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Pada penelitian ini dilakukan penambahan campuran ekstrak kulit nanas dan asap 

cair tempurung kelapa grade 2 yang digunakan untuk mencegah terjadinya 

penumpukan kerak CaCO3 pada peralatan industri seperti pipa. Konsentrasi 

larutan pertumbuhan CaCO3 yang digunakan yaitu 0,05, 0,075, 0,100, dan 0,125 

M dengan menggunakan metode unseeded experiment. Penambahan inhibitor 

ekstrak kulit nanas pada larutan pertumbuhan 0,050 M dengan konsentrasi 

inhibitor 250 ppm memberikan efektivitas sebesar  24,07%. Sehingga dilakukan 

penambahan dengan menggunakan asap cair tempurung kelapa grade 2 untuk 

memperoleh inhibitor dengan kualitas yang baik dalam menghambat kerak CaCO3 

dengan perbandingan ekstrak kulit nanas dan asap cair tempurung kelapa (KA) 

sebesar 5:1, 5:3, 5:5, dan 5:7. Pada perbandingan KA 5:7 memiliki efektivitas 

tertinggi dalam menghambat pertumbuhan kristal CaCO3, sehingga campuran 

inhibitor KA (5:7) diujikan kembali dengan variasi konsentrasi 50-250 ppm. Pada  

konsentrasi inhibitor 250 ppm dan konsentrasi larutan pertumbuhan 0,050 M 

memberikan persentase efektivitas tertinggi sebesar 80,17%. Hasil karakterisasi 

menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM), dan X-Ray Diffraction 

(XRD) menunjukkan adanya perubahan morfologi kristal CaCO3, terdapat fase 

kalsit dan aragonit sebelum menggunakan inhibitor dan setelah menggunakan 

inhibitor KA (5:7) terdapat adanya fase baru yaitu fase vaterit. Distribusi ukuran 

partikel kerak CaCO3 menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) menunjukkan 

adanya perubahan ukuran partikel kerak CaCO3 sebelum menggunakan inhibitor 

dengan nilai rata-rata sebesar 21,15 µm dan setelah menggunakan inhibitor KA 

(5:7) menjadi 13.128 µm. 
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INHIBITOR FOR CALCIUM CARBONATE USING UNSEEDED 

EXPERIMENT METHOD 
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In this study, the addition of mixed pineapple peel extract and liquid smoke of 

coconut shell grade 2 was used to prevent the accumulation of CaCO3 scale in 

industrial equipment such as pipes. It used an unseeded experiment method at 

various growth solutions concentrations, such as 0.05, 0.075, 0.100, and 0.125 M. 

The addition of pineapple peel extract as an inhibitor at 0.050 M growth solution 

and 250 ppm inhibitor gave an effectiveness of 24.07%. So, liquid smoke of 

coconut shell grade 2 was added to obtain an inhibitor with good quality in 

inhibiting CaCO3 at a ratio of pineapple peel extract and coconut shell liquid 

smoke (KA) were 5:1, 5:3, 5:5, and 5:7. In the ratio of KA 5:7 has the highest 

effectiveness and inhibited CaCO3 crystals growth, so the mixture of inhibitor KA 

(5:7) was retested again by with varying the concentration by 50-250 ppm. The 

highest percentage of effectiveness is 80.17% occurred at a 250 ppm inhibitor 

concentration and 0.050 M growth solution. The results of Scanning Electron 

Microscopy (SEM) and X-Ray Diffraction (XRD) characterization showed that 

there was a change in the morphology of the CaCO3 crystals, there were calcite 

and aragonite phases before using the inhibitor, and after using the KA inhibitor 

(5:7) there was a new phase, namely vaterite. The particle size distribution of 

CaCO3 using the Particle Size Analyzer (PSA) showed a change in CaCO3 

particles before using the inhibitor with a mean value of 21.15 µm and after using 

the KA inhibitor (5:7) become to 13,128 µm. 
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“Allah does not charge a soul except with that within its 

capacity ” 

(Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 

“If you are grateful. I will surely increase you in favor ” 

(Q.S. Ibrahim : 7) 
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(Umar bin Khattab) 

 

“If there’s something important to you, just to try. Even the 

results is failure ” 

 (Elon Musk) 

  

“Working hard is important but there is something that 

matters even more ; believing in yourself ” 
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 “Being different isn’t a bad thing. It means you’re brave 

enough to be yourself ” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang dan Masalah 

 

Bidang perindustrian menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar 

dalam perekonomian negara khususnya negara Indonesia yang sebagian besar 

bidang perindustriannya adalah bidang industri kimia, minyak dan gas serta 

proses desalinasi menggunakan peralatan berupa pipa sebagai aliran fluida. 

Pergerakan aliran fluida pada pipa yang mengalir terus-menerus akan 

menyebabkan masalah yang serius karena semakin lama dibiarkan akan terjadinya 

penumpukan kerak pada pipa tersebut karena adanya pengendapan garam-garam 

mineral pada dinding-dinding pipa (Suharso et al., 2009c). Penumpukan kerak 

dalam peralatan industri menyebabkan berkurangnya diameter pipa dan efisiensi 

kerja sehingga proses produksi terganggu seperti proses perpindahan panas secara 

konduksi yang berakibat terjadinya kehilangan panas dan proses aliran fluida pun 

menjadi lebih sempit. Terganggunya proses aliran fluida ini menyebabkan suhu 

semakin naik dan tekanan semakin tinggi sehingga memungkinkan terjadinya pipa 

rusak bahkan pecah sehingga semua itu akan meningkatkan biaya produksi 

(Asnawati, 2001). Salah satu contoh industri yang merasakan dampak negatif dari 

permasalahan ini yaitu pada industri minyak terbesar di Indonesia (PT. Pertamina, 

Tbk) yang menghabiskan kurang lebih 6-7 juta dolar atau setara dengan 80-100 

miliar rupiah untuk mengganti setiap pipa pada bagian geotermal setiap 10 tahun 

untuk mengatasi masalah kerak tersebut (Suharso et al., 2010; Suharso et al., 

2014; Suharso et al., 2017a; Suharso et al., 2017b).  

 

Menurut Kemmer (1979) kerak dapat didefinisikan sebagai suatu deposit dari 

senyawa-senyawa anorganik yang terendapkan dan membentuk timbunan kristal 

pada permukaan suatu substansi. Adapun beberapa komponen kerak menurut 
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Lestari dkk (2004), jenis kerak yang biasa dijumpai pada peralatan industri seperti 

pada sistem perpipaan yaitu kalsium karbonat (CaCO3), kalsium fosfat (Ca3(PO4)2 

dan seng fosfat (Zn3(PO4)2, kalsium sulfat (CaSO4), silika (SiO2) dan magnesium 

silikat (MgSiO2). Diantara jenis komponen kerak yang disebutkan, menurut 

Amjad (1995) kerak kalsium karbonat (CaCO3) merupakan salah satu endapan 

penyusun kerak yang menjadi masalah serius pada sebagian besar proses industri 

yang melibatkan air garam dan pada operasi produksi minyak bumi. Dalam 

bidang industri, kerak kalsium karbonat (CaCO3) menjadi salah satu masalah yang 

cukup serius pada sebagian besar proses industri yang melibatkan aliran fluida, 

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

pembangkit tenaga uap dan di pipa-pipa minyak (Nunn, 1997). Selain itu, faktor-

faktor yang mempengaruhi terbentuknya kerak antara lain: suhu, alkalinitas, dan 

jumlah zat-zat bahan pembentuk kerak yang terlarut di dalam air (Karliana, 2009). 

Adapun faktor utama yang berpengaruh terhadap pembentukan, pertumbuhan 

serta pengendapan kerak antara lain perubahan tekanan, laju alir, temperatur, 

percampuran dua jenis air yang memiliki susunan mineral tidak sesuai, adanya 

supersaturasi, penguapan akibat dari perubahan konsentrasi, pengadukan (agitasi, 

pengaruh dari turbulensi), waktu kontak antara padatan dengan permukaan media 

pengendapan serta perubahan pH air (Antony and Low, 2011). 

 

Terbentuknya kerak dapat menimbulkan banyak kerugian, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu cara untuk menekan pertumbuhan kerak yang semakin tinggi. 

Beberapa metode untuk mencegah terbentuknya kerak pada peralatan-peralatan 

industri seperti pengendalian pH, pelunakan dan pembebasan mineral air padatan. 

Namun dalam penggunaan metode tersebut memiliki kekurangan yaitu dalam 

metode pengendalian pH dinilai kurang efektif karena dapat meningkatkan laju 

korosi dan konduktivitas serta penanganannya yang cukup berbahaya (Lestari, 

2008). Sementara itu metode pelunakan dan pembebasan mineral membutuhkan 

biaya yang cukup besar dalam industri-industri besar (Halimatuddahliana, 2003). 

Berdasarkan beberapa kelemahan dari metode-metode tersebut dikembangkan 

suatu metode alternatif lain untuk menghambat kerak yaitu dengan menambahkan 

suatu inhibitor kerak yang ramah lingkungan (Suharso dan Buhani, 2011).  
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Metode penambahan inhibitor merupakan metode yang menarik untuk 

dikembangkan lebih lanjut karena biayanya relatif lebih murah dan memiliki 

tingkat keefektifan yang tinggi, ditambahkan dalam konsentrasi yang sangat 

rendah dan dapat mencegah kerak dalam periode waktu yang lama (Karliana, 

2009). Inhibitor kerak merupakan bahan kimia yang sengaja ditambahkan untuk 

mencegah atau menghentikan terbentuknya kerak apabila ditambahkan dengan 

konsentrasi yang kecil ke dalam air (Halimatuddahliana, 2003). Umumnya 

inhibitor kerak terbagi menjadi dua macam yaitu inhibitor kerak anorganik dan 

inhibitor kerak organik. Inhibitor kerak anorganik bersifat berbahaya, tidak ramah 

lingkungan, dan juga mahal, sehingga digunakan inhibitor kerak organik bahan 

alam yang ramah lingkungan, aman, mudah diperoleh dan bersifat biodegradable 

(Irianty dan Komalasari, 2013). Menurut Patton (1981) prinsip kerja dari inhibitor 

kerak yaitu terjadinya pembentukan senyawa kompleks (khelat) antara inhibitor 

dengan unsur-unsur penyusun kerak. Senyawa kompleks yang terbentuk dapat 

larut dalam air sehingga menutup kemungkinan pertumbuhan kristal yang besar 

dan mencegah kristal kerak untuk melekat pada permukaan pipa. Efektivitas suatu 

inhibitor berpengaruh kepada adanya penggunaan aditif yang ditambahkan untuk 

mengganggu proses pembentukan nukleasi atau pertumbuhan kristal (Tzotzi et al., 

2007).  

 

Buah nanas merupakan salah satu jenis buah asal daerah tropis yang mempunyai 

nilai ekonomis dapat diolah menjadi olahan pangan. Sisa hasil produksi buah 

nanas menghasilkan limbah padat berupa kulit dan bonggol nanas. Limbah buah 

nanas dapat mencapai 48,6 % dari total berat buah terdiri dari kulit dan bonggol 

nanas (Roy et al., 2014; Windu, et al., 2014). Kulit buah nanas menurut 

Mardalena et al. (2011)  mengandung total antioksidan sebesar 38,95 mg/100 g 

dengan komponen bioaktif berupa vitamin C sebesar 24,40 mg/100 g, beta 

karoten sebesar 59,98 ppm, flavonoid 3,47%, kuersetin 1,48%, fenol 32,69 ppm, 

saponin 5,29%, dan enzim bromelin sebanyak 0,050-0,0754 %, serta senyawa 

tanin sebesar 5,12% (Pranatasari dkk., 2021). Berdasarkan penelitian Hatam dkk. 

(2013) senyawa fenolik yang terkandung pada kulit nanas sebesar 28,78 µg/mL, 

senyawa fenolik yang merupakan suatu senyawa yang mengandung gugus fenol 

maupun polifenol yang terdapat pada kulit nanas diharapkan dapat menghambat 
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proses oksidasi dan memiliki sifat antara lain dapat larut dalam air atau alkohol 

karena memiliki gugus -OH yang dapat mengikat logam berat seperti Ca
2+

 (Irianty 

dan Sembiring, 2012). Namun, ekstrak kulit nanas ini memiliki kelemahan yaitu 

tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama karena bisa memicu timbulnya 

jamur bila disimpan pada suhu kamar dalam waktu yang lama (Wu et al.,2021; 

Zhou et al., 2021). Apabila ingin memperoleh inhibitor kerak yang memiliki 

kualitas dan efektivitas yang baik dalam menghambat kerak CaCO3 maka ekstrak 

kulit nanas tersebut dipadukan dengan asap cair tempurung kelapa grade 2 yang 

diketahui memiliki kandungan senyawa yang dapat mencegah tumbuhnya jamur 

karena mengandung senyawa fenolik serta asam seperti asam asetat, asam butirat, 

asam propionat, dan mengandung suatu gugus karbonil (Darmadji dkk., 1996). 

Selain itu, asap cair tempurung kelapa grade 2 menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Kurniawan, 2018) dapat digunakan sebagai inhibitor kerak karena 

memiliki efektivitas inhibitor sebesar 99,48% pada konsentrasi 0,025 M. Sehingga 

dengan adanya perpaduan antara kandungan yang terdapat pada asap cair 

tempurung kelapa grade 2 dan ekstrak kulit nanas diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas inhbitor untuk menghambat laju pertumbuhan kerak kalsium karbonat 

(CaCO3). Perpaduan inhibitor kerak yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan suatu green inhibitor yang ramah lingkungan dan memiliki harga yang 

cukup terjangkau.  

 

Pada penelitian ini menggunakan metode unseeded experiment untuk mengetahui 

efektivitas inhibitor dalam menghambat pembentukan kerak kalsium karbonat. 

Pada metode unseeded experiment ini juga tidak perlu menambahkan bibit kristal 

ke dalam larutan pertumbuhan supaya lebih mudah mengamati pertumbuhan 

kristal CaCO3 karena laju pertumbuhan inti kristal tidak terlalu cepat jika 

dibandingkan dengan menggunakan metode seeded experiment. Selanjutnya 

dilakukan analisis laju pertumbuhan kerak menggunakan inhibitor ekstrak kulit 

nanas dan asap cair tempurung kelapa grade 2 menggunakan berbagai instrumen 

seperti analisis gugus fungsional dalam campuran inhibitor menggunakan 

spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FT-IR) dan untuk mengetahui 

kandungan senyawa kimianya menggunakan Gas Chromatography – Mass 

Spectrometry (GC-MS). Analisis morfologi CaCO3 dengan menggunakan 



5 

 

Scanning Electron Microscopy (SEM), untuk mengetahui distribusi ukuran 

partikel dianalisis menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) dan analisis untuk 

mengetahui bentuk kristal CaCO3 menggunakan X-Ray Diffraction (XRD). 

 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari pengaruh penambahan campuran dari ekstrak kulit nanas dan asap 

cair tempurung kelapa grade 2 sebagai inhibitor pertumbuhan kerak CaCO3. 

2. Mengetahui efektivitas campuran dari ektrak kulit nanas dan asap cair 

tempurung kelapa grade 2 sebagai inhibitor kerak kalsium karbonat (CaCO3). 

