilakukan 

dengan cara mengambil 5 mL limbah cair tempe, lalu diencerkan dengan akuades 

dalam labu ukur 100 mL, kemudian dihomogenkan. Perlakuan yang sama 

dilakukan untuk pembuatan larutan inhibitor dengan konsentrasi 10, 15, 20, dan 

25%. Untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada limbah cair tempe 

dilakukan karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR. Selain itu limbah cair 

tempe dianalisis menggunakan HPLC untuk mengetahui kandungan dan 

konsentrasi asam-asam organik. 
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3. Pengujian Inhibitor dalam Menghambat Pertumbuhan Kristal CaCO3 

 

 

Tahapan untuk menguji pengujian limbah cair tempe sebagai inhibitor dalam 

pengendapan kristal CaCO3 dengan metode unseeded experiment dilakukan 

dengan rangkaian percobaan sebagai berikut: 

 

a. Penentuan Laju Pertumbuhan CaCO3 Tanpa Penambahan Inhibitor 

pada Konsentrasi Larutan Pertumbuhan yang Berbeda dengan Metode 

Unseeded Experiment 

 

 

Larutan pertumbuhan dibuat dari larutan 0,100 M CaCl2 anhidrat dan larutan 0,1 

M Na2CO3 masing-masing dalam 150 mL akuades.  Masing-masing larutan 

dimasukkan ke dalam gelas kimia dan diaduk menggunakan pengaduk magnet 

selama 15 menit dengan suhu 50 °C untuk menghomogenkan larutan.  Kemudian 

larutan CaCl2 anhidrat 0,100 M dan larutan Na2CO3 0,100 M dicampurkan dan 

diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 15 menit dengan suhu 50 °C agar 

terbentuk kerak CaCO3 dengan konsentrasi 0,050 M dan diukur nilai pH-nya 

menggunakan pH meter.  Larutan CaCO3 yang terbentuk dimasukkan ke dalam 5 

gelas plastik masing-masing sebanyak 50 mL.  Setelah itu diletakkan dalam 

waterbath pada suhu 90 °C selama 10 menit untuk mencapai kesetimbangan lalu 

satu gelas diambil. Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring yang sudah 

ditimbang, lalu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 °C selama 3 jam.  

Kemudian gelas diambil lagi setiap 10 menit sekali hingga pada gelas yang 

terakhir.  Percobaan ini diulang dengan variasi konsentrasi larutan CaCl2 dan 

Na2CO3 sebesar 0,150 M dan 0,200 M untuk membuat larutan CaCO3 sebesar 

0,075 M dan 0,100 M. 

 

b. Penentuan Laju Pertumbuhan CaCO3 dengan Penambahan Inhibitor 

pada Konsentrasi Larutan Pertumbuhan yang Berbeda dengan Metode 

Unseeded Experiment 

 
 

Larutan pertumbuhan dibuat dari larutan 0,100 M CaCl2 anhidrat dan larutan 

0,100 M Na2CO3 masing-masing dalam 150 mL inhibitor limbah cair tempe 5 %. 

Masing-masing larutan dimasukkan ke dalam gelas kimia dan diaduk 
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menggunakan pengaduk magnet selama 15 menit dengan suhu 50 °C untuk 

menghomogenkan larutan. Kemudian larutan CaCl2 anhidrat 0,100 M dan larutan 

Na2CO3 0,100 M dicampurkan dan diaduk menggunakan pengaduk magnet 

selama 15 menit dengan suhu 50 °C agar terbentuk kerak CaCO3 0,050 M dan 

diukur nilai pH-nya menggunakan pH meter.  

 

Larutan CaCO3 yang terbentuk dimasukkan ke dalam 5 gelas plastik masing-

masing sebanyak 50 mL.  Setelah itu diletakkan dalam waterbath pada suhu 90 °C 

selama 10 menit untuk mencapai kesetimbangan lalu satu gelas diambil. 

Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring yang sudah ditimbang, lalu 

dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 °C selama 3 jam.  Kemudian gelas 

plastik diambil lagi setiap 10 menit sekali hingga pada gelas yang terakhir.  

Percobaan ini diulang dengan variasi konsentrasi larutan CaCl2 dan Na2CO3 

sebesar 0,150 ; dan 0,200 M serta pada variasi konsentrasi inhibitor 10, 15, 20, 

dan 25 %. 

 

 

4. Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh berupa jumlah endapan terhadap waktu dengan variasi 

konsentrasi larutan pertumbuhan dan variasi konsentrasi inhibitor, masing-masing 

diplot sebagai jumlah endapan terhadap waktu menggunakan Microsoft Excel. 

Morfologi kerak kalsium karbonat (CaCO3) sebelum atau sesudah penambahan 

inhibitor dianalisis menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM).  

Perubahan ukuran partikel dari kelimpahan CaCO3 pada masing-masing endapan 

dari setiap percobaan yang dilakukan juga dianalisis dengan Particle Size 

Analyzer (PSA).  Struktur kristal kalsium karbonat (CaCO3) sebelum dan sesudah 

penambahan inhibitor dianalisis dengan X-Ray Diffraction (XRD). 
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D. Diagram Alir Penelitian 

 

 

Secara keseluruhan penelitian ini terangkum dalam diagram alir penelitian yang 

ditunjukkan pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  Diagram alir penelitian. 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

 

1. Inhibitor limbah cair tempe mampu menghambat kerak kalsium karbonat 

dengan cara menghambat laju pertumbuhan inti kristal kalsium karbonat, 

yang ditunjukkan dengan perbedaan nilai laju pertumbuhan, morfologi, 

struktur, dan ukuran partikel kristal kalsium karbonat. 

 

2. Nilai persen efektivitas tertinggi diperoleh pada konsentrasi larutan 

pertumbuhan 0,050 M dengan menggunakan inhibitor limbah cair tempe 

konsentrasi 25 % dengan persentase 40,934 %. 

 

3. Analisis morfologi permukaan kerak kalsium karbonat menggunakan SEM 

menunjukkan bahwa terjadi perubahan morfologi kerak kalsium karbonat, 

sebelum penambahan inhibitor kerak didominasi kristal fasa kalsit (kubus 

padat) dan sedikit aragonit (tumpukan jarum), serta setelah penambahan 

inhibitor kerak didominasi oleh kristal fasa vaterit (bentuk bulat pipih) dan 

sedikit aragonit (tumpukan jarum). 

 

4. Analisis distribusi ukuran partikel menggunakan PSA menunjukkan bahwa 

distribusi ukuran partikel kerak kalsium karbonat mengalami penurunan 

setelah ditambahkan inhibitor dapat dilihat dari rata-rata (mean) yaitu dari 

376,3 menjadi 3,159 µm dan nilai tengah (median) yaitu dari 371,1 menjadi 

3,277 µm. 
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5. Analisis struktur kristal kalsium karbonat menggunakan XRD menunjukkan 

bahwa kerak kalsium karbonat tanpa dan dengan penambahan inhibitor terjadi 

perbedaan fasa kristal dari kristal hardscale (kalsit) menjadi softscale 

(aragonit dan vaterit) yang ditunjukkan oleh puncak difraktogram 2θ. 

 

 

 

B. Saran 

 

 

Untuk meningkatkan mutu penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran yaitu perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap 

penghambatan kerak kalsium karbonat dengan menambah variasi konsentrasi 

inhibitor dengan metode yang sama yaitu unseeded experiment dan juga dilakukan 

uji korosi.  Selain itu, perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui mekanisme 

secara kimia pada proses inhibisi oleh inhibitor. 
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