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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar  Belakang  

 

 

Proses pengendapan senyawa-senyawa anorganik biasa terjadi pada peralatan-

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

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

terdapatnya unsur-unsur anorganik pembentuk kerak seperti logam kalsium dalam 

jumlah yang melebihi kelarutannya pada keadaan kesetimbangan, 

terakumulasinya endapan-endapan dari senyawa anorganik tersebut dapat 

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

merupakan  suatu deposit dari senyawa-senyawa anorganik yang terendapkan dan 

membentuk timbunan kristal pada permukaan suatu zat (Kemmer, 1979). 

 

Pada dasarnya pembentukan kerak terjadi dalam suatu aliran yang bersifat garam 

jika mengalami penurunan tekanan secara tiba-tiba, maka aliran tersebut menjadi 

lewat jenuh dan menyebabkan terbentuknya endapan garam yang menumpuk pada 

dinding-dinding peralatan proses industri (Amjad, 1995).  Kerak yang terbentuk 

pada pipa-pipa peralatan industri akan memperkecil diameter dan menghambat 

aliran fluida pada sistem pipa tersebut.  Terganggunya aliran fluida menyebabkan 

suhu semakin naik dan tekanan semakin tinggi sehingga kemungkinan pipa akan 

pecah (Asnawati, 2001).  Adapun komponen-komponen kerak yang sering 
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dijumpai pada peralatan industri yaitu, kalsium karbonat (CaCO3), kalsium dan 

seng fosfat, kalsium sulfat (CaSO4), silika dan magnesium silikat (Lestari, 2008). 

 

Dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya penimbunan kerak antara lain 

menyebabkan sumur pipa pada industri panas bumi pembangkit tenaga listrik 

hanya berumur 10 tahun.  Setelah itu perusahaan harus membuat kembali sumur 

pipa dengan biaya 6-7 juta dolar per sumur atau setara dengan Rp 70-90 milyar.  

Akibatnya biaya dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar untuk oprasional 

biaya perawatan, hingga alat penunjang untuk memperbaiki komponen yang rusak 

akibat penumpukan kerak (Suharso et al., 2010). 

 

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

masalah yang cukup penting pada sebagian besar proses industri yang melibatkan 

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

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

sedikit dapat terbentuk jika larutan lewat jenuh dalam tempat pengolahannya 

terjadi kesetimbangan kimia dengan lingkungannya pada tekanan dan temperatur 

yang sebenarnya.  Kesetimbangan CaCO3 dapat diganggu dengan pengurangan 

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

pengendapan sehingga terbentuk kerak.  Pembentukan kerak dapat dicegah 

dengan cara pelunakan dan pembebasan mineral air.  Akan tetapi penggunaan air 

bebas mineral dalam industri-industri besar membutuhkan biaya yang lebih tinggi 

(Nunn, 1997). 
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Kerak juga dapat dicegah menggunakan asam untuk menurunkan pH larutan, 

rentang pH efektif untuk mencegah pengendapan kerak adalah 6,5 sampai 8,0. 

Namun menghilangkan kerak menggunakan asam dengan konsentrasi tinggi tidak 

efektif karena dapat meningkatnya laju korosi yang cukup tinggi, serta 

mempunyai bahaya yang cukup tinggi dalam penanganannya (Lestari, 2008). 

 

Karena kelemahan-kelemahan itu, diperlukan cara lain untuk mencegah 

terbentuknya kerak dengan inhibitor kerak yaitu dengan menginjeksikan bahan-

bahan kimia pencegah kerak (scale inhibitor) ke dalam formasi air pada pipa 

(Asnawati, 2001).  Prinsip kerja dari scale inhibitor  yaitu pembentukan senyawa 

kompleks (khelat) antara scale inhibitor dengan unsur-unsur pembentuk kerak.  

Senyawa kompleks yang terbentuk larut dalam air sehingga menutup 

kemungkinan pertumbuhan kristal yang besar.  Disamping itu dapat mencegah 

kristal kerak untuk melekat pada permukaan pipa (Patton, 1981).  Hal-hal inilah 

yang mendasari untuk dilakukan suatu penelitian lebih lanjut mengenai inhibitor 

kerak baru yang lebih efektif dan ramah lingkungan. 