 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai pengaruh dari penambahan campuran ekstrak kulit nanas dan asap cair 

tempurung kelapa grade 2 sebagai inhibitor kerak kalsium karbonat (CaCO3) yang 

efektif sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mencegah pengerakan 

yang terjadi pada peralatan-peralatan industri serta mengurangi dampak negatif 

yang ditimbulkan dari proses pengerakan tersebut.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Proses Pengendapan Senyawa Anorganik pada Peralatan Industri 

 

Endapan dari suatu mineral anorganik dapat terbentuk dengan mudah pada 

permukaan aliran air formasi yang merupakan air yang ikut terproduksi bersama-

sama dengan minyak dan gas, ketika konsentrasi larutan  memiliki kandungan 

ion-ion terlarut yang tinggi, baik itu berupa kation (Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Ba

2+
, Sr

2+
 

dan Fe
3+

), maupun anion (Cl
-
, HCO3

-
, SO4

2-
 dan CO3

2-
) ketika harga kelarutan 

sudah terlampaui maka senyawa itu tidak larut lagi tetapi akan terpisah dari 

pelarutnya dalam bentuk padatan kemudian mengalami proses pengendapan 

mineral. Kondisi ini dapat terjadi dalam proses desalinasi termal maupun 

membran (Al Roomi et al.,2015; Irawan, 2016). Dalam proses ini, selama reaksi 

berlangsung akan terjadi perubahan angka kelarutan dengan penurunan tekanan 

dan perubahan temperatur. Perubahan ini akan menyebabkan terganggunya 

keseimbangan dalam air formasi, sehingga akan menyebabkan terjadinya reaksi 

kimia antara kation dan anion dengam membentuk suatu endapan berupa kristal 

(Sari, 2011). Proses pengendapan senyawa anorganik ini dapat terjadi pada 

peralatan-peralatan industri yang melibatkan air dalam sistem kerjanya seperti 

industri minyak dan gas, industri yang menggunakan proses desalinasi, ketel, dan 

uap, serta industri kimia lainnya. Oleh karena itu, unsur anorganik pembentuk 

kerak seperti Ca
2+

 yang jumlahnya melebihi batas kelarutan pada keadaan 

kesetimbangan dan kemudian terakumulasi membentuk endapan dapat 

menimbulkan suatu masalah yang serius seperti kerak (Weijnen et al.,1983 ; 

Maley, 1999). 

 

Dalam bidang industri air secara luas digunakan sebagai cairan pendingin untuk 

menghilangkan panas yang tidak diinginkan dari permukaan perpindahan panas 
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seperti pada alat penukar panas, kondensor, evaporator, cooling tower, dan pipe 

walls. Saat proses pendinginan, air yang terkena proses panas tersebut dipompa di 

seluruh tabung penukar panas logam. Kemudian air panas tersebut menjadi dingin 

melalui proses penguapan dalam cooling tower, mekanisme proses tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 1 (Kragh et al., 1981). Pendinginan uap tersebut 

memungkinkan sistem air menjadi lewat jenuh, dengan adanya mineral terlarut 

seperti karbonat, sulfat, fosfat, logam silikat/silika, besi, dan lain-lain yang 

menghasilkan suatu deposit dan terjadilah pembentukan kerak. Pada keadaan 

supersaturasi, pembentukan kerak dapat terjadi dikarenakan fluktuasi suhu yang 

mendadak pada permukaan perpindahan panas ketika air menyentuh permukaan 

tersebut. 

 

 

 

Gambar 1. Skema proses pertukaran panas (Kragh et al., 1981). 

 

 

2.2. Kerak 

 

Kerak dapat didefinisikan sebagai suatu deposit dari senyawa anorganik yang 

mengendap dan membentuk timbunan kristal pada permukaan suatu substansi 

yang terjadi pada peralatan perpindahan panas yang disebabkan oleh pengendapan 

partikel mineral anorganik dalam air (Bhatia, 2003 ; Soediono dkk., 2011). 

Pembentukan kerak terjadi dikarenakan unsur kimia yang larut dalam air terlalu 

jenuh. Dalam keadaan larutan lewat jenuh (supersaturation) beberapa molekul 

akan bergabung membentuk inti kristal. Inti kristal ini akan terlarut apabila 

ukurannya lebih kecil dari ukuran partikel kritis (inti kritis), sementara itu kristal-

kristal akan berkembang bila ukurannya lebih besar dari partikel kritis. Apabila 

Air keluar 

Proses pemanasan masuk 

Air 

masuk 

Proses pendinginan keluar 

Panas 

Panas 

Panas 
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ukuran inti kristal menjadi lebih besar dari inti kritis, maka akan terjadinya 

pertumbuhan kristal. Kristal-kristal yang telah terbentuk mempunyai muatan ion 

lebih rendah dan cenderung untuk menggumpal sehingga terbentuklah kerak 

(Karliana, 2009). Pada industri minyak dan gas beberapa macam komponen kerak 

yang sering ditemui dapat ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komponen kerak pada industri minyak dan gas 

Nama Rumus Kimia Variabel Utama 

Kalsium karbonat (kalsit) CaCO3 Suhu parsial CO2, suhu total 

garam terlarut  

Kalsium sulfat   

Gipsum CaSO4.2H2O Suhu, total garam terlarut, tekanan  

Hemi-hidrat CaSO4.  ⁄ H2O 

Anhidrat CaSO4 

Barium sulfat 

Stronsium Sulfat  

BaSO4 

SrSO4 

Suhu, tekanan  

Suhu, tekanan, total garam terlarut  

Senyawa besi 

Besi karbonat 

Besi sulfit  

Besi (II) hidroksida  

Besi (III) hidroksida 

Besi oksida  

 

FeCO3 

FeS 

Fe(OH)2 

Fe(OH)3 

Fe2O3 

 

Korosi, gas terlarut, pH 

Sumber : Badr and Yassin, 2007. 

 

 

Selain itu, terdapat beberapa senyawa anorganik penyusun kerak yang sering 

ditemui pada peralatan industri secara umum yaitu kalsium karbonat (CaCO3) 

turunan dari kalsium bikarbonat (CaHCO3), kalsium sulfat (CaSO4), kalsium 

fosfat (Ca3(PO4)2 dan seng fosfat (Zn3(PO4)2, silika (SiO2) dengan konsentrasi 

tinggi, besi dioksida (Fe2O3, senyawa yang disebabkan oleh kurangnya kontrol 

korosi berasal dari besi yang teroksidasi), besi fosfat (Fe3(PO4)2, senyawa yang 

disebabkan karena pembentukan lapisan film dari inhibitor fosfat), mangan 

dioksida (MnO2, mangan teroksidasi tingkat tinggi), magnesium silika (MgSiO2 
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dan silika, SiO2) pada konsentrasi tinggi dan pH tinggi, dan magnesium karbonat 

(Lestari, 2008).  

Timbunan kerak dapat terbentuk akibat adanya campuran air yang digunakan 

tidak sesuai. Campuran pada air ini tidak sesuai dikarenakan apabila air 

berinteraksi secara kimia dan mineralnya mengendap jika dicampurkan (Badr and 

Yassin, 2007). Timbunan kerak apabila terbentuk di dalam pipa akan menghambat 

laju aliran fluida yang melewatinya sehingga aliran suatu fluida akan berkurang, 

dan menghambat perpindahan panas dan jika tidak diatasi segera maka akan 

terjadi overheating dan menurunkan efisiensi alat. Selain itu, tekanan pada pipa 

akan menjadi semakin tinggi, sehingga kemungkinan akan terjadinya pipa pecah 

dan rusak. Timbunan kerak juga dapat memperkecil diameter pipa, seperti terlihat 

pada Gambar 2, sehingga untuk mempertahankan kecepatan transfer fluida tetap 

dan tidak berubah seperti semula diperlukan tenaga pemompaan alat yang lebih 

besar. Oleh karena itu, masalah operasional dan teknis yang ditimbulkan dengan 

adanya timbunan kerak akhirnya menjadi masalah finansial juga (Muryanto, 

2002). 

 

 

Gambar 2. Pembentukan kerak pada pipa produksi minyak dan gas (Marais dkk., 

2016). 

 

 

2.3. Kalsium Karbonat (CaCO3) 

 

Kalsium karbonat (CaCO3) merupakan suatu zat padat berwarna putih, tidak 

berbau, tidak berasa, dapat terurai pada suhu 825 ⁰C, tidak beracun, dan larut 

dalam larutan asam dengan melepas CO2. Senyawa CaCO3  ini dapat dijumpai di 

alam dalam bentuk mineral kalsit, aragonit, marmer, batu gamping, travertin, dan 

kapur, serta dapat ditemukan bersama dengan mineral dolomit (CaCO3.MgCO3). 
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Mineral kalsit (calcite) merupakan bentuk kalsium karbonat yang lebih lazim dan 

umum, mineral kalsit dapat dengan mudah dibedakan dengan aragonit 

berdasarkan kekerasan dan bobot jenisnya. Mineral aragonit dapat terbentuk pada 

tekanan yang tinggi dan tidak stabil, mineral ini dapat mengalami rekristalisasi 

menjadi kalsit kembali. Bentuk kristal dari CaCO3  yaitu berbentuk 

rombik/rombohedral, CaCO3  dapat berguna sebagai obat penawar asam, 

pembersih, cat putih, semen, bahan pengisi kertas, kaca, dan lain sebagainya. 

Kerak kalsium karbonat dapat terbentuk dari reaksi antara CaCl2 dengan Na2CO3  

di dalam air atau melewatkan CO2  melalui suspensi Ca(OH)2 dalam air yang 

murni, menghasilkan CaCO3  dan NaCl. Kalsium karbonat yang berbentuk 

endapan amorf berwarna putih ini dapat terbentuk dari reaksi antara ion kalsium 

(Ca
2+

) dalam bentuk CaCl2  dengan ion karbonat (CO3
2-

) dalam bentuk Na2CO3 

(Svehla, 1990), dengan reaksi yang disajikan pada Persamaan 1. 

 

Ca
2+

 (aq) + CO3
2-

 (aq)                 CaCO3 (s) ↓          (1) 

 

Proses pembentukan CaCO3 ini berjalan spontan terutama pada fasa larutan. 

Pembentukan CaCO3 dapat terjadi di fasa larutan (homogeneous precipitation) 

dan di fasa permukaan (heterogeneous precipitation). Bahwa pada kesadahan 

rendah (Ca
2+

 < 80 ppm ) pembentukan CaCO3 lebih banyak terjadi di permukaan, 

sedangkan kenaikan suhu lebih mendorong terjadinya presipitasi ke fasa larutan. 

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 

(Suharso dan Buhani, 2015). Karbonat dari kalsium ini tidak dapat larut di dalam 

CO2 + 2OH
-
  CO3

2-
 + H2O          (2) 

Ca(OH)2   Ca
2+

 + 2OH
-    

       (3) 

air dan hasil kali kelarutannya menurun dengan naiknya ukuran Ca
2+

 (Cotton and  

Wilkinson, 1999). 

Menurut (Zhang et al., 2002) reaksi pembentukan endapan CaCO3 juga dapat 

dihasilkan dari Persamaan 2 sampai 4.  
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Ca
2+

 + CO3
2-

  CaCO3           (4) 

 

Selain dari reaksi pembentukan endapan kerak CaCO3  di atas, kerak kalsium 

karbonat juga dapat terbentuk dari hasil reaksi antara ion kalsium (Ca
2+

) dengan 

ion bikarbonat (HCO3
-
) yang terlihat dalam Persamaan 5 sampai 7. 

 

CO2 + H2O  H2CO3           (5) 

H2CO3   H
+
 + HCO3

-   
       (6) 

HCO3
-
   H

+
 + CO3

2-
          (7) 

 

Berdasarkan Persamaan 5, dapat terlihat bahwa semakin bertambahnya CO2 di 

dalam air, maka air akan bersifat asam (pH-nya turun). Apabila ion HCO3
-
 dan 

Ca
2+

 yang ada di dalam air saling berasosiasi, maka akan timbul suatu reaksi : 

 

Ca
2+

 + 2(HCO3)            CaCO3 + CO2 + H2O          (8) 

 

Dalam Persamaan 8 menunjukkan bahwa endapan CaCO3 cenderung akan 

terbentuk bila gas CO2 terlepas dari air (pH semakin besar)  (Syahri dan 

Sugiharto, 2008). Model kesetimbangan pada persamaan 8 berjalan lambat, atau 

dikenal sebagai sitem larutan calco carbonic yang banyak digunakan oleh peneliti 

untuk memodelkan fenomena pembentukan kerak pada air sadah.  

 

Fungsi dari hasil kali kelarutan (Ksp) dan konsentrasi ion Ca
2+

 dan CO3
2-

 dalam 

larutan disebut harga supersaturasi (δs) yang bisa ditentukan nilainya dengan 

menggunakan Persamaan 9. 

 

     
(    )    

   

   
            (9) 

    

Harga Ksp CaCO3 kalsit pada suhu 25 ⁰C adalah 8,7 x 10
-9

, sedangkan 

konsentrasi (CO3
2-

) dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 10 (Knez, 

2005). 

 

(CO3
2-

) = 5,6 × 10-11 (HCO3
-
) /10

-pH
                    (10) 
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2.4. Mekanisme Pembentukan Kerak  

 

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 industri. Pembentukan kerak dipengaruhi oleh konsentrasi 

komponen-komponen kerak, pH dan konsentrasi bahan penghambat kerak di 

dalam air. Pada umumnya komponen pembentukan 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 50 ⁰C atau lebih dan kadang-kadang masalah kerak 

terjadi pada temperatur air di atas 60 ⁰C. Laju pembentukan kerak akan meningkat 

dengan turunnya laju air sistem (Karliana, 2009). Pada prinsipnya, kerak 

terbentuk melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Nukleasi 

 

Sebuah inti endapan adalah suatu partikel halus, pembentukan atau pengendapan 

dapat terjadi secara spontan. 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 tetapi ada kemiripan dengan struktur kisi kristal. Pertumbuhan awal 

dalam pembentukan kerak mineral yaitu terbentuknya gugus atom yang tidak 

stabil di dalam cairan lewat jenuh oleh nukleasi homogen seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Nukleasi homogen (Crabtree et al., 1999). 

 

 

Gugus atom yang menjadi tidak stabil menghasilkan benih kristal kecil di dalam 

larutan lewat jenuh. Akibatnya ukuran benih kristal tersebut tumbuh, dengan 

menyerap ion ke dalam permukaan kristal yang tidak sempurna maka ukuran 

kristal akan semakin lebih besar. Energi saat kristal tumbuh menjadi lebih besar 

diperoleh dari reduksi pada permukaan energi bebas kristal. Selain itu, dengan 

cepat direduksi saat peningkatan radius mencapai titik kritis. Hal ini menunjukkan 

bahwa kristal yang berukuran besar dapat terus tumbuh, sedangkan benih kristal 

berukuran kecil dapat kembali larut. Benih kristal tersebut akan terus tumbuh 

sehingga menjadi tumpukan kerak (Crabtree et al., 1999). 

 

Pada nukleasi heterogen, pertumbuhan kristal dimulai pada permukaan batas 

larutan yang sudah ada sebelumnya di dalam pipa pertukaran panas. Nukleasi 

heterogen yang ada pada permukaan bekerja jauh lebih baik daripada nukleasi 

homogen. Tempat nukleasi heterogen mencakup permukaan tak sempurna seperti 

kekasaran permukaan pipa atau perforasi (Alahmad, 2008) di liners produksi atau 

bahkan bergabung dan meninggalkan bekas pada tubing dan pipelines seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 4. Alat penukar panas sistem air pendingin 

biasanya terbuat dari baja karbon, besi tahan karat, tembaga, atau paduan 

tembaga. Karena permukaan berpengaruh pada terjadinya nukleasi heterogen, 

maka perubahan struktur permukaan, penutup permukaan, dan komposisi bisa 

memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembentukan kerak.  

Ca2+ 

CO3
2- 

Supersaturasi 

Pasangan Ion 

Kristal Inti 

Kristal tak sempurna 

Pertumbuhan lanjut di situs 

ketidaksempurnaan kristal 

Stabilitas 

sementara 
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Gambar 4. Nukleasi heterogen (Crabtree et al., 1999). 

 

 

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. Pada saat larutan menjadi lewat jenuh dan nukleasi terjadi, 

kondisi ini sangat cocok dan ideal untuk pertumbuhan kristal partikel kerak. 

Kecepatan pembentukan lapisan awal kerak dan kecepatan pertumbuhan yang 

ditentukan melalui interaksi dari beberapa kecepatan proses seperti: nukleasi, 

difusi, reaksi kimia, dan kesesuaian pola geometris molekul-molekul dan atom-

atom kristal kerak, dan lain-lain. Sebagian besar kelarutan mineral pembentuk 

kerak cenderung menurun 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 sulfat, magnesium sulfat, barium sulfat, magnesium karbonat, 

kalsium karbonat, silikat, dan lain-lain dapat mengendap dan membentuk kerak. 

Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam peralatan-peralatan proses, penukar 

panas, evaporator, boiler, cooling tower, dan lain-lain (Salimin dan Gunandjar, 

2007). Berikut skema mekanisme pembentukan kerak yang ditunjukkan oleh 

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

dan Gunandjar, 2007). 

 

 

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). Mekanisme 

terbentuknya kerak dapat ditunjukkan pada Gambar 6. 

PADATAN 

TERSUSPENSI 
AIR MINERAL DAPAT 

LARUT 

PELARUT 

LEWAT JENUH 

PERTUMBUHAN 

KRISTAL 

KERAK 

PENGENDAPAN DAN 

PEMAPEMADATAN 

Parameter yang 

mengontrol : 

waktu, suhu, 

tekanan, pH, 

faktor lingkungan, 

ukuran partikel, 

kecepatan 

pengadukan 
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Gambar 6. Skema representasi makroskopik pembentukan deposit kerak 

dipermukaan (Addicott et al., 1987). 

 

 

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

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

banyak kation seperti kalsium, barium, dan stronsium, bercampur dengan sifat 

yang banyak terdapat dalam air laut, menghasilkan kerak sulfat seperti SrSO4, 

BaSO4, dan CaSO4 yang ditunjukkan pada Persamaan 11. 

 

Ca
2+

 + SO4
2-

          CaSO4         (11) 

 

2. Penurunan tekanan dan kenaikan temperatur air garam, yang akan menurunkan 

kelarutan garam (umumnya mineral yang paling banyak mengendap adalah 

kerak karbonat seperti CaCO3) yang ditunjukkan dalam Persamaan 12. 

 

Ca(HCO3)2           CaCO3 + CO2 + H2O        (12) 

 

3. Penguapan air garam, menghasilkan peningkatan konsentrasi garam melebihi 

batas kelarutan dan membentuk endapan garam (Amjad, 1988).  

 

 

2.5. Faktor-Faktor Pembentukan Kerak 

 

Ukuran kristal yang terbentuk selama pengendapan, dipengaruhi oleh dua faktor 

utama, yaitu laju pembentukkan inti (nukleasi) dan laju pertumbuhan kristal. Laju 

pembentukkan inti dapat dinyatakan dengan jumlah inti yang terbentuk dalam 



17 

 

satuan waktu. Jika laju pembentukkan inti tinggi, maka banyak sekali kristal yang 

akan terbentuk yang terdiri dari partikel-partikel kecil. Laju pembentukkan inti 

bergantung pada derajat lewat jenuh dari suatu larutan. Semakin tinggi derajat 

lewat jenuhnya maka akan semakin besar kemungkinan untuk terbentuknya inti 

baru sehingga laju pembentukkan inti pun akan semakin meningkat. Laju 

pertumbuhan kristal juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya ukuran kristal selama pengendapan berlangsung. Semakin tinggi laju 

pertumbuhan maka kristal yang terbentuk akan semakin besar, dimana laju 

pertumbuhan kristal juga dipengaruhi oleh derajat lewat jenuh dari suatu larutan 

(Svehla, 1990). 

 

1. Laju Pembentukan Inti (Nukleasi)  

     Laju pembentukan inti (nukleasi) 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. 

 

2. Laju Pertumbuhan Kristal  

Laju pertumbuhan kristal merupakan faktor penting lainnya yang akan 

mempengaruhi ukuran kristal yang terbentuk selama pengendapan 

berlangsung. Semakin tinggi laju pertumbuhan maka kristal yang akan 

terbentuk semakin besar. Laju pertumbuhan kristal juga tergantung pada 

derajat lewat jenuh (Svehla, 1990). 

 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kerak terbentuk sebagai akibat 

dari menumpuknya inti-inti kristal. Berikut ini faktor-faktor pembentukan kristal :  

 

2.5.1. Kristalisasi  

 

Kristalisasi adalah peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat dalam suatu 

fase homogen. Kristalisasi memiliki dua tahap proses, yaitu tahap pembentukkan 

inti yang merupakan tahap mulai terbentuknya zat padat baru dan tahap 
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pertumbuhan kristal yang merupakan tahap inti zat padat yang baru terbentuk 

mengalami pertumbuhan menjadi kristal yang lebih besar. Kristalisasi yang 

berasal dari larutan juga dapat terjadi bila padatan dapat terlarut dalam keadaan 

berlebih (diluar kesetimbangan), makanya sistem bisa mencapai kesetimbangan 

dengan cara mengkristalkan padatan yang terlarut (Dewi and Ali, 2003).  

 

 

Gambar 7. Proses pembentukan kristal (Zeiher et al., 2003). 

 

 

Pembentukan inti kristal pada proses pembentukan kerak terjadi saat larutan 

jenuh, dan sewaktu larutan melewati kondisi lewat jenuh maka terjadilah 

pertumbuhan kristal. Ukuran kristal bertambah besar dan selanjutnya melalui gaya 

gravitasi kristal jatuh dan terpisah dari larutan. Mekanisme tersebut memerlukan 

waktu kontak antara larutan dan permukaan transfer yang memadai. Laju 

pertumbuhan kristal dapat 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 Semiat, 2005). Contoh laju 

pertumbuhan kristal yang mudah diamati dapat terlihat pada laju pertumbuhan 

kristal borak (Suharso et al., 2002; Suharso, 2004; Suharso et al., 2004; Suharso, 

2007; Suharso et al., 2008; Suharso, 2009a; Suharso, 2009b; Suharso, 2010). 

 

2.5.2. Kelarutan Endapan  

 

Kelarutan tergantung juga pada sifat dan konsentrasi zat-zat lain, terutama ion-ion 

dalam campuran itu. Ada perbedaan yang besar antara efek dari ion sejenis dan 

ion asing. Ion sejenis adalah suatu ion yang juga merupakan salah satu bahan 

endapan. Umumnya dapat dikatakan bahwa suatu endapan berkurang banyak 

Ion Inti kristal 
Kristal 

Tumbuh 
Kelompok 
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sekali jika salah satu ion sejenis terdapat dalam jumlah berlebihan, meskipun efek 

ini mungkin diimbangi dengan pembentukan suatu kompleks yang dapat larut 

dengan ion sejenis yang berlebihan itu. Dengan adanya ion asing, kelarutan 

endapan bertambah, tetapi pertambahan ini umumnya sedikit, kecuali jika terjadi 

reaksi kimia (seperti pembentukan kompleks atau reaksi asam-basa) antara 

endapan dan ion asing, pertambahan kelarutannya menjadi lebih besar (Suharso 

dan Buhani, 2015). 

 

2.5.3. Derajat Lewat Jenuh (Supersaturasi)  

 

Laju pembentukan inti kristal 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 yang 

mengakibatkan kerak yang terbentuk semakin besar pula. Larutan lewat jenuh (S) 

adalah larutan yang mengandung zat terlarut lebih besar daripada yang dibutuhkan 

pada sistem kesetimbangan larutan lewat 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 (Suharso dan Buhani, 2015). Diagram 

terbentuknya inti kristal yang dipengaruhi oleh temperatur dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 

 

 

Gambar 8. Diagram pembentukan inti kristal (Wafiroh, 1995). 
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Garis tebal yang terdapat pada Gambar 8 adalah kelarutan normal untuk zat 

terlarut dalam pelarut. Garis putus-putus adalah kurva lewat jenuh, posisinya 

dalam diagram tergantung pada zat-zat pengotor. Pada diagram tersebut, 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 diagram pembentukan inti kristal, jika suatu 

larutan yang terletak pada titik A dan 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 palarut dari pelarutnya dengan proses penguapan. 

Hal ini ditunjukkan dengan garis ADE, yaitu jika larutan pada titik A diuapkan 

pada temperatur konstan (Wafiroh, 1995).  

  

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kerak antara lain : suhu, 

alkalinitas, dan jumlah zat-zat bahan pembentuk kerak yang terlarut di dalam air 

(Karliana, 2009). Selain itu faktor utama yang berpengaruh terhadap 

pembentukan, pertumbuhan serta pengendapan kerak antara lain perubahan 

tekanan, laju alir, temperatur, percampuran dua jenis air yang mempunyai susunan 

mineral tidak sesuai, adanya supersaturasi, penguapan akibat dari perubahan 

konsentrasi, pengadukan (agitasi, pengaruh dari turbulensi), waktu kontak antara 

padatan dengan permukaan media pengendapan serta perubahan pH air (Antony 

and Low, 2011). Adapun juga tingkat turbulensi yang tinggi dapat menjadi faktor 

penyebab munculnya tumpukan kerak. Dengan demikian, timbunan kerak dapat 

terjadi pada posisi tekanan titik gelembung dalam flowing system. Kerak dapat 

berlapis-lapis dan biasanya ditutupi dengan lilin, lapisan asphaltene. Pitting dan 

korosi dapat berkembang di bawah kerak dikarenakan bakteri dan gas asam yang 

mengurangi keutuhan yang ditunjukkan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Tumpukan kerak pada pipa (Crabtree et al., 1999). 

 

 

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, 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 pengerakan mulai 

meningkat pada temperatur air 50 ⁰C atau lebih dan kadang-kadang kerak 

terbentuk pada temperatur air diatas 60 ⁰C.  

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 0,6 m/detik maka laju pembentukkan kerak hanya seperlima dibanding 

pada laju alir air 0,2 m/detik. 
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2.6. Metode Pencegahan Terbentuknya Kerak 

 

Beberapa metode yang digunakan untuk mencegah terbentuknya kerak kalsium 

Karbonat (CaCO3) pada peralatan-peralatan industri adalah sebagai berikut : 

 

2.6.1. Pengendalian pH  

 

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

lama diterapkan untuk mencegah pertumbuhan kerak oleh garam-garam kalsium, 

garam logam bivalen dan garam fosfat (Lestari, 2008). Asam sulfat yang biasa 

digunakan pada metode ini akan bereaksi dengan ion karbonat yang ada di air 

menghasilkan H2O dan CO2 seperti terlihat pada Persamaan 13, sehingga 

pembentukan kerak CaCO3 dapat dicegah (Al-Deffeeri, 2006).  

 

CaCO3 ↓+ 2H
+ 

→ Ca
2+

 + H2O + CO2 ↑        (13) 

 

Kelarutan bahan pembentuk kerak biasanya meningkat pada pH yang lebih 

rendah. Namun pada pH 6,5 atau kurang, dapat mengakibatkan korosi pada baja, 

karbon, tembaga, dan paduan tembaga dengan sangat cepat sehingga pH yang 

efektif untuk mencegah pengendapan kerak terdapat pada pH 7 sampai dengan 

7,5. Oleh karena itu, suatu sistem otomatis penginjeksian asam diperlukan untuk 

mengendalikan pH secara tepat. Selain itu, asam sulfat dan asam klorida 

mempunyai tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam penanganannya, sehingga 

penghambatan kerak dengan hanya penginjeksian asam semakin jarang digunakan 

(Lestari dkk., 2004). 

 

2.6.2. Pelunakan dan Pembebasan Mineral Air  

 

Untuk mencegah terjadinya kerak pada air yang mengandung kesadahan tinggi 

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

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

digunakan adalah 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 dimana pengolahan konvensional dengan bahan penghambat kerak 
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tidak berhasil (Lestari dkk., 2004). Namun penggunaan air bebas mineral dalam 

industri-industri besar membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga dapat 

menurunkan efisiensi kerja.  

 

2.6.3. Penggunaan Inhibitor Kerak  

 

Inhibitor kerak adalah bahan kimia yang menghentikan atau mencegah 

terbentuknya kerak bila ditambahkan pada konsentrasi yang kecil pada air. 

Penggunaan bahan kimia ini sangat menarik karena dengan dosis yang sangat 

rendah dapat untuk mencegah kerak dalam periode waktu yang lama. Mekanisme 

kerja inhibitor kerak yaitu inhibitor kerak teradsorpsi pada permukaan kristal 

kerak pada saat mulai terbentuk, inhibitor sebagai kristal besar lalu menutupi 

kristal yang kecil dan menghalangi pertumbuhan selanjutnya (Karliana, 2009) 

 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan inhibitor adalah 

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

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

tinggi. Untuk menanggulangi scale yang sudah terbentuk didalam pipa dapat 

dilakukan dengan injeksi asam. Penginjeksian asam ini berfungsi untuk 

Inhibitor kerak pada umumnya merupakan bahan kimia yang sengaja 

ditambahkan untuk mencegah atau menghentikan terbentuknya kerak bila 

ditambahkan dengan konsentrasi yang kecil ke dalam air (Halimatuddahliana, 

2003). Inhibitor kerak banyak digunakan untuk mencegah pengendapan garam di 

dalam reservoir, di peralatan lubang bawah, dan di fasilitas produksi. Inhibitor 

kerak tidak hanya harus memiliki efektivitas yang tinggi untuk mencegah 

pembentukan kerak, tetapi juga memiliki karakteristik adsorpsi-desorpsi yang 

baik, yang menentukan durasi pengoperasian inhibitor kerak (Khormali, 2016). 

Prinsip kerja dari inhibitor kerak adalah pembentukan senyawa kompleks (khelat) 

antara inhibitor dengan unsur-unsur penyusun kerak. Senyawa kompleks yang 

terbentuk dapat larut dalam air sehingga menutup kemungkinan pertumbuhan 

kristal yang besar dan mencegah kristal kerak untuk melekat pada permukaan pipa 

(Patton, 1981).  
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menghancurkan scale yang sudah terbentuk di dalam pipa (Syahri dan Sugiarto, 

2008). 

 

Biasanya, penggunaan bahan kimia tambahan untuk mencegah pembentukan 

kerak didukung dengan penggunaan bola-bola spons untuk membersihkan secara 

mekanis permukaan bagian dalam pipa. Syarat yang harus dimiliki senyawa kimia 

sebagai inhibitor kerak adalah sebagai berikut: 

1. Inhibitor kerak harus menunjukkan kestabilan termal yang cukup dan 

efektif untuk mencegah terbentuknya air sadah dari pembentukkan kerak; 

2. Inhibitor kerak juga harus dapat merusak struktur kristal dan padatan 

tersuspensi lain yang mungkin akan terbentuk; 

3. Selain itu, inhibitor kerak juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi 

dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan efek samping yang 

berbahaya bagi lingkungan sekitar (Al-Deffeeri, 2006). 

 

Mekanisme kerja inhibitor kerak terbagi menjadi dua, 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. 

2. Dalam banyak hal bahan kimia dapat dengan mudah mencegah menempelnya 

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

 

Mekanisme inhibitor dalam menghambat laju pertumbuhan kristal dapat 

diilustrasikan dalam Gambar 10 yang 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). 
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Gambar 10. Mekanisme inhibitor dalam menghambat laju pertumbuhan kristal 

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

et al., 2009). 

 

 

Secara umum inhibitor kerak yang digunakan di ladang-ladang minyak terbagi 

dalam dua jenis yaitu scale inhibitor anorganik dan scale inhibitor organik. 

Dimana scale inhibitor anorganik yang digunakan berasal dari senyawa anorganik 

fosfat yang umum adalah kondesat fosfat dan dehidrat fosfat. Sebelum 

berkembangnya fosfonat, anorganik fosfat yang banyak digunakan sebagai scale 

inhibitor yaitu fosfat ester dan polimer yang mengandung gugus P-O-P dan 

melekat pada permukaan kristal. Ikatan oksigen pada fosfor ini sangat tidak stabil 

dalam larutan encer dan akan terhidrolisa yang bereaksi dengan air sehingga  

menghasilkan ortofosfat yang tidak aktif atau tidak berfungsi sebagai scale 

inhibitor (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 di tunjukkan pada Gambar 

11 (Gill, 1999). 
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Gambar 11. Reaksi hidrolisis polifosfonat (Gill, 1999). 