 

Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan perpaduan ekstrak gambir dengan 

asam benzoat sebagai inhibitor dan NALCO 72990 sebagai inhibitor pembanding 

yang diharapkan mampu menghambat laju pertumbuhan kerak kalsium karbonat 

yang terbentuk di pipa-pipa industri.  Alasan pemilihan perpaduan ekstrak gambir 

dengan asam benzoat sebagai inhibitor adalah gambir murah dan mudah 

diproduksi, gambir memiliki komponen senyawa kimia asam tanat ± 70%, 

katekin, dan kuarsetin, selain itu gambir merupakan green inhibitor yang ramah 

lingkungan.  Indonesia yang merupakan salah satu negara produsen gambir 
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terbesar di dunia belum mampu memanfaatkan gambir dengan  maksimal, dan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siallagan (2011) 

mendapatkan hasil bahwa gambir memiliki kemampuan sebagai inhibitor 

pembentukan kerak CaCO3 sebesar 24,64 % pada konsentrasi larutan 0,05 M 

dengan konsentrasi inhibitor 250 ppm. 

 

Pemanfaatan gambir sebagai inhibitor dapat meningkatkan nilai tambah gambir, 

namun ekstrak gambir cepat mengalami kerusakan (Suharso et al., 2010), 

sehingga dicampurkan dengan  asam benzoat yang memiliki sifat sebagai 

antimikroba dan jamur untuk menghindari kerusakan ekstrak gambir 

(Fardiaz et.al., 1988).  Penggunaan asam benzoat sebagai pengawet makanan 

terbatas pada makanan yang asam atau memiliki pH rendah.  Asam benzoat paling 

efektif pada pH 2,5 – 4,0 dan kurang efektif di atas pH 4,5 (Davidson dan Juneja, 

1990). 

 

Penggunaan beberapa jenis aditif dari golongan karboksilat seperti asam sitrat, 

asam oksalat, dan asam benzoat sebagai aditif juga memberikan pengaruh 

terhadap laju pertumbuhan kristal kerak.  Penggunaan aditif yang efektif sebagai 

inhibitor mengakibatkan terjadinya perubahan konduktivitas menjadi lebih besar 

dan ukuran kristal menjadi lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan aditif, 

konsentrasi menentukan tingkat keefektifan aditif sebagai inhibitor.  Penggunaan 

asam benzoat 50 ppm mempunyai aktivitas terbesar dalam menghambat 

pertumbuhan kristal kerak (Suharso dan Buhani,2009). 
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Selain perpaduan ekstrak gambir dengan asam benzoat, pada penelitian ini juga 

digunakan inhibitor NALCO 72990 sebagai inhibitor pembanding.  NALCO 

72990 merupakan produk paten dari perusahaan National Aluminium Company 

(NALCO).  Karena merupakan produk paten, maka komposisi kimia yang 

terkandung dalam NALCO 72990 tidak diberitahukan kepada konsumen 

pengguna. 

 

Keefektifan inhibitor perpaduan ekstrak gambir dengan asam benzoat dan 

inhibitor pembanding NALCO 72990 dengan metode Seeded experiment dalam 

menghambat pembentukan kerak kalsium karbonat (CaCO3) secara kualitatif 

dapat diketahui berdasarkan hasil perhitungan, analisis morfologi kalsium 

karbonat (CaCO3) dengan menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

dan analisis distribusi partikel menggunakan Particle Size Analyzer (PSA). 

 

Berdasarkan uraian, maka pada penelitian ini akan mempelajari pengaruh 

penambahan perpaduan senyawa ekstrak gambir dengan asam benzoat sebagai 

green inhibitor dan NALCO 72990 sebagai inhibitor pembanding pada 

pembentukan kerak kalsium karbonat (CaCO3) dengan metode seeded experiment 

pada konsentrasi larutan pertumbuhan dan konsentrasi inhibitor yang berbeda. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu 

1. Mengetahui pengaruh penambahan inhibitor perpaduan ekstrak gambir dengan 

asam benzoat dibandingkan dengan NALCO 72990 sebagai inhibitor 

pembanding pada  pembentukan kerak kalsium karbonat (CaCO3). 
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2. Mendapatkan efektifitas perbandingan perpaduan ekstrak gambir dengan asam 

benzoat dibandingkan dengan NALCO 72990 sebagai inhibitor pembentukan 

kerak kalsium karbonat (CaCO3). 

 

C.  Manfaat Penelitian 
 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  mengenai keefektifan 

inhibitor perpaduan ekstrak gambir dengan asam benzoat dibandingkan dengan 

NALCO 72990 sebagai inhibitor pembanding pada pembentukan kerak kalsium 

karbonat (CaCO3) dan memberikan informasi mengenai pencegahan timbulnya 

kerak agar dampak negatif dari pembentukan kerak dapat dikurangi. 