 

 

Pada Gambar 11 merupakan 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 

(Gill, 1999), sehingga penggunaan polifosfat sebagai inhibitor kerak hanya efektif 

pada temperatur rendah (Al-Deffeeri, 2006). 

 

 

2.7. Mekanisme Penghambatan Kerak 

 

Ada beberapa macam metode penghambatan kerak pada pipa yang paling efektif 

salah satunya yaitu dengan menggunakan inhibitor kerak. Terdapat empat macam 

mekanisme yang berlangsung saat terjadinya proses pelarutan dan penghambatan 

pertumbuhan kristal, diantaranya sebagai berikut : 

 

2.7.1. Penghambat Ambang Batas  

 

Inhibisi ambang batas merupakan kemampuan senyawa kimia pada tingkat 

substoikiometri untuk mempertahankan kelarutan ion mineral yang melewati 

batas normalnya (Davis et al., 1995; Stamatakis et al., 2006) yang menghambat 

terjadinya nukleasi untuk mencegah pengendapan lebih lanjut dengan 

mengganggu gugus ion untuk mencapai ukuran kritis pada nukleasi dengan 

menghalangi posisi pertumbuhan sehingga inhibitor memisahkan dan melepaskan 

ion pada proses penghambatan. Proses ini dikendalikan oleh kinetika dan bukan 

efek termodinamika. Fungsi inhibitor ambang batas melalui mekanisme adsorpsi 

stereospesifik diatas bidang kristalografi dari pertumbuhan inti (Abdel and 

Sawada, 2003). Adsorpsi mempengaruhi struktur kristal dan mendorong kristal 

secara termodinamik menuju pelarutan kembali daripada menuju pertumbuhan 
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kristal secara spontan. Mekanisme ini umumnya berlaku untuk molekul-molekul 

kecil. Inhibitor yang biasa digunakan dalam menghambat kerak adalah senyawa 

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

fosfonat organik, dan fosfat amino organik. Selain itu, beberapa 

aminopolikarboksilat, fosfonopolikarboksilat, dan sulfonat juga dikenal sebagai 

inhibitor. Adanya kehadiran gugus tambahan, seperti -COOH, -OH, -NH2 

meningkatkan laju pelarutan dan efisiensi pelarutan (Demadis et al., 2006).  

 

2.7.2. Khelat  

 

Khelat merupakan aditif kimia yang dapat mengikat spesies kation yang dapat 

larut seperti Ca
2+

, Mg
2+

, Ba
2+

 dengan cara mencegah reaksi dengan counter ion 

(Jones et al., 2006). Dimana prosesnya mengubah muatan ion logam dari positif 

menjadi negatif dan mengunci logam tersebut ke dalam struktur cincin organik 

yang larut. Kompleks yang terbentuk antara khelat-logam yang terbentuk larut 

dalam air. Kompleks logam terlarut tidak membuktikan adanya aktivitas kimia 

sebagai ion non-kompleks untuk pengendapan di permukaan panas.  Satu molekul 

khelat hanya bereaksi dengan satu ion kalsium atau terkadang beberapa, 

tergantung pada pH dan dosis tinggi diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan (Chauhan et al., 2015). Biasanya komponen utama dari pelarut kerak 

yang biasa digunakan adalah garam dari asam amino karboksilat (EDTA; asam 

dietilentriaminpenta  asetat; asam nitriltriasetat) dan polifosfonat (Kolodynska, 

2011; Knepper, 2003). 

 

2.7.3. Distorsi Kristal  

 

Dalam proses mekanisme distorsi kristal, bahan kimia sangat mempengaruhi 

reaksi pertumbuhan kristal dan menyebabkan bentuk yang tidak teratur seperti 

bentuk nonkristalin. Dimana prosesnya molekul inhibitor mengadsorpsi ke sisi 

aktif pertumbuhan kristal, sehingga menghalangi dan mencegah pertumbuhan 

kristal lebih lanjut (Davis et al., 1995). Selain itu, distorsi (cacat pada kisi kristal) 

menciptakan tekanan internal, membuat kristal rapuh dan halus. Kristal-kristal 

halus ini tidak dapat menahan gaya-gaya mekanik yang diberikan oleh air 

sehingga dapat dengan mudah dihilangkan dari permukaan pipa. Polimer dengan 
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bobot molekul rendah antara 2000-5000 menunjukkan kemampuan yang baik 

dalam sifat distorsi kristal. Produk yang paling umum digunakan adalah asam 

poliakrilat (PAA), asam polimaleat (PMA), poliamida, dendrimer poliamida, 

karboksimetilinulin, dan lain-lain (Chauhan et al., 2015). 

 

2.7.4. Dispersi Kristal  

 

Dispersi merupakan campuran stabil yang seragam dari bahan yang tidak larut 

dalam cairan. Dispersi kristal terjadi ketika inhibitor secara kimia teradsorpsi ke 

permukaan kristal dan memberikan muatan tambahan di permukaan. Muatan 

permukaan yang dihasilkan menyebabkan tolakan elektrostatik antara partikel 

yang bermuatan sama untuk menghindari proses aglomerasi sehingga mengurangi 

pertumbuhan partikel dan akhirnya menyebabkan terjadinya dispersi kristal. 

Adsorpsi inhibitor juga memberi hidrofilisitas terhadap kristal, yang membuat 

kristal kurang melekat pada permukaan panas sehingga dispersi mempengaruhi 

interaksi partikel ke partikel (homogen) dan partikel ke permukaan (heterogen). 

Inhibitor tipe dispersi berinteraksi dengan permukaan kristal dengan cara 

memodifikasi permukaan sehingga dapat menjauhkan kristal dari pembentukan 

kerak pada permukaan panas (Chauhan et al., 2015).  

 

Dari keempat mekanisme inhibitor yang telah disebutkan terkait dengan 

penghambatan, dispersi, modifikasi kristal, dan pengelatan pada dasarnya 

melibatkan adsorpsi anti kerak  untuk menghambat kerak yang terjadi pada 

permukaan. Berikut contoh penghambatan kerak dengan biopolimer yang ramah 

lingkungan yang ditunjukkan pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Mekanisme pencegahan kerak oleh biopolimer ramah lingkungan 

(Chauhan et al., 2015). 

 

 

2.8. Kandungan Buah Nanas 

 

Tumbuhan nanas dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi lebih dari 

200-800 m di atas permukaan laut. Nanas termasuk kedalam tanaman herba epifit, 

umumnya memiliki batang pendek. Daunnya panjang dan sempit, umumnya 

berkumpul didasar atau merupakan roset, serta memiliki duri bunga terminal 

(Agoes, 2010). Dalam sistematika (taksonomi) tanaman nanas memiliki 

klasifikasi sebagai berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Farinosae 

Bangsa  : Bromeliales 

Suku  : Bromeliaceae 

Marga  : Ananas 

Jenis  : Ananas comosus   (Bartholomew et al., 2002). 

 

Buah nanas merupakan salah satu jenis buah asal daerah tropis yang mempunyai 

nilai ekonomis dapat diolah menjadi olahan pangan. Sisa hasil produksi buah 

nanas menghasilkan limbah padat berupa kulit dan bonggol nanas. Limbah buah 

nanas dapat mencapai 48,6 % dari total berat buah terdiri dari kulit dan bonggol 

R= COOH, OH, NH2, CONH2, SH, O 

Unit  

biopolimer 

Permukaan  

panas 

Adsorpsi 
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Deposit kerak 
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+2 
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+2 

Pelarutan kerak oleh pembentukan kompleks Mekanisme adsorpsi permukaan 
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nanas (Roy et al., 2014; Windu, et al., 2014). Limbah kulit nanas dapat dilihat 

pada Gambar 13. Menurut penelitian Yeragamreddy et al. (2013) menyatakan 

bahwa kulit nanas positif mengandung senyawa-senyawa fenolik seperti tanin, 

saponin, steroid, flavonoid, fenol dan senyawa-senyawa lainnya yang ditunjukkan 

dalam Tabel 2. Kulit nanas mengandung vitamin (A dan C), karotenoid, 

flavonoid, tanin, alkaloid, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium dan enzim 

bromelin (Salasa, 2019). 

 

 

Gambar 13. Limbah kulit nanas (Anonim, 2015). 

 

 

Tabel 2. Kandungan senyawa kimia ekstrak kulit nanas 

Komponen Persentase Kandungan (%) 

Saponin 5,29 

Tanin 5,12 

Flavonoid 3,47 

Kuersetin 1,48 

Katekin 0,05851 

Epikatekin 0,050 

Vitamin C 0,03895 

Asam Galat  0,03176 

Asam ferulat 0,01950 

Beta Karoten 0,005998 

Fenol 0,003269 

Enzim bromelain 0,05-0,0754 

Sumber : (Pranatasari dkk., 2021; Hikal et al., 2021)  
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Pada Tabel 2 dapat terlihat banyaknya persentase kandungan senyawa kimia yaitu 

senyawa fenolik yang terkandung pada kulit nanas. Senyawa fenolik merupakan 

kelompok senyawa antioksidan pada tumbuhan. Senyawa fenolik yang merupakan 

senyawa yang memiliki satu (fenol) atau lebih (polifenol) cincin fenol, yaitu 

gugus hidroksi yang terikat cincin aromatik sehingga mudah teroksidasi dengan 

menyubangkan atom hidrogen pada radikal bebas. Senyawa fenolik alami 

umumnya berupa polifenol yang membentuk senyawa eter, ester, atau glikosida, 

antara lain flavonoid, tanin, tokoferol, kumarin, lignin, turunan asam sinamat dan 

asam organik polifungsional (Dhurhania dan Agil, 2018). Selain itu juga senyawa 

fenolik seperti tanin dapat larut dalam air atau alkohol karena memiliki gugus  

(-OH) yang dapat mengikat logam berat seperti Ca
2+

 (Irianty dan Sembiring, 

2012). Berdasarkan pemaparan tersebut diharapkan dengan adanya kandungan 

senyawa pada ekstrak kulit nanas tersebut dapat membantu menghambat laju 

pertumbuhan kerak kalsium karbonat (CaCO3). 

 

 

2.9. Asap Cair Tempurung Kelapa Grade 2 

 

Asap cair merupakan hasil dari proses destilasi atau pengembunan dari uap hasil 

pembakaran tidak langsung maupun langsung dari bahan yang banyak 

mengandung karbon dan senyawa – senyawa yang lainnya dan bersifat sebagai 

antimikroba, antibakteri, dan antioksidan seperti senyawa asam organik dan 

turunannya. Biasanya pembuatan bahan baku dari asap cair terbuat dari bahan 

kayu, tempurung kelapa, bonggol kelapa sawit, limbah hasil penggergajian kayu 

dan lainnya (Darmadji, 2002 ; Haji, 2013). Asap cair dapat didefinisikan sebagai 

cairan kondensat yang telah mengalami penyimpanan untuk memisahkan tar dan 

bahan-bahan tertentu. Asap cair berwarna kecoklatan dan memiliki bau yang khas 

(Bridgwater, 2004). Asap cair digunakan sebagai penambah aroma dan tekstur 

dalam bidang pangan (Ramakrishnan dan Moeller, 2002).   
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Gambar 14. Jenis asap cair tempurung kelapa (Anonim, 2013) 

 

 

Pada penelitian (Jamilatun dan Martono, 2014) menggunakan asap cair tempurung 

kelapa grade 2 yang dihasilkan setelah melewati proses destilasi kemudian 

disaring dengan menggunakan zeolit pada suhu 250-300 ⁰C. Proses penyaringan 

ini menyebabkan kandungan senyawa berbahaya seperti benzopyrene serta tar 

yang masih terdapat dalam asap cair teradsorbsi oleh zeolit. Asap cair 

mengandung lebih dari 400 komponen dan memiliki fungsi sebagai penghambat 

perkembangan bakteri dan cukup aman sebagai pengawet alami (Fachraniah, dkk., 

2009). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Trenggono dkk (1996) asap 

cair tempurung kelapa ini mempunyai 7 macam komponen yang lebih dominan 

yaitu fenol, 3-metil-1,2-siklopentadion, 2 metoksifenol, 2- metoksi-4-metilfenol, 

4-etil-2 metoksifenol, 2,6-dimetoksifenol, dan 2,5-dimetoksi benzil alkohol yang 

semuanya larut dalam eter. 

 

 

2.10. Metode Unseeded Experiment 

 

Pada penelitian ini menggunakan metode unseeded experiment yang merupakan 

salah satu metode untuk mengetahui bagaimana terbentuknya kristal dengan cara 

tanpa menambahkan bibit kristal ke dalam larutan pertumbuhan sehingga dapat 

melihat laju pertumbuhan kerak CaCO3. Metode ini juga digunakan untuk 

merawat peralatan industri yang masih baru sehingga dapat mengetahui dan 

mencegah pertumbuhan kerak CaCO3 sejak dini (Aisah, 2016). 

 

 

 

 

Grade 2 

Grade 1 Grade 3 
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2.11. Analisis Menggunakan FT-IR, GC-MS, SEM, PSA, dan XRD 

 

Pada penelitian ini dilakukan analisis dan karakterisasi terhadap pertumbuhan 

kristal CaCO3 yang meliputi analisis untuk mengetahui gugus fungsional dan 

komponen senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak kulit nanas dan asap 

cair tempurung kelapa yang menggunakan spektrofotometer Fourier Transform 

Infra Red (FTIR) dan analisis dengan menggunakan Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry (GC-MS) untuk mengetahui adanya komponen senyawa kimia yang 

terkandung di dalam campuran sampel inhibitor.  

 

Analisis untuk mengetahui adanya perubahan morfologi permukaan kristal CaCO3 

yaitu dengan menggunakan analisis Scanning Electron Microscopy (SEM). 

Analisis untuk mengetahui distribusi ukuran partikel menggunakan Particle Size 

Analyzer (PSA) dan analisis untuk mengetahui bentuk kristal CaCO3 

menggunakan X-Ray Diffraction (XRD). Analisis dan karakterisasi ini digunakan 

untuk mengetahui dan membuktikan inhibitor ektrak kulit nanas dan asap cair 

tempurung kelapa grade 2 tersebut dapat menghambat peembentukan kerak 

CaCO3. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai berbagai instrumen yang 

digunakan untuk analisis dan karakterisasi pada penelitian ini: 

 

2.11.1. Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FT-IR)  

 

Spektrofotometer IR adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan gugus 

fungsional dalam sampel dengan kemungkinan terjadinya ikatan molekul antara 

senyawa kimia pada sampel. Posisi pita serapan IR dalam spektrum sebagai 

bilangan gelombang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai komponen 

kimia (misalnya, amida aromatik), yang mungkin tidak dapat dideteksi dalam 

fotoelektron sinar-X spektrum spektroskopi. Umumnya, spektroskopi IR berlaku 

untuk berbagai bahan dan kondisi serta dapat dimanfaatkan untuk analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Dapat terlihat dalam Gambar 15 yang menggambarkan 

skema komponen utama dari spektrofotometer FTIR sederhana (Mohamed et al, 

2017).  
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Gambar 15. Skema komponen utama spektrofotometer IR (Mohamed et al, 

2017).   

 

 

Apabila radiasi infra merah dilewatkan melalui suatu cuplikan, maka molekul-

molekulnya dapat menyerap (mengabsorpsi) energi dan terjadilah transisi diantara 

tingkat vibrasi dasar (ground state) dan tingkat energi tereksitasi (exited state) 

(Hendayana, 1994). Pada dasarnya spektrum IR yang diperoleh dari spektrometer 

FTIR terletak pada daerah IR tengah 2.5-15 µm antara 4000 dan 666 cm
-1

. Energi 

transisi yang sesuai dengan perubahan keadaan energi vibrasi untuk banyak gugus 

fungsi terletak di wilayah IR tengah (4000-400 cm
-1

) dan karenanya penampilan 

pita serapan di wilayah ini dapat menjadi digunakan untuk menentukan apakah 

kelompok fungsional tertentu ada dalam molekul (Mohamed et al, 2017). Pada 

Tabel 3 harga perkiraan serapan FTIR dari beberapa gugus fungsional berikut. 

 

Tabel 3. Tabel serapan FTIR dari beberapa gugus fungsi 

Daerah Spektra (cm
-1

) Kemungkinan Gugus Fungsi 

3750-3000 O-H, N-H 

3000-2900 C-H dari aromatik, alkuna, alkena 

3000-2700 C N, N N 

2400-2100 C O dari asam karboksilat, aldehid, keton, 

ester, amida 

1900-1650  C C  dari alifatik, aromatik atau  C N- 

Sumber : (Permanasari dkk., 2016). 

 

Sumber 

Spektrum IR 

Komputer 

Interferogram 

Interferometer 

Sampel 

Detektor 
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Pada tabel tersebut dapat menunjukkan ciri-ciri pita serapan untuk mengetahui 

perkiraan gugus fungsi yang lebih spesifik yaitu sebagai berikut: 

1. Pita utama dalam senyawa alkana disebabkan oleh ulur C-H di daerah 2850-

3000 cm
-1

, tekuk menggunting -CH2 dan –CH3 pada 1450-1470 cm
-1

, tekuk 

rocking –CH pada 1370-1380 cm
-1

.  

2. Ulur C – H alkena terjadi pada bilangan gelombang lebih tinggi dari alkana 

(3050 – 3150 cm
-1

 ), ulur C = C terjadi pada 1645-1670 cm
-1

, tekuk C – H di 

luar bidang terjadi antara 650-1000 cm
-1

, dan untuk alkena ujung tampak 

vibrasi kuat pada 890-990 cm
-1

. 

3. Alkuna ujung menunjukkan pita ulur C – H tajam pada 3300-3320 cm
-1

, ulur 

C C ujung pada 2100 – 2140 cm
-1

, dan ulur C C yang tidak terlalu tajam 

pada 2200 – 2260 cm
-1

. 

4. Ciri serapan IR untuk alkohol dan eter adalah pita vibrasi ulur pada 1050-

1200 cm
-1

, dan terutama ulur OH dari alkohol pada 3200 – 3600 cm
-1

. Pita 

tajam adalah ulur OH bebas, sedang pita lebar dalam OH terikat ikatan 

hidrogen. 

5. Pada aldehid dan keton ciri serapan gugus ini adalah ulur C = O yang tajam 

pada daerah 1725 cm
-1

. 

6. Spektra khas amida ditunjukkan oleh dua pita serapan kuat pada daerah 1600 

– 1700 cm
-1

, yaitu dari ulur C=O dan tekuk N-H dan atau ulur C-N 

(Permanasari dkk., 2016). 

 

2.11.2. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 

 

Kromatografi gas (Gas Chromatrography) merupakan suatu alat yang digunakan 

sebagai alat untuk memisahkan berbagai komponen campuran dalam sampel. 

Kromatografi gas digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif campuran, 

untuk pemurnian senyawa, dan untuk penentuan konstanta termokimia seperti 

panas larutan dan penguapan, koefisien aktivitas, dan tekanan uap (Astuti, 2006 ; 

Rubaye et al., 2017). Senyawa-senyawa yang mudah  menguap berada pada 

kondisi vakum tinggi dan tekanan yang rendah serta dapat dipanaskan (Drozd, 

1985). Identifikasi dan kuantisasi senyawa organik volatil dan semivolatil yang 

terdapat dalam senyawa  ini sangat berguna untuk penentuan berat molekul dan 
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komposisi unsur senyawa organik. Prinsip kerja dari kromatografi gas ini  adalah 

titik didih senyawa yang dianalisis serta perbedaan interaksi analit dengan fase 

diam dan fase gerak. Senyawa dengan titik didih yang tinggi memiliki waktu 

retensi yang lama. Senyawa yang lebih terikat dalam fase cair pada permukaan 

fase diam juga memiliki waktu retensi yang lebih lama (Hites, 1997).   

 

Spektrofotometer massa (Mass Spectrometry) dapat memberikan informasi 

struktural terperinci tentang sebagian besar senyawa sedemikian rupa sehingga 

dapat diidentifikasi secara tepat, tetapi senyawa yang terdapat dalam sampel 

tersebut tidak dapat dengan mudah memisahkannya (Hites, 1997). Sehingga 

spektrometer massa berfungsi untuk mendeteksi masing-masing molekul 

komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas (Astuti, 2006). 

Spektrofotometer GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometer) merupakan 

gabungan metode analisis antara kromatografi gas dan spektrofotometer massa 

yang digunakan untuk mengidentifikasi zat-zat kimia beserta struktur molekul dan 

mendapatkan hasil yang lebih akurat karena mampu memisahkan komponen 

senyawa yang terdapat pada sampel dan dapat menentukan jenis senyawa tersebut 

melalui spektra massanya.  

 

Ada berbagai prinsip kerja alat GC-MS yaitu sample preparation, injeksi, GC 

separation, MS detector, dan scanning. Proses penginjeksian akan berfungsi 

secara otomatis selama 3 menit dan suhunya akan meningkatkan dari 50-300ºC 

dan akan kembali normal secara perlahan setelah proses penginjeksian selesai, 

pada tahap proses GC separation, campuran dibawa gas pembawa yaitu helium 

dengan laju alir tertentu melewati kolom GC yang telah panas. Pada tahap MS 

detector, senyawa dan molekul struktur terindifikasi dengan referensi 

komputerisasi, pada tahap terakhir yaitu scanning, hasil dari penginjeksian 

disimpan dalam sistem instrumen data untuk digunakan dalam analisis (Dewi 

dkk., 2020). Berikut merupakan skema alat instrumentasi yang ditunjukkan pada 

Gambar 16. 
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Gambar 16. Skema Alat Instrumentasi GC-MS (Pavia, 2006). 
 

 

Analisis menggunakan GC-MS dilakukan untuk mengetahui komponen senyawa 

kimia yang terdapat pada inhibitor ekstrak kulit nanas dan asap cair tempurung 

kelapa. Berikut hasil analisis komponen kimia dari asap cair tempurung kelapa 

menggunakan alat GC-MS, yang dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 17. 

 

 

Gambar 17. Kromatogram asap cair tempurung kelapa (Jayanudin dan Suhendi, 

2012). 
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Tabel 4. Kandungan kimia asap cair tempurung kelapa  

Nama Senyawa Persentase (%) 

Asam Asetat, Asam Etalat 45,56 

Fenol 12,93 

Asam Asetat, Metil Ester 11,20 

Metanol 7,72 

Furanokarboksildehida 6,59 

2-Butanon 4,67 

2-propanon 2,95 

2-propanon 2,62 

2-Metoksi fenol 2,51 

1-Hidroksi, 2-Butanon 1,55 

1,4 dimetoksi benzena 0,70 

Sumber : (Jayanudin dan Suhendi, 2012). 

 

 

Menurut Garcia et al (2021) komponen senyawa kimia yang terkandung di dalam 

ekstrak kulit buah nanas setelah dianalisis menggunakan GC-MS yaitu etil asetat, 

asam asetat, 3-metil 1-butanol, dimetil silandiol, isopentil asetat, 1-butanol 3-metil 

asetat, 1-butanol 2-metil asetat, asam heksanoat metil ester, D-limonen, 1-oktanol, 

3- (metiltio) propil asetat, 2-kloro-4(4-metoksi fenil)-6-(4-nitrofenil) pirimidin, 

alfa kubeben, alfa kopaen dan alfa muurolen. 

 

2.11.3. Scanning Electron Microscopy (SEM)  

 

Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah salah satu jenis mikroskop elektron 

yang menggambarkan spesimen dengan memindainya menggunakan sinar 

elektron berenergi tinggi dalam scan pola raster. Elektron yang memiliki resolusi 

yang lebih tinggi daripada cahaya. Cahaya hanya mampu mencapai 200 nm 

sedangkan elektron bisa mencapai resolusi sampai 0,1 – 0,2 nm. Elektron 

berinteraksi dengan atom-atom sehingga spesimen menghasilkan sinyal yang 

mengandung informasi tentang topografi permukaan spesimen, komposisi, dan 

karakteristik lainnya seperti konduktivitas listrik. Prinsip kerja alat instrumentasi 

SEM adalah ketika pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat 
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dengan anoda kemudian lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke 

sampel. Sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel dengan 

diarahkan oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel maka sampel 

akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke 

monitor (CRT) (Wijayanto dan Bayuseno, 2014). Dapat terlihat pada Gambar 18 

yang menunjukkan bagaimana skema kerja alat ini. 

 

 

Gambar 18. Diagram Kerja Alat Instrumentasi SEM (Sharma and Aastha, 2019). 

 

 

Analisis menggunakan SEM dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

morfologi dari kerak kalsium karbonat. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Suharso et al. (2019a) hasil analisis morfologi kerak kalsium 

karbonat mengalami perubahan setelah  menggunakan inhibitor asap cair 

tempurung kelapa grade 3 dimana sebelum menggunakan inhibitor di dominasi 

dengan struktur kristal fase kalsit seperti kubus dan setelah penambahan inhibitor 

menjadi lebih kecil dan halus seperti batang yang menunjukkan adanya fase 

aragonit yang merupakan polimorf yang paling tidak stabil dari polimorf kalsit. 

Hal ini dapat terlihat dari hasil SEM yang ditunjukkan oleh Gambar 19. 
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Gambar 19. Morfologi kerak kalsium karbonat (a) fasa kalsit (b) fasa aragonit (c) 

fasa vaterit (Suharso et al., 2019a; Nebel and Epple, 2008; Choi et 

al., 2017). 

 

 

2.11.4. Particle Size Analyzer (PSA)  

 

Particle Size Analyzer (PSA) merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui 

distribusi ukuran partikel berukuran nanometer. PSA dapat diaplikasikan pada 

material padat, suspensi, emulsi dan aerosol. Untuk menganalisis suatu sampel 

banyak variasi metode yang dapat dilakukan. PSA hanya spesifik untuk 

menentukan ukuran partikel yang berbentuk lingkaran. Selain untuk menentukan 

ukuran partikel PSA juga dapat digunakan untuk menentukan volume setiap 

partikel di dalam sampel. Penggunaan difraksi laser merupakan intsrumen yang 

umum digunakan dalam metode pengukuran partikel. Terutama ukuran partikel 

0,5 µm-100 µm (Nuraeni dkk., 2013). 

 

Prinsip pengukuran alat PSA ini berdasarkan pada hamburan cahaya laser oleh 

partikel-partikel dalam sampel. Cahaya yang berasal dari laser dipancarkan 

melalui pinhole (jarum kecil) kemudian dikirim ke partikel dalam sampel. 

Partikel-partikel dalam sampel menghamburkan kembali cahayanya melalui 

pinhole dan masuk ke detektor. Sinyal analog yang terdeteksi diubah menjadi 

(b) (a) 

(c) 
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sinyal digital yang kemudian diolah menjadi deret hitung. Metode ini 

menggunakan cahaya laser sebagai media informasi terhadap pengukuran objek 

(partikel). Selain itu waktu pengukuran yang lebih cepat karena cahaya memiliki 

kecepatan rambat yang sangat besar sehingga dapat mengirim informasi dalam 

waktu yang sangat singkat (Nuraeni dkk., 2013).Dia juga memiliki keunggulan 

lain dimana partikel didispersikan ke dalam medium sehingga ukuran partikel 

yang terukur adalah ukuran dari single partikel. Hasil pengukuran dalam bentuk 

distribusi, sehingga dapat menggambarkan keseluruhan kondisi sampel, serta 

memiliki rentang pengukuran 0,6 nm-7 µm (Nanotech, 2012). 

 

Menurut Hossaen (2000), keunggulan dari PSA antara lain sebagai berikut: 

1. Akurasi dan reproduksibilitas 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 . 

 

2.11.5. X-Ray Diffraction (XRD)  

 

Metode difraksi sinar-X (XRD) didasarkan pada interferensi konstruktif sinar-X 

monokromatik dalam sampel kristal. Zat kristal yang mengandung jaringan atom 

dapat mendifraksi sinar-X yang datang dan menghasilkan pola interferensi. Pola 

yang dihasilkan dapat dianalisis untuk memperoleh informasi tentang struktur 

atom atau molekul bahan itu dan identitas fasenya. XRD adalah teknik yang cepat 

dan kuat untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi bahan (Alderton and 

Royal, 2020). 

 

Suatu sinar x yang monokromatis dengan panjang gelombang tertentu akan 

menunjukkan nilai sudut difraksi tertentu pula. Jika difraksi terjadi disertai dengan 

interferensi saling menguatkan, maka nilai sudut tersebut akan ditentukan oleh 

jarak antarbidang, d. Jarak antarbidang (d) adalah khas untuk setiap hablur, 

sehingga dengan menetapkan nilai d, maka jenis hablur dapat diidentifikasi. 

Difraksi yang terjadi pada kristal dengan nilai jarak antar kisi (d) berbeda 

menyebabkan cukup luasnya daerah l sinar x yang dapat diukur. Pada dasarnya 

difraktometer sinar x terdiri dari komponen-komponen: sumber sinar x, celah/slit 
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atau monokromator, kristal pendifraksi (kristal sampel atau sel), dan detektor 

(Permanasari dkk., 2016). Susunan skema alat ini dapat ditunjukkan pada Gambar 

20. 

 

 

Gambar 20. Skema komponen alat XRD (Alderton and Royal, 2020). 

 

 

Sinar x yang dipancarkan dari sumber sinar masuk melalui monokromator untuk 

memperoleh berkas sinar pada daerah panjang gelombang yang diinginkan. 

Selanjutnya sinar dengan panjang gelombang tertentu mengenai kristal cuplikan 

dan didifraksi oleh kristal tersebut pada sudut tertentu (θ). Sinar yang telah 

didifraksikan selanjutnya ditangkap oleh detektor. Sinar x yang mengenai 

permukaan kristal/hablur tersebut akan sedemikan sehingga dibelokkan dengan 

sudut 2θ. Oleh karena itu, detektor harus disusun pada sudut dua kali lebih besar 

dari sudut datangnya sinar. Alat ini umumnya dilengkapi dengan rekorder yang 

akan menggambarkan pola difraksi berupa kurva 2θ terhadap intensitas puncak 

pada kertas rekorder (Permanasari dkk., 2016).  

 

Pola XRD yang terbentuk dari analisis menggunakan XRD pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui bagaimana fase kristalin yang terbentuk pada kerak 

CaCO3. Pada Gambar 21 dapat terlihat contoh pola XRD pada kerak CaCO3 yang 

terdiri dari fase kalsit, aragonit, dan vaterit.  Sedangkan untuk mengetahui pola 

XRD dan 2 standar kristal CaCO3 fase kalsit, aragonit dan vaterit dapat dilihat 

pada JCPDS library untuk CaCO3 fase kalsit (01-086-0174), fase aragonit (041-

1475), dan fase vaterit (033-0268) dapat dilihat pada Tabel 5 sampai 7. 

 

Tabung Sinar-X 

Sampel 

Detektor 
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Gambar 21. Pola difraktogram CaCO3 fase kalsit, aragonit, dan vaterit 

(Dickinson and Mc. Grath, 2001) 

 

 

Tabel 5. 2 standar JCPDS library (01-086-0174) fase kalsit  

No 2 (deg) Intensitas (%) No 2 (deg) Intensitas (%) 

1 23,080 9,90 18 65,582 3,2 

2 29,399 100 19 69,193 1,0 

3 31,422 1,90 20 70,23 1,8 

4 35,981 14,2 21 72,896 2,7 

5 39,417 17,4 22 73,682 0,6 

6 43,171 14,5 23 76,300 1,1 

7 47,122 6,70 24 77,138 1,9 

8 47,492 18,7 25 78,453 0,1 

9 48,505 19,0 26 80,260 0,1 

10 56,582 2,90 27 80,971 0,5 

11 57,417 8,70 28 81,521 2,2 

12 58,06 1,10 29 82,070 0,3 

13 60,683 5,10 30 83,797 3,8 

14 60,994 2,40 31 84,825 1,8 

15 61,364 2,40 32 85,906 0,1 

16 63,065 1,80 33 86,451 0,4 

17 64,683 5,70    
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Tabel 6. 2 standar JCPDS library (041-1475) fase aragonit 

No 2 (deg) I (%) No 2 (deg) I (%) No 2 (deg) I (%) 

1 21,075 3,0 25 52,913 12,0 49 70,846 1,0 

2 22,297 1,0 26 53,022 16,0 50 72,301 1,0 

3 26,213 100,0 27 53,943 2,0 51 72,449 1,0 

4 27,216 50,0 28 56,145 3,0 52 75,269 5,0 

5 31,116 6,0 29 56,403 1,0 53 75,934 1,0 

6 32,741 9,0 30 56,791 2,0 54 76,612 3,0 

7 33,128 60,0 31 59,229 4,0 55 76,765 4,0 

8 36,176 40,0 32 60,211 2,0 56 77,066 6,0 

9 37,265 14,0 33 61,831 4,0 57 77,964 3,0 

10 37,884 45,0 34 62,302 1,0 58 78,698 2,0 

11 38,405 25,0 35 62,898 2,0 59 79,401 4,0 

12 38,610 25,0 36 63,338 4,0 60 80,76 3,0 

13 41,187 12,0 37 64,881 1,0 61 80,974 2,0 

14 41,624 2,0 38 65,876 1,0 62 82,258 3,0 

15 42,867 20,0 39 66,060 3,0 63 82,853 1,0 

16 45,853 55,0 40 66,192 4,0 64 83,219 2,0 

17 46,535 1,0 41 66,548 3,0 65 85,119 1,0 

18 48,319 25,0 42 67,839 1,0 66 85,295 1,0 

19 48,445 25,0 43 68,636 2,0 67 85,734 1,0 

20 48,886 2,0 44 68,774 2,0 68 86,197 1,0 

21 49,859 4,0 45 69,045 5,0 69 86,368 2,0 

22 50,229 20,0 46 69,542 2,0 70 87,999 2,0 

23 51,917 3,0 47 69,660 3,0 71 88,542 1,0 

24 52,455 25,0 48 70,082 2,0 72 89,412 1,0 

 

 

Tabel 7. 2 standar JCPDS library (033-0268) fase vaterit 

No 2 (deg) I (%) No 2 (deg) I (%) No 2 (deg) I (%) 

1 21,005 25,0 14 52,230 2,0 27 84,469 10,0 

2 24,900 60,0 15 55,807 30,0 28 85,202 10,0 

3 27,048 100,0 16 59,854 5,0 29 87,989 10,0 

4 32,778 90,0 17 61,345 1,0 30 93,565 5,0 

5 38,818 5,0 18 62,870 10,0 31 96,562 1,0 

6 39,456 2,0 19 66,070 2,0 32 98,869 5,0 

7 40,759 5,0 20 68,653 10,0 33 100,486 1,0 

8 41,765 2,0 21 69,524 1,0 34 102,042 1,0 

9 42,760 20,0 22 70,480 1,0 35 104,396 5,0 

10 43,849 60,0 23 71,969 20,0 36 105,940 2,0 

11 49,099 30,0 24 73,595 20,0 37 109,889 10,0 

12 50,079 70,0 25 80,678 5,0 38 115,642 2,0 

13 51,039 5,0 26 82,957 5,0    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat  

 

Penelitiaan ini dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2022 di Laboratorium Kimia 

Anorganik/Fisik, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Lampung. Analisis menggunakan instrumen Fourier 

Transform Infrared (FTIR) dan Scanning Electron Microscopy (SEM) dilakukan 

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

Lampung, analisis menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-

MS) dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Universitas Gadjah Mada, analisis 

menggunakan analisis menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) dilakukan di 

Laboratorium Sentral Universitas Padjajaran, dan analisis menggunakan X-Ray 

Diffraction (X-RD) dilakukan di Laboratorium Terpadu Institut Teknologi 

Sepuluh November. 

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, water bath 

(Thermoscientific AC 200/S21), gelas-gelas plastik, pengaduk magnet, spinbar, 

oven, neraca analitik (Airshwoth AA-160), pH meter, termometer, rotary 

evaporator, spektrofotometer IR merek Cary 630 Agilent, Gas Chromatography – 

Mass Spectrometry (GC-MS) merk Shimadzu GC2010 MSQP 2010S, Scanning 

Electron Microscopy (SEM) merek Zeiss evo MA10, Particle Size Analyzer 

(PSA) merek Coulter LS 13320, dan X-Ray Difraction (X-RD) merek Philip 

Analytical.  
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah CaCl2 anhidrat, 

Na2CO3, akuades, ekstrak kulit nanas, asap cair tempurung kelapa grade 2, dan 

kertas saring. 

 

 

3.3. Prosedur Kerja 

 

3.3.1. Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Nanas 

 

Ekstrak kulit buah nanas dapat dibuat dengan cara kulit buah nanas yang masih 

basah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil kemudian dikeringkan selama 4 hari 

dengan bantuan sinar matahari. Setelah itu, kulit nanas dioven selama 2 jam 

dengan suhu 105 ⁰C untuk memeroleh kulit nanas yang benar-benar kering. 

Kemudian kulit nanas yang sudah kering tersebut digiling untuk menghasilkan 

serbuk kulit nanas. Selanjutnya, pembuatan larutan induk ekstrak kulit nanas 

dengan cara ditimbang 100 gram kulit nanas dan ditambahkan dengan akuades 

sebanyak 1000 mL dalam gelas kimia, kemudian diaduk dengan menggunakan 

pengaduk magnet selama 2-3 jam dengan suhu 90 ⁰C kemudian didiamkan selama 

semalam dan larutan disaring menggunakan kertas saring, sisa hasil penyaringan 

tersebut dilakukan remaserasi kembali.  

 

Filtrat hasil maserasi dan remaserasi dicampurkan lalu diuapkan menggunakan 

rotary evaporator sampai terbentuk larutan yang pekat. Setelah itu, diambil 1 

gram larutan pekat untuk membuat larutan induk inhibitor dengan konsentrasi 

1000 ppm, kemudian larutan induk tersebut diencerkan untuk membuat larutan 

inhibitor dengan konsentrasi 50,150, dan 250 ppm dengan cara 50 mL ekstrak 

kulit buah nanas dilarutkan dengan akuades dalam labu ukur 1000 mL hingga 

tanda batas, lalu dihomogenkan. Perlakuan yang sama untuk membuat inhibitor 

dengan konsentrasi 150, dan 250 ppm. Kemudian untuk mengetahui gugus fungsi 

yang terdapat di dalam ekstrak kulit buah nanas dilakukan analisis menggunakan 

FTIR dan untuk mengetahui adanya komponen senyawa kimia yang terdapat di 

dalam ekstrak kulit buah nanas dilakukan pula analisis menggunakan GC-MS. 
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3.3.2.  Pembuatan Variasi Konsentrasi Inhibitor dari Asap Cair Tempurung    

Kelapa Grade 2 

 

Pada penelitian ini asap cair tempurung kelapa grade 2 diperoleh dari hasil 

produksi asap cair yang terletak di Nunyai, Lampung Tengah. Asap cair 

tempurung kelapa grade 2 dihasilkan melalui proses destilasi atau pengembunan 

dari uap hasil pembakaran tidak langsung maupun langsung dari asap cair grade 

3. Pembuatan inhibitor dilakukan dengan membuat variasi konsentrasi 50, 150, 

250, dan 350 ppm. Pembuatan konsentrasi 50 ppm dilakukan dengan cara 

mengencerkan 50 mL asap cair tempurung kelapa grade 2, kemudian 50 mL asap 

cair tersebut dilarutkan dengan akuades dalam labu ukur 1000 mL hingga tanda 

batas, lalu dihomogenkan. Perlakuan yang sama kemudian dilakukan untuk 

membuat larutan dengan konsentrasi 150, 250, dan 350 ppm. Kemudian untuk 

mengetahui gugus fungsi yang terdapat di dalam asap cair tempurung kelapa 

grade 2 dilakukan analisis menggunakan FTIR dan untuk mengetahui adanya 

komponen senyawa kimia yang terdapat di dalam asap cair tempurung kelapa 

grade 2 dilakukan pula analisis menggunakan GC-MS. 

 

3.3.3. Pembuatan Inhibitor dari Campuran Ekstrak Kulit Buah Nanas dan 

Asap Cair Tempurung Kelapa Grade 2 

 

Larutan inhibitor dibuat dengan cara mencampurkan 200 mL ekstrak kulit buah 

nanas dengan 200 mL asap cair tempurung kelapa grade 2. Kemudian campuran 

tersebut diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 10 menit dan larutan 

kemudian disaring menggunakan kertas saring agar kotoran yang terdapat pada 

campuran hilang. Perpaduan campuran ini dibuat dengan perbandingan 

konsentrasi asap cair yang bervariasi sedangkan untuk konsentrasi ekstrak kulit 

buah nanas dibuat tetap yang ditunjukkan pada Tabel 8. Setiap perbandingan 

campuran ini diuji efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan kristal CaCO3 

dan kemudian diukur nilai pH-nya. 
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Tabel 8. Perbandingan konsentrasi campuran ekstrak kulit nanas (K) dan asap cair 

tempurung kelapa grade 2 (A). 

No Perbandingan Inhibitor K:A 
    Konsentrasi (ppm) 

K A 

1 5:1 250 50 

2 5:3 250 150 

3 5:5 250 250 

4 5:7 250 350 

 

 

Perbandingan campuran yang memiliki efektivitas tertinggi diuji kembali dengan 

membuat variasi konsentrasi campuran inhibitor sebesar 50, 150 dan 250 ppm. 

Pembuatan perbandingan campuran inhibitor yang memiliki efektivitas tertinggi 

dibuat dari larutan induk ekstrak kulit nanas dan asap cair tempurung kelapa.  

 

3.3.4. Pengujian Inhibitor dalam Menghambat Pertumbuhan Kerak CaCO3 

 

Pengujian campuran ekstrak kulit nanas dan asap cair tempurung kelapa grade 2  

sebagai inhibitor dalam menghambat kristal CaCO3 dengan metode unseeded 

experiment dilakukan dengan beberapa tahapan percobaan yaitu sebagai berikut: 

 

3.3.4.1. Penentuan Laju Pertumbuhan CaCO3 Tanpa Penambahan Inhibitor 

dengan Metode Unseeded Experiment   

 

Larutan pertumbuhan CaCO3 dibuat dengan cara melarutkan 0,100 M CaCl2 

anhidrat dan larutan 0,100 M Na2CO3 yang masing-masing dilarutkan ke dalam 

200 mL akuades. Kemudian masing-masing larutan tersebut dimasukkan ke dalam 

gelas kimia dan diaduk menggunakan pengaduk magnet (spinbar) selama 10-15 

menit dengan suhu sekitar 80-90 ⁰C untuk menghomogenkan larutan. Kemudian 

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

diaduk lagi menggunakan pengaduk magnet (spinbar) selama 15 menit dengan 

suhu 90° C agar kerak CaCO3 dengan konsentrasi 0,050 M dapat terbentuk dan 

diukur nilai pH-nya menggunakan pH meter, kemudian larutan tersebut 

dimasukkan ke dalam 6 gelas plastik yang masing-masing berisi 50 mL larutan 

pertumbuhan dan diletakkan dalam waterbath pada suhu 90 ⁰C. Pengamatan dapat 
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dilakukan saat 15 menit pertama satu gelas diambil karena sudah mencapai 

kesetimbangan, kemudian diambil gelas berikutnya lagi setiap 10 menit sekali 

sampai pada gelas yang terakhir. Selanjutnya, larutan dalam gelas tersebut 

disaring menggunakan kertas saring dan dikeringkan menggunakan oven pada 

suhu 105 ⁰C selama 3-4 jam, lalu endapan yang terbentuk tersebut ditimbang. 

Percobaan ini diulang dengan variasi larutan CaCl2 dan Na2CO3 sebesar 0,150; 

0,200 dan 0,250 M untuk mendapatkan larutan pertumbuhan kerak CaCO3 sebesar 

0,075; 0,100 dan 0,125 M. 

 

3.3.4.2. Penentuan Laju Pertumbuhan CaCO3 Dengan Penambahan 

Inhibitor dengan Metode Unseeded Experiment   

 

Larutan pertumbuhan CaCO3 dengan penambahan inhibitor dibuat dengan cara 

melarutkan 0,100 M CaCl2 anhidrat dan larutan 0,100 M Na2CO3 yang masing-

masing dilarutkan ke dalam 200 mL campuran ekstrak kulit nanas dan asap cair 

tempurung kelapa grade 2 dengan perbandingan konsentrasi 5:1. Kemudian 

masing-masing larutan pertumbuhan tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia 

dan diaduk menggunakan pengaduk magnet (spinbar) selama 10-15 menit dengan 

suhu sekitar 80-90⁰ C untuk menghomogenkan larutan. Kemudian larutan CaCl2 

anhidrat 0,100 M dan larutan Na2CO3 0,100 M dicampurkan dan diaduk lagi 

menggunakan pengaduk magnet (spinbar) selama 15 menit dengan suhu 90° C 

agar kerak CaCO3 dengan konsentrasi 0,050 M dapat terbentuk dan diukur nilai 

pH-nya menggunakan pH meter, kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam 

6 gelas plastik yang masing-masing berisi 50 mL larutan pertumbuhan dengan 

inhibitor dan diletakkan dalam waterbath pada suhu 90⁰ C.  

 

Pengamatan dapat dilakukan saat 15 menit pertama satu gelas diambil karena 

sudah mencapai kesetimbangan, kemudian diambil gelas berikutnya lagi setiap 10 

menit sekali sampai pada gelas yang terakhir. Selanjutnya, larutan dalam gelas 

tersebut disaring menggunakan kertas saring dan dikeringkan menggunakan oven 

pada suhu 105 ⁰C selama 3-4 jam, lalu endapan yang terbentuk tersebut 

ditimbang. Percobaan ini diulang dengan variasi larutan CaCl2 dan Na2CO3 

sebesar 0,150; 0,200 dan 0,250 M dengan variasi konsentrasi campuran inhibitor 
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dengan perbandingan 5:3; 5:5; dan 5:7 untuk menghasilkan larutan pertumbuhan 

kerak CaCO3 dengan inhibitor sebesar 0,075; 0,100 M dan 0,125 M. 

Perbandingan campuran inhibitor yang paling efektif akan ditentukan laju 

pertumbuhan nya dalam menghambat pertumbuhan kerak CaCO3 dengan 

membuat variasi konsentrasi campuran inhibitor sebesar 50, 150 dan 250 ppm. 

Pembuatan perbandingan campuran inhibitor yang memiliki efektivitas tertinggi 

dibuat dari larutan induk ekstrak kulit nanas dan asap cair tempurung kelapa.  

 

 

3.4. Uji Ketahanan Inhbitor Campuran Ekstrak Kulit Nanas dan Asap Cair 

Tempurung Kelapa Grade 2 

 

Sebanyak 50 mL inhibitor ekstrak kulit nanas 1000 ppm dimasukkan ke dalam 

gelas kimia 50 mL lalu ditutup dengan plastik wrap. Kemudian larutan tersebut 

didiamkan selama dua bulan dan diamati perubahan yang terjadi. Prosedur ini 

diulang pada inhibitor campuran inhibitor ekstrak kulit nanas dan asap cair 

tempurung kelapa grade 2 dengan perbandingan 5:1, 5:3, 5:5, dan 5:7.  

 

 

3.5. Analisis Data 

 

Data yang dianalisis diperoleh berdasarkan jumlah kristal CaCO3 yang terbentuk 

terhadap waktu baik tanpa menggunakan inhibitor maupun menggunakan 

inhibitor dengan adanya variasi konsentrasi larutan pertumbuhan CaCO3 dan 

variasi konsentrasi inhibitor yang masing-masing diplot sebagai jumlah massa 

kristal CaCO3 yang terbentuk terhadap waktu laju pertumbuhan kristal CaCO3 

menggunakan Microsoft Excel. Data yang diperoleh tersebut dapat digunakan 

untuk mengetahui efektivitas inhibitor campuran ekstrak kulit nanas dan asap cair 

tempurung kelapa grade 2 dalam menghambat laju pertumbuhan kerak CaCO3 

dengan menggunakan Persamaan 14 (Suharso dkk., 2019a). 

 

% efektivitas inhibitor = 
     

     
 x 100 %            (14) 
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Dimana : 

Ca = berat endapan dengan penambahan inhibitor pada saat kesetimbangan (g/L) 

Cb = berat endapan tanpa penambahan inhibitor pada saat kesetimbangan (g/L) 

C0 = berat endapan awal (g/L) 

 

Analisis morfologi kerak CaCO3 sebelum dan sesudah ditambahkan inhibitor 

menggunakan SEM. Analisis perubahan ukuran partikel dari kelimpahan kerak 

CaCO3 sebelum dan sesudah ditambahkan inhibitor menggunakan PSA. Struktur 

kristal CaCO3 sebelum dan sesudah ditambahkan inhbitor dianalisis menggunakan 

XRD. 

 

 

3.6. Diagram Alir Penelitian 

 

Secara menyeluruh alur penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram 

penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Diagram Alir Penelitian 

Pembuatan inhibitor dari campuran ekstrak kulit 

nanas dan asap cair tempurung kelapa grade 2 

dianalisis menggunakan FTIR dan GC-MS 

Larutan Pertumbuhan Tanpa 

Inhibitor dengan Metode 

Unseeded Experiment 

Larutan Pertumbuhan Dengan 

Inhibitor dengan Metode 

Unseeded Experiment 

Analisis data laju pertumbuhan kristal CaCO3 

yang terbentuk menggunakan Microsoft Excel 

Karakterisasi kristal CaCO3 dengan 

menggunakan SEM, PSA dan XRD 

Hasil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

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

disimpulkan bahwa: 

1. Campuran inhibitor ekstrak kulit nanas dan asap cair tempurung kelapa grade 2 

dapat digunakan sebagai inhibitor yang ramah lingkungan untuk menghambat 

pertumbuhan kerak CaCO3 yang ditunjukkan dengan menurunnya laju 

pertumbuhan, morfologi, struktur dan berkurangnya ukuran partikel kerak 

CaCO3 setelah ditambahkan inhibitor. 

 

2. Persentase efektivitas perbandingan campuran inhibitor tertinggi yaitu pada 

perbandingan KA (5:7) pada larutan pertumbuhan 0,050 M dengan konsentrasi 

250 ppm sebesar 80,17%. 

 

3. Analisis distribusi ukuran partikel menggunakan PSA menujukkan bahwa 

distribusi ukuran partikel kerak CaCO3 mengalami penurunan yang signifikan 

dilihat dari nilai rata-rata turun sebesar 8,022 µm dan nilai tengah turun sebesar 

3,814 µm setelah penambahan inhibitor KA (5:7). 

 

4. Analisis permukaan kerak CaCO3 menggunakan SEM menunjukkan bahwa 

terjadi perubahan morfologi permukaan kerak sebelum penambahan inhibitor 

lebih didominasi kristal fase kalsit dan aragonit, sedangkan setelah 

penambahan inhibitor KA (5:7) didominasi fase kalsit dan aragonit serta 

muncul fase baru yaitu vaterit. 

 

5. Analisis struktur kristal CaCO3 menggunakan XRD menunjukkan bahwa fase 

kalsit (hardscale) dan aragonit (softscale) lebih mendominasi pada 

difraktogram tanpa penambahan inhibitor, sedangkan setelah penambahan 
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inhibitor terdapat fase baru yaitu vaterit (softscale) dan berkurangnya fase 

kalsit serta aragonit pada puncak difraktogram. 

 

 

5.2 Saran 

 

Untuk meningkatkan mutu penelitian ini, maka penulis memberikan saran yaitu 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penghambatan kerak CaCO3 

dengan menambah variasi konsentrasi larutan pertumbuhan dan waktu serta 

menggunakan bahan yang berbeda pada campuran inhibitor dengan menggunakan 

metode yang sama yaitu unseeded experiment. Pada pembuatan ekstrak kulit 

nanas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sampai ke tahap ekstrak kental kulit 

nanas dikeringkan hingga menjadi serbuk dengan menggunakan alat freeze dry. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Abdel, A.N., and Sawada, K. 2003. Inhibition of Adhesion and Precipitation of 

CaCO3 by Aminopolyphosphonate. Journal of Crystal Growth. 256: 188-

200. 

 

Addicott, J.F., Aho, J.M., Antolin, M.F., Padilla, D.K., Richardson, J.S., and 

Soluk, D.A. 1987. Ecological Neighborhoods: Scaling Environmental 

Patterns. Oikos. 340-346. 

 

Agoes, A. 2010. Tanaman Obat Indonesia. Salemba Medika. Jakarta. 

 

Aisah, S. 2016. Efek Penambahan Ekstrak Gambir ( Uncaria Gambier Roxb), 

Kemenyan Putih (Styrx Benzoin Dryand), dan Aditif Golongan Karboksilat 

sebagai Inhibitor Pembentukan Kerak Kalsium Karbonat (CaCO3). Skripsi. 

Jurusan Kimia FMIPA. Universitas Lampung. Lampung. 

 

Alahmad, M. 2008. Factors Affecting Scale Formation in Sea Water 

Environmentsean Experimental Approach. Chemistry Engineering 

Technology. 31: 149-156. 

 

Al-Deffeeri, N.S. 2006. Heat Transfer Measurement as a Criterion for 

Performance Evaluation of Scale Inhibition in MSF Plants in Kuwait. 

Desalination. 204: 423-436. 

 

Alderton, D., and Royal, H. 2020. X-Ray Diffraction (XRD). Department of Earth 

Sciences, Egham. United Kingdom. 

 

Al-Roomi, Y.M., Kaneez, F.H., and Mohammed, A. 2015. Performance Of 

Inhibitors On Caco3 Scale Deposition in Stainless Steel & Copper Pipe 

Surface. Desalination. 375: 138-148. 

 

Al-Rubaye, A. F., Hameed, I. H., and Kadhim, M. J. 2017. A Review: Uses of 

Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) Technique For Analysis 



85 

 

of Bioactive Natural Compounds of Some Plants. International Journal of 

Toxicological and Pharmacological Research. 9(1): 81-85. 

 

Amjad, Z. 1995. Kinetics of Crystal Growth of Calcium Sulfate Dihydrate, the 

Influence of Polymer Composition, Molecular Weight, and Solution pH. 

Canadian Journal of  Chemistry. 66. 

 

Anonim. 2015. Inovasi Pakan Ternak Alternatif dari Kulit Nanas. Diakses 4 

Februari 2022 pukul 17.02 WIB. 

https://www.jitunews.com/read/7994/inovasi-pakan-ternak-alternatif-dari-

kulit-nanas. 

 

Anonim. 2013. Proses Pembuatan Asap Cair Tempurung Kelapa. Diakses 1 

Januari 2022 pukul 20.57 WIB. http://tokomesinkelapa.com/asap-cair-

tempurung-kelapa/. 

 

Antony, A., and Low, J. H. 2011. Scala Formation and Control in High Pressure 

Membrane Water Treatment Systems. A Review. Journal of Membrane 

Science. 383: 1-16. 

 

Asnawati. 2001. Pengaruh Temperatur Terhadap Reaksi Fosfonat dalam Inhibitor 

Kerak pada Sumur Minyak. Jurnal Ilmu Dasar. 2: 1-20. 

 

Astuti. M.S. 2006. Isolasi dan Identifikasi Komponen Minyak Atsiri Umbi Teki 

(Cyperus rotundus L.). Skripsi.  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 

 

Badr, A. and Yassin, A. A. M. 2007. Barium Sulfate Scale Formation in Oil 

Reservoir During Water Injection at High-Barium Formation Water. 

Journal of Applied Sciences. 7(17): 2393-2403. 

 

Bartholomew, D.P., Paull, R. and Rohrbach, K.G. 2002. The Pineapple: Botany, 

Production and Uses. CAB International, Wallingford, UK. 

 

Bhatia, A. 2003. Cooling Water Problem and Solutions. Continuing Education 

and Development, Inc. New York. Course No: M05-009. 

 

Bridgwater, A.V. 2004. Biomass Fast Pyrolysis. Thermal Science. 8(2): 21-49. 

 

Budaraga, I.K., Arnim, Yetti, M., and Usman, B. 2016. Analysis of Liquid Smoke 

Chemical Components with GCMS from Different Raw Materials Variation 



86 

 

Production and Pyrolysis Temperature Level. International Journal of 

ChemTech Research. 9(6): 694-708. 

 

Chauhan, K., Sharma, P., and Chauhan, G.,S. 2015. Removal/Dissolution of 

Mineral Scale Deposits. Mineral Scales and Deposits. 701-720. 

 

Choi, H., Choi, H., Inoue, M., and Sengoku, R. 2017. Control of The 

Polymorphism of Calcium Carbonate Produced by Self-Healing in The 

Cracked Part of Cementitious Materials. Applied Sciences. 546 (7): 1-16. 

 

Cotton dan Wilkinson. 1999. Kimia Anorganik Dasar Edisi Kelima. UI-Press. 

Jakarta. 

 

Crabtree, M., Eslinger, D., Fletcher, P., Miller, M., Johnson, A., and King, G. 

1999. Fighting Scale-Removal and Prevention. Oilfield. 11: 30-45. 

 

Darmadji, P. 2002. Optimasi Permunian Asap Cair dengan Metode Redistilasi. 

Teknologi dan Industri Pangan. 12 (3). 

 

Davis, R.V., Carter, P.W., Kamrath, M.A., Johnson, D.A., and Reed, P.E. 1995. 

The Use of Modern Methods in The Development of Calcium Carbonate 

Inhibitors for Cooling Water Systems. Mineral Scale Formation and 

Inhibition. 33-46. 

 

Demadis, K.D., Lykoudis P., Raptis, R.G., and Mezei, G. 2006. 

Phosphonopolycarboxylates as Chemical Additives for Calcite Scale 

Dissolution and Metallic Corrosion Inhibition Based on a Calcium-

Phosphonotricarboxylate Organic-Inorganic Hybrid. Crystal Growth 

Desalination. 6: 1064-1067. 

 

Dewi and Ali. 2003. Kinetic Study of Electrocrystalization on Calcium Carbonate 

on Metallic Substrates. Journal of Crystal Growth. 291: 428-435. 

 

Dewi, S. T. R., Djuniasti, K., dan Damaris. 2020. Identiikasi Kandungan Daun 

Nggorang (Salvia occindentalis Sw) Menggunakan Spektrofotometer GC-

MS. Media Farmasi. 16 (2). 

 

Dhurhania, C.E., dan Agil, N. 2018. Uji Kandungan Fenolik Total dan 

Pengaruhnya terhadap Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Bentuk Sediaan 

Sarang Semut (Myrmecodia pendens). Jurnal Farmasi dan Ilmu 

Kefarmasian Indonesia. 5(2). 

 



87 

 

Dickinson, S.R., and K. M. Mc. Grath. 2001. Quantitative Determination of 

Binary and Tertiary Calcium Carbonate Mixtures Using Powder X-Ray 

Diffraction. The Analyst.126. 1118-1121. 

 

Drozd, J. 1985. Chemical Derivatization in Gas Chromatography. Journal of 

Chromatography Library. 19: 21-22. 

 

Fachraniah, Fona, Z., dan Rahmi, Z. 2009. Peningkatan Kualitas Asap Cair 

dengan Distilasi. Jurnal Reaksi. 7(14): 1-11. 

 

Garcia, A.V., Maria, I. D. M., Mercedes, P. L., Maria, S.P. M., and Ana, B. S. 

2021. Potential of Industrial Pineapple (Ananas comosus (L.) Merrill) By-

Products as Aromatic and Antioxidant Sources. Antioxidant. 10: 1767. 

 

Gill, J. S. 1999. A Novel Inhibitor for Scale Control in Water Desalination. 

Desalination. 124: 43-50. 

 

Haji, A. G., 2013. Komponen Kimia Asap Cair Hasil Pirolisis Limbah Padat 

Kelapa Sawit. Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan. 9 (3): 109-116. 

 

Halimatuddahliana. 2003. Pencegahan Korosi dan Scale pada Proses Produksi 

Minyak Bumi. Laporan Penelitian Universitas Sumatera Utara. Medan. 

 

Hatam, S.F., Edi, S., dan Jemmy, A. 2013. Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak 

Kulit Nanas (Ananas comosus (L) Merr). Jurnal Ilmiah Farmasi. 2 (1). 

 

Hasson, D. and Semiat, R. 2005. Scale Control in Saline and Wastewater 

Desalination. Israel Journal of Chemistry. 46: 7-104. 

 

Hendayana, S. 1994. Kimia Analitik Instrumen. Edisi Kesatu. IKIP Semarang 

Press. Semarang. Hlm. 253. 

 

Hikal, W.M., Mahmoud, A.A., Hussein, A.H. Said, A., Bratovcic, A., Tkachenko, 

K.G., Kacaniova, M., and Rodriguez, R.M. 2021. Pineapple (Ananas 

comosus L. Merr) Waste Streams, Characterisation and Valorisation: An 

Overview. Open Journal of Ecology. 11: 610-634. 

 

Hites, R. A. 1997. Gas Chromatography Mass Spectrometry, Handbook Of 

Instrumental Techniques For Analytical Chemistry. 609-626. 

 



88 

 

Holysz, L., Szczes, A., and Chibowski, E.. 2007. Effect of a Carboxylic Acids on 

Water and Electrolyte Solution. Journal of Colloid and Interface Science. 

316: 65-1002. 

 

Hossaen, A. 2000. Particle Size Analyzer. King Fahd Petroleum & Mineral. Arab 

Saudi. 83. 

 

Irawan, A., dan Isjudarto, Ag. 2016. Evaluasi Penanggulangan Problem Scale 

Pada Flowline Sumur TLJ-XXX Di PT. Pertamina Ep Asset II Field 

Prabumulih Sumatera Selatan. Prosiding Seminar Nasional Re TII ke-10 

2015. 

 

Irianty, R.S., dan Komalasari. 2013. Ekstraksi Daun Gambir Menggunakan 

Pelarut Metanol-Air Sebagai Inhibitor Korosi. Jurnal Teknobiologi. IV(1). 

7-13. 

 

Irianty, R.S., dan M.P. Sembiring. 2012. Pengaruh Konsentrasi Inhibitor Ekstrak 

Daun Gambir dengan Pelarut Etanol-Air Terhadap Laju Korosi Besi pada 

Air Laut. Universitas Riau. Jurnal Riset Kimia 5(2): 165-174. 

 

Jamilatun, S., dan Martom, S. 2014. Pembuatan Arang Akti dari Tempurung 

Kelapa dan Aplikasinya untuk Penjernihan Asap Cair. Jurnal Spektrum 

Industri. 12(1): 1-112. 

 

Jayanudin dan E. Suhendi. 2012. Identifikasi Komponen Kimia Asap Cair 

Tempurung Kelapa dari Wilayah Anyer Banten. Jurnal Agroekotek. 4 (1): 

39-46. 

 

Jones, D.A. 1996. Principles and Prevention of Corrosion 2nd edition. Prentice 

Hall. USA. 

 

Karliana, I. 2009. Studi Inhibitor Kaliksarena Pada Sistem Pendingin Sekunder 

RSG-Gas. Buku I Prosiding PPI – PDIPTN. Yogyakarta. 

 

Kemmer, F. N. 1979. The Nalco Water Hand Book. Nalco Chemical Co. McGraw 

Hill Book CO. New York. 20: 1-19. 

 

Khormali, A., and Dmitry, G.P. 2016. Laboratory Investigation of a New Scale 

Inhibitor For Preventing Calcium Carbonate Precipitation in Oil Reservoirs 

and Production Equipment. Petroleum Science. 13: 320-327. 

 



89 

 

Knepper, T.P. 2003. Synthetic Chelating Agents and Compounds Exhibiting 

Complexing Properties in The Aquatic Environment. Trend in Analytical 

Chemistry. 22(10): 708-724.  

 

Knez, S., and C. Pohar. 2005. The Magnetic Field Influence on the Polymorph 

Composition of CaCO3 Precipited from Carbonized Aqueous Solutions. 

Journal of Colloid and Interface Science. 281: 377-388. 

 

Kołodynska, D. 2011. The Chelating Agents Of a New Generation as an 

Alternative to Conventional Chelators for Heavy Metal Ions Removal from 

Different Waste Waters. Expanding Issues in Desalination. Edited by Ning, 

R.Y. InTech Publisher. 339-371. 

 

Kragh L.G., Sanderson, W. G., and Sumner, R. B. 1981. Waste Heat Disposal 

Process. Patent No. US 4299786 A.  

 

Kurniawan, Y.H. 2018. Studi Penambahan Asap Cair Tempurung Kelapa Grade 2 

sebagai Inhibitor Kerak Kalsium Karbonat (CaCO3) menggunakan Metode 

Unseeded Experiment. Skripsi. Jurusan Kimia FMIPA Universitas 

Lampung. Lampung. 

 

Lestari, D. E. 2008. Kimia Air, Pelatihan Operator dan Supervisor Reaktor Riset. 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN. Serpong. 

 

Lestari, D. E., G. R. Sunaryo, Y. E.Yulianto, S. Alibasyah, dan S. B.Utomo. 2004. 

Kimia Air Reaktor Riset G. A. Siwabessy. Makalah Penelitian P2TRR dan 

P2TKN BATAN.Serpong. 

 

Maley, M. 1999. Inhibition of Calcite Nucleation and Growth Using Phoshonate. 

Thesis. Curtin University of Technology Western Australia. Australia. 43. 

 

Marais, A., Martini, M., Lepoivre, F., Ould-Metidji., M., Collet., A., and O. 

Tillement. 2016. Time-Resolved Fluorescence for Real-Time Monitoring of 

Both Scale and Corrosion Inhibitors: A Game-Changing Technique. Society 

of Petroleum Engineers. SPE-179867-MS. 

 

Mardalena, Warli, L., Nurdin, E., Rusmana, W.S.N., dan Farizal. 2011. Milk 

Quality of Dairy Goat By Giving Feed Supplement as Antioxidant Source. 

Faculty of Animal Husbandry. Andalas University. Padang. 

 

 



90 

 

Mishra, V., Chandrajit, B., and Vijay, K. A. 2009. Biosorption of Zn (II) onto the 

Surface of Non-living Biomasses: A Comparative Study of Adsoorbent 

Particle Size and Removal Capacity of Three Different Biomasses. Water 

Air and Soil Pollution. 211: 489-500. 

 

Mohamed, M.A. J., Jaafar, A.F., Ismail, M.H.D., Othman, M.A., and Rahman. 

2017.  Chapter 1 - Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy. 

Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Malaysia. 

 

Muryanto, S., Bayuseno, A.P., Sediono, W., Mangestiyono, W., dan Sutrisno. 

2012.Development Of A Versatile Laboratory Project for Scale Formation 

and Control. Education for Chemical Engineers. 1-7. 

 

Nanotech. 2012. Jasa Karakterisasi PSA (Partikel Size Analyzer) dan Zeta 

potensial. Balai Inkubator Teknologi Serpong. Tangerang. 

 

Nebel, H. and Epple, M. 2008. Continuous Preparation of Calcite, Aragonite and 

Vaterite, and Magnesium-Substituted Amorphous Calcium Carbonate (Mg-

ACC). Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie. 634: 1439-

1443. 

 

Noer, S., Pratiwi, R. D., dan Gresinta, E. 2018. Penetapan Kadar Senyawa 

Fitokimia (Tanin, Saponin Dan Flavonoid Sebagai Kuersetin) Pada Ekstrak 

Daun Inggu (Ruta angustifolia L.). Jurnal Ilmu-ilmu MIPA. ISSN. 2503-

2364. 

 

Nunn, R. G. 1997. Water Treatment Essentials far Boiler Plant Operation. 

McGraw Hill. New York. Capillary Zone Electrophoresis.Journal of A 

Chromatography. 934: 113-122. 

 

Nuraeni, W., Isti, D., Eva, M.W., dan Maula, E.S. 2013. Verifikasi Kinerja Alat 

Particle Size Analyzer (PSA) Horiba LB-550 Untuk Penentuan Distribusi 

Ukuran Nanopartikel. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi 

Nuklir PTNBR. 266-271. 

 

Nurhasanah, E. 2008. Perancangan Alat untuk Membuat Asap Cair dari 

Tempurung Kelapa dan Karakterisasinya. Tesis. Pascasarjana Kimia Institut 

Teknologi Bandung. Bandung. 

 

Orodu, V. E., and Akpedi, I. 2021. Extraction and GC-MS Analysis of Oil 

Extracted From Pineapple (Ananas comosus) Peels. Modern Physical 

Chemistry Research. 1: 1-8. 



91 

 

 

Patton, C. 1981. Oilfield Water System.2 ed. Cambeel Petroleum Series. 

Oklahoma. 49-79. 

 

Pavia, D.L. 2006. Introduction to Organic Laboratory Techniques. 4th Edition. 

Brooks Cole/Thomson. United State. 990. 

 

Permanasari, A., Zulkiyah, Asep, S., dan Wiwi, S. 2016. Kimia Analitik 

Instrumen. Penerbit Uniiversitas Terbuka. Tangerang. 

 

Pranatasari, D., Rido, F. M., Budi, P. W., dan Wida, W. M. 2021. Daya 

Antelmintik Serbuk Kulit Nanas (Ananas comosus) terhadap Cacing 

Haemonclus contortus pada Domba. Jurnal Sain Veteriner. 39(3). 250-255. 

 

Pundir, R.K. and Jain, P. 2010. Screening for antifungal activity of commercially 

available chemical food preservatives. International Journal of 

Pharmaceutical Science Review and Research. 5(2). 25-27. 

 

Ramakrishnan, S., and Moeller, P. 2002. Liquid Smoke: Product of Hardwood 

Pyrolysis. Fuel Chemistry Division Preprints. 47(1): 366. 

 

Roy, Soma. Prashanth Lingamperta. 2014. Solid Wastes of Fruits Peels As Source 

of Low Cost Broad Spectrum Natural Antimicrobial Compounds- Furanone, 

Furfural and Benezenetriol. Institute Of Technology, Biotechnology 

Department, Hyderabad, India. International Journal of Research in 

Engineering and Technology. 273-279. 

 

Salasa, A.M. 2019. Aktivitas Ekstrak Kulit Nanas (Ananas comosus L) Terhadap 

Pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa. Media Farmasi. 13(2): 1-5. 

 

Salimin, Z. dan Gunandjar. 2007. Penggunaan EDTA sebagai Pencegah 

Timbulnya Kerak pada Evaporasi Limbah Radioaktif Cair. Prosiding PPI- 

PDIPTN. Pustek Akselerator dan Proses Bahan – BATAN. Yogyakarta. 

 

Sari, R. P. 2011. Studi Penanggulangan Problem Scale dari Near-Wellbore 

hingga Flowline di Lapangan Minyak Limau. Fakultas Teknik UI. Depok. 

 

Soediono, W., Bayuseno, A. P., dan Muryanto, S. 2011. Eksperimen 

Pembentukan Kerak Gipsum dengan Konsentrasi Ca
2+

 ; 3500 ppm dan 

Aditif Fe
2+

. Momentum. 7: 41-44. 

 



92 

 

Stamatakis, E., Chatzichristos, C., Sagen, J., Stubos, A.K., Palyvos, I., Muller, J., 

and Stokkan, J.A. 2006. An Integrated Radiotracer Approach for The 

Laboratory Evaluation of Scale Inhibitors Performance in Geological 

Environments. Chemical Engineering Science. 61: 7057-7067. 

 

Suharso, Parkinson, G., and Ogden, M. 2002. The Mechanism of Borax 

Crystallization Using in Situ Optical Microscopy and AFM. ACEM17. 

Australian Conference on Electron Microscopy. 116: 90. 

 

Suharso. 2004. Effect of Sodium Lauryl Sulphate (SLS) on Growth Rate and 

Morphology of Borax Crystals. Jurnal Sains & Teknologi. 10(3): 165-172. 

 

Suharso, Parkinson, G., and Ogden, M. 2004. Growth Rate Dispersion (GRD) of 

the (010) Face of Borax Crystals in Flowing Solution. Indonesian Journal of 

Chemistry. 4(3): 145-148. 

 

Suharso. 2007. Effect of Sodium Dodecylbenzenesulfonic Acid (SDBS) on the 

Growth Rate and Morphology of Borax Crystal. Indonesian Journal of 

Chemistry. 7(1): 5-9. 

 

Suharso, Buhani, T. Suhartati, dan L. Aprilia. 2007. Sintesis C- Metil-4,10,16,22 

Tetrametoksi Kaliks[4]Arena dan Peranannya sebagai Inhibitor 

Pembentukan Kerak Kalsium Karbonat (CaCO3). Laporan Akhir Program 

Insentif. Unversitas Lampung. Bandar Lampung. 

 

Suharso, Parkinson, G., and Ogden, M. 2008. AFM investigation of Borax (100) 

Face: Two-Dimensional Nucleation Growth. Advances in Natural and 

Applied Sciences. 2(3): 135-141. 

 

Suharso. 2009a. In Situ Measurement of the Growth Rate of the (111) Face of 

Borax Single Crystal. Jurnal Matematika & Sains. 10(3): 101-106. 

 

Suharso. 2009b. Ex Situ Investigation of Surface Topography of Borax Crystals 

by AFM: Relation Between Growth Hillocks and Supersaturation 

Interpreted by Spiral Growth Theory. Jurnal Matematika & Sains. 11(4): 

140-145. 

 

Suharso, Buhani, and T. Suhartati. 2009c. The Role of C-Methyl-4,10,16,22 

Tetrametoxy Calix[4] Arene as Inhibitor of Calcium Carbonate (CaCO3) 

Scale Formation. Indonesian Journal of Chemistry. 9(2): 206 – 210. 

 



93 

 

Suharso. 2010. Growth Rate Distribution of Borax Single Crystals on the (001) 

Face Under Various Flow Rates. Indonesian Journal of Chemistry. 6(1): 16-

19. 

 

Suharso, Buhani, S. Bahri and T. Endaryanto. 2010. The Use of Gambier Extracts 

from West Sumatra as a Green Inhibitor of Calcium Sulfate (CaSO4) Scale 

Formation. Asian Journal of Research Chemistry. 3(1): 183-187. 

 

Suharso dan Buhani. 2011. Efek Penambahan Aditif Golongan Karboksilat dalam 

Menghambat Laju Pembentukan Endapan Kalsium Sulfat. Jurnal Natur 

Indonesia. 13(2): 100-104. 

 

Suharso, Buhani, and  L. Aprilia. 2014. Influence of Calix [4] Arene Derived 

Compound on Calcium Sulphate Scale Formation. Asian Journal of 

Chemistry. 26(18): 6155–6158. 

 

Suharso dan Buhani. 2015. Penanggulangan Kerak. Edisi 2. Graha Ilmu. Bandar 

Lampung. Hlm. 92. 

 

Suharso, Buhani, S.D. Yuwono, and Tugiyono. 2017a. Inhibition of Calcium 

Carbonate (CaCO3) Scale Formation by Calix [4] Resorcinarene 

Compounds. Desalination and Water Treatment. 68: 32-39. 

 

Suharso, Reno, T., Endaryanto, T., and Buhani. 2017b. Modification of Gambier 

Extracs as Green Inhibitor of Calcium Carbonate (CaCO3) Scale Formation. 

Journal of Water Process Engineering. 18: 1-6. 

 

Suharso, Eka,S., Agung A.K., Buhani., dan Heri, S. 2019a. Liquid Smoke of 

Coconut Shell as Green Inhibitor of Calcium Carbonate Scale Formation. 

Desalination and Water Treatment. 169: 29-37. 

 

Suharso, Buhani, Hiasinta, R.U., Tugiyono, dan Heri, S. 2019b. Influence of 

Gambier Extract Modification as Inhibitor of Calcium Sulfate Scale 

Formation. Desalination and Water Treatment. 169. 22-28. 

 

Svehla, G. 1990. Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro. 

Alih Bahasa Oleh L. Setiono dan A.H pudjaatmaka. PT. Kalman Media 

Pustaka. Jakarta. 

 

Syahri, M. dan Sugiarto, B. 2008. Scale Treatment pada Pipa Distribusi Crude Oil 

Secara Kimiawi. Prosiding Seminar Nasional Teknoin. Jurusan Teknik 

Kimia Fakultas Teknologi  Industri UPN. Yogyakarta. 

http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/17679
http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/17679


94 

 

 

Tranggono, Suhardi, Setiadji, B., Supranto, Darmadji P. dan Sudarmanto .1996. 

Identifikasi Asap Cair dari Berbagai Jenis Kayu dan Tempurung Kelapa. 

Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan. 1: 15-24. 

 

Tzotzi, C., T. Pahiadaki, S. G. Yiantsios, A. J. Karabelas, and N. Andritsos. 2007. 

A Study of CaCO3 Scale Formation and Inhibition in RO and NF 

Membrane Processes. Desalination. 296: 171-184. 

 

Wafiroh, S. 1995. Pemurnian Garam Rakyat Dengan Kristalisasi Bertingkat. 

Laporan Penelitian. Universitas Airlangga. Surabaya. 

 

Weijnen, M. P. C., Marchee, W. G. J., and Rosmalen, G. M. V. 1983. A 

Quantification of The Effectiveness of An Inhibitor on The Growth Process 

of a Scalant. Desalination. 81-92. 

 

Wijayanto, S.O., dan Bayuseno, A.P. 2014. Analisis Kegagalan Material Pipa 

Ferrule Nickel Alloy N06025 Pada Waste Heat Boiler Akibat Suhu Tinggi 

Berdasarkan Pengujian: Mikrografi dan Kekerasan. Jurnal Teknik Mesin. 2 

(1). 

 

Windu, D., P. Irawan, Karno, H., dan Jayadi. 2014. Pengaruh ekstrak limbah kulit 

buah nanas Cayenne dalam menurunkan jumlah bakteri Coli pada proses 

desinfeksi air bersih. Widya Warta 01. 96-107. 

 

Wu, W., Gengsheng, X., Yuanshan, Y., Yujuan, X., Jijun W., Jian, P., and Lu Li. 

2021. Effects of High Pressure and Thermal Processing on Quality 

Properties and Volatile Compounds of Pineapple Fruit Juice. Food Control. 

130. 108293. 

 

Yeragamreddy, P.R., Peraman, R., Chilamakuru, N.B. and Routhu Haribau. 2013. 

In Vitro Antitubercular and Antibacterial Activities of Isolated Constituents 

and Column Fractions from Leaves of Cassia occidentalis, Camellia sinensis 

and Ananas comosus. African Journal of Pharmacology and Therapeutics. 

2(4): 116-123. 

 

Zeiher, E. H. K., Bosco, H., and Williams, K. D. 2003. Novel Antiscalant Dosing 

Control. Elsevier Science B. V. Desalination.157: 209-216. 

 

 

 



95 

 

Zhang, K., Sun, M., Werner, P., Kovera, A. J., Albu, J., Pi-Sunyer, F. X., and 

Boozer, C. N. 2002. Sleeping Metabolic Rate in Relation to Body Mass 

Index and Body Composition. International Journal of Obesity Relations 

Metabolic Disorder. 26: 376-383. 

 

Zhou, D., Qiang, L., Caie, W., Tingting, L., and Kang, T. 2021.Characterization 

of Soluble Sugars, Glycosidically Bound and Free Volatiles in Fresh-Cut 

Pineapple Stored at Different Temperature. Food Bioscience. 43: 101329. 

 

 

 


	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled



